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 %51-فلوازيفاب  
 مبيد عشبي

 مركز قابل لالستحالب
 

اتعشدداب اللديددد مدد   ل كافحدد شددديد الفاعليدد  يسددتل ل بلددد ات،بددا   جهددازا ايتيددا ا  عشددبيمبيددد 

 وحقول الفاكه . في ال حاصيل عريض  األو اق فيل  األو اق  الحولي  وال ل رة

  يحتوى على : لتركل التركيب : 

 )مادة فلال ( و/ح %..51                                بيوتيل-ب-وبفلوازيف              
               

 الخواص:

 مبيد اختياري ليس له تأثير على المحاصيل عريضة األوراق : %51-فلوازيفاب

 عشاب النجيلية الحولية والمعمرة.ذو فعالية عالية في مكافحة األ : %51-فلوازيفاب

ً عن طريق األوراق وينتقل في جميع اجزاء النبات مبي : %51-فلوازيفاب د جهازي يمتص سريعا

ليؤثر على مناطق النمو وأجزاء النباتات األخرى وينتهي بالقضاء على األعشاب 

الرفيعة "النجيلية" ويبدأ ظهور التأثير بعد يومين من الرش حيث يتوقف نمو 

أيام تبدأ األعراض  األعشاب وتصبح غير منافسة للمحصول األساسي وبعد سبعة

أسابيع يتحول لون األعشاب  4 – 3بالظهور على األوراق حديثة النمو وخالل 

 الى اللون البني أو األحمر الداكن وتتعفن وتموت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة:
aryloxyphenoxypropionate 

وـــــــفابك  
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 : اتستل ات

 

ملدل  األعشاب  ال حصول

اتستل ال / 

لتر .0  

عدد 

الرشا  / 

 سن  

فترة إعادة 

 التطبيق

ما قبل الحصادفترة   

 الكرز  ال ش ش 

 .الخوخ النكتا ي  

األعشاب 

النجيلي  

 فيل  

األو اق 

)الحولي  

وال ل رة( 

 مثل:

النجيل  

الد،ق   

الزوان  

الدف   ذيل 

الثللب  

الشوفان 

البرا  

القصيب 

 وغيرها.

 يوم 51 يوم 05 3 مل 15

 يوم 11 يوم 51 0 مل 15 الجز .

الجريب فرو   

تقال  اللي ون  البر

البوملي  ك كوا   

 ال ند ي .

 يوم 51 يوم 05 3 مل 15

 يوم .0 يوم 51 0 مل 15 الفاصولياء الجاف .

ت يطبق ال بيد على 

 اللوبياء.

 يوم 51 يوم 51 0 مل 15 الخس.

 يوم 11 يوم 51 0 مل 15 البصل.

 يوم 51 يوم 51 0 مل 15 البصل األيضر.

محاصيل الفاكه  

 غير ال ث رة:

التفاح  اتفوكادو  

النخيل  التي   

الجواف   ال ا،جا  

الزيتون  األجاص  

 الرمان.

على  يطبق ال بيدت  يوم 51 3 مل 15

األشجا  التي سيتم 

 أو علف كغذاءحصادها 

في غضون سن  واحدة 

 بلد التطبيق.
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 تحذير:
 

 ملصقة مع مراعاة فترات األمانال يستعمل المبيد إال على المحاصيل الواردة في ال. 

  يجب إضافة مادة ناشرة والصقة لزيادة فعالية المبيد على أن تكون نسبة المادة الفعالة بالمادة

 %57الناشرة أعلى من 

  يجب لضمان التغطية الكاملة لألعشاب المستهدفة.  من محلول الرش يةكافيجب استخدام كمية

استخدم ما  عند اإلصابة الشديدة يجبالرش.  محلول مندونم(  1لتر لكل  33 – 4.57استخدام )

 لضمان التغطية الكاملة لألعشاب. دونم  1لكل  لتر 11ال يقل عن 

 

 موعد التطبيق: 

  أثناء سم  7المبيد خالل بداية تفرع األوراق عند ارتفاع يجب تطبيق  النتائج،للحصول على أفضل

 ظروف النمو الجيدة. قد يؤدي التطبيق خالل فترات الجفاف الطويلة إلى تقليل الفعالية.

  عند فترة النمو النشط. كما  األعشاب لجميع أوراق عند الرش التغطية الشاملةيجب التأكد من

ال تتعرض لإلجهاد من الرطوبة أو درجة الحرارة أو انخفاض  ويجب التطبيق على األعشاب التي

 خصوبة التربة أو اإلصابة الميكانيكية أو الكيميائية.

  من  الرايزومات والسيقان األفقيةإذا تم تقطيع  مكافحة مثلى لألعشاب المعمرةيمكن الحصول على

 خالل ممارسات الحراثة المسبقة لتحفيز ظهور أكبر قدر من براعم العشب.

 قم بقياس الكمية المطلوبة من ك المستمر ثم التحريامأل خزان الرش بالماء جزئيًا وابدأ في : خلطال

 .التحريك المستمرواسكب المنتج ببطء في خزان الرش ثم أضف باقي الماء أثناء  المبيد
 

 :محاذير تطبيق ال بيد

  المجهدة بسبب الرطوبة أو درجة الحرارة أو انخفاض خصوبة يطبق المبيد على األعشاب ال

 لكيميائية.التربة أو اإلصابة الميكانيكية أو ا

  التي شكلت رؤوس البذور أواألعشاب التي أو يطبق المبيد على األعشاب التي تم حراثتها ال 

 األولى. تجاوزت مراحل النمو

  إذا كان من المتوقع هطول األمطار خالل ساعة واحدة. يستخدم المبيدال 

  بيق لمبيد األعشاب يوًما من آخر تط 06الذرة والذرة الرفيعة والحبوب في غضون  يتم زراعةال

 فلوازيفاب.

  فلوازيفاب.يوًما من آخر تطبيق لمبيد األعشاب  36في غضون  أية محاصيل أخرى يتم زراعةال 

  إلى المحاصيل والمناطق غير المستهدفة. انجراف المبيدتجنب 
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 :، و األعشابق ع 

ولهذا السبب من الضروري ت رش المبيد تتفاعل أنواع مختلفة من العشب بشكل مختلف مع معدال

تأثيًرا  تسببقد  علىالرش األمعدالت استعمال ضمن الحدود الموصى بها.  ت الرشبمعدال التجربة

بظهور اللون البني وكذلك عند استعمال معدالت الرش األدنى سينتج عنه تقليل فترة قمع نمو مؤقتًا 

 األوراق العريضةاألعشاب عريضة كاثر ت لمبيد بزيادةالتطبيقات المتكررة لـقد ينتج عن . األعشاب

 األقل مع األعشاب رفيعة األوراق. المنافسة  وذلك بسبب
 

 فترة تحريم ديول الحقل ال رشوش:

 ساعة على آخر معاملة. 43يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور 

 

 قابلي  الخلط :

 للمزج مع معظم المبيدات  قابلغير 

 

 

 


