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  %0.0.-فالي بيت  
 مبيد حشري للصحة العامة

 حبيبات

مبيد حشرري للصرحة العامرة عدرايد فرد الحرد مر  ايردا  الرزبا  ال   لرد حر    %0.0.-فالي بيت 

 ال باند الص ايية ،التجارعة ،ال رايية وال  شأت0

  يحتوى على : كغمكل التركيب : 

 )ما ة فعالة( و/و%0.0.                                ميتافل مي ون              
 

 الخ اص:

 : طعم جاهز يستعمل للقضاء على الذباب المنزلي. : %0.0.-فالي بيت

 مبيد حشري للصحة العامة غير جهازي يعمل عن طريق المعدة. : %0.0.-فالي بيت

   ترايكوسين. 9-يحتوي على المادة الجاذبة ز : %0.0.-فالي بيت

ن اس  تخدامة عل  ى من  اطق واس  عة نض  را او ال  افة ال  ى المص  ا د او    واني يمك   : %0.0.-فالي بيت

 الطعوم.

 
 

 :تاالستع اال

 

معد   طرعقة االستع ا   مكان االستع ا  

 االستع ا 

 كيفية االستع ا  االستع ا  وقت

 خارجيا: 

 األغزعة تجهي  مصانع ح  

 اللح م تجهي  مصانع ، وال شروبات

مطايم  ، اهدال ق ، ، ال طايم والدواج 

 ، ماركت الد بر ، الدرععة ال جبات

 ، ال خاب  ، ال رايية أالس اق

 الترفيهية ال  اطق مرافق ، ال دت  يات

 ، الت  ه أراضد ، الحدائق ذلك فد ب ا

 ال راحيض ، ال خي ات أراضد

)  ال  اشد تغزعة مرافق ، الخارجية

 ، ال اشية حظائر التد ي (، بي ت

 تخ ع  اندمب ، الخي   اسطبالت

 وغيرها ، األيالف ص امع ، األيالف

 .الحي انات تغزعة مرافق م 

غم /  502 نثرا 

 5م

تتم ال عاملة ي د 

مالحظة ت اجد 

 الزبا  ال   لد

 

 

ال بيد فالي  عتم نثر حبيبات -

 يلى بالتداوي  %0.0. بيت

الجافة واماك  ت اجد  األسطح

 الزبا 

 حبيبات ال بيد عتم وضع ال -

 أك ام فد  %0.0. فالي بيت

 رطبة0 م اطق فد أو

ال عتم  ، الخارجد لالستخدام

 استخدام ال بيد فالي بيت

اسابيع  3الكثر م   0.0%.

 مت اصله0

 

 

 المجموعة:
Semicarbazone 

وـــــــفابك  
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 تحزعر:
 

 المنازل. داخل %0.0.-فالي بيتيستخدم الطعم  ال -

 ال.بالمناطق التي يكون بها اتصال مباشر مع العم %0.0.-فالي بيت يستخدم الطعم ال -

 في االماكن التي يمكن للمواشي الو ول اليها.  %0.0.-فالي بيتيستخدم الطعم  ال -

نضرا داخل اماكن تصنيع االغذية والمطاعم او اماكن تحضير  %0.0.-فالي بيتيستخدم الطعم  ال -

 الطعام.

 ساعة.  84عند توقع هطول لالمطار خالل  %0.0.-فالي بيتتجنب استعمال الطعم  -

 األليفة والحيوانات األطفال يستطيع ال التي االماكن في فقط %0.0.-فالي بيت يستخدم الطعم  -

 .%0.0.-فالي بيتالطعم  مع اليها ، بحيث ال يكون هنالك اتصال الدخول أو الو ول

م من البحيرات، االنهار، االحواض  8.4على مسافة تزيد عن  %0.0.-فالي بيتيستخدم الطعم  -

 الطبيعية واحواض االسماك.

 م من مصادر المياه الجوفية. 84على مسافة تزيد عن  %0.0.-فالي بيتستخدم الطعم ي -
 

 

 قابلية الخلط :

 مع معظم المبيدات غير قابل للخلط 

 

 

 

  اخليا:

 وال شروبات األغزعة تجهي  مصانع

والدواج ،  اللح م تجهي  ،مصانع

 ، مطايم ال جبات ، ال قاهد ال طايم

 ماركت، أالس اق الدرععة، الد بر

،  ال خاب ، ال دت  يات ، اييةال ر

 ) بي ت ال  اشد تغزعة مرافق

 اسطبالت ، ال اشية حظائر التد ي (،

 ، األيالف تخ ع  مباند ، الخي  

 مرافق م  وغيرها ، األيالف ص امع

 .الحي انات تغزعة

اضافة 

الى 

العب ات 

ال ص  ة 

للد  م ) 

مصائد، 

 ص اند(

تتم  غم  20  -52

ال عاملة 

ببداعة 

ال  سم 

ت اجد  ل  ع

الزبا  

  بشكل كبير0 

-عتم اضافة حبيبات ال بيد فالي بيت  -

بال صائد او الص اند  0.0%.

 ال خصصة للزبا 0

  205عتم وضع ال صيدة يلى ارتفاع  -

 0األرض سطح ف ق متر

 أو بتعليق قم ، الكافية التغطية لض ان -

 5م  .22 مصائد لكل .2 إلى 2 وضع

-عتم وضع حبيبات ال بيد فالي بيت  ال -

 أك ام0 فد  0.0%.

-عتم ايا ة وضع ال بيد فالي بيت  -

 0حا  استهالك  الُطعم0.0%.

  اخليا:

 ولك  ، وتغزعتها ال  اشد تربية مرافق

 فيها عك ن ال التد ال  اطق فد فقط

 لحبيبات ت او  أو بالحي انات اتصا 

 الطعم0

 ال بيد الفالي بيت تعتم نثر حبيبا -  5غم / م 502 نثرا

الجافة واماك   األسطح يلى   0.0%.

 0ت اجد الزبا 

  %0.0. فالي بيت الطعم عتم وضع ال -

 رطبة0 م اطق فد أو أك ام فد


