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   فابكومك فلكس  
 حلم وحشري زراعي ساممبيد 

 معلقمركز 
 

مس  مبيد حلم وحشري يتميز باحتواءه على ثياميثوكسام و أبامكتين ذو تأثير جهازي، بالمال

ال.ومعدي لمكافح  الحلم والحشرات الثاقبه والماص  على المحاصيل الواردة في جدول االستعم  
 

  يحتوى على : لتركل التركيب : 
 

  و/ح )مادة فعال (  % 15.2                       ((1ثياميثوكسام       

 )مادة فعال ( و/ح % 3.3                          (2(ابامكتين      
 

 
 الخواص:

 

 مبيد حلم وحشري ذو تأثير جهازي، معدي وبالمالمسة. :فابكومك فلكس      
 

  

 بامكتين لمكافحة الحلم والحشرات الثاقبه والماصةام واأليحتوي على ثياميثوكس :فابكومك فلكس      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمجموعة:ا  
Neonicotinoid (1) 

Avermectin (2) 
 

 فابكو
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 :تاالستعماال

معدل  األف  المحصول

 االستعمال

لتر  02مل /

 ماء

 فترة االمان مالحظات االستعمال

 )يوم(

 الحمضيات 
) ليمون، 

نا، برتقال، مندري
بوملي، 

 كمكوات، جريب
 فروت(

 المن 
 الحشرات القشرية

لم العريضالح  
داءذبابة الحمضيات السو   

 صانعات األنفاق 
 حلم صدأ الحمضيات 

 التربس 
 ذبابة ثمار الفاكهة 
 نطاطات االوراق 

 البق الدقيقي
 الحلم ذو النقطتين 

 الذبابة البيضاء 

8-21  ال يستخدم على األشتال.  - 

ال يستخدم قبل وخالل مرحلة  االزهار   -
 وخصوصا عند تواجد النحل  

رش فابكومك فلكس او اي من يكرر   -
المبيدات التي تحتوي على أبامكتن بعد 

 0)يكرر الرش  يوم على االقل. 03
 مرات خالل السنة  كحد أقصى (

 
يعاد رش اي من المبيدات التي تحتوي  -

 ايام على األقل  7اميثوكسام بعد على ثي

7 

 البطاطا
 البطاطا الحلوة

 الخرشوف 
 الزنجبيل 

/ الخنفساء البرغوثية
 )الطور البالغ(

 صانعات االنفاق 
 نطاطات األوراق 

 الحلم 

7 
 يبدأ الرش عند  ظهور األفة  -
 ايام على األقل . 7يكرر الرش بعد  -

 يكرر الرش مرتان كحد أقصى()

21 

 

 تحذير:
 

ي يستعمل المبيد إال على المحاصيل الواردة فال  -
ف.الملصقة مع مراعاة فترات األمان أثناء عملية القط  

 يمنع الرش خالل مرحلة ما قبل االزهار أو عند االزهار -
 في الحمضيات وخاصة عند تواجد النحل.

ايام اعلى االقل من  5توضع المناحل في الحقول بعد  -
 اخر معامله

ا يجب رش فابكومك فلكس بعد غروب الشمس وعندم -
مئوي. 21تكون درجات الحرارة اقل من   

ا .يمنع رعي الحيوانات في المناطق المعاملة منعا بات -  س في أنظمة الري.يمنع استخدام فابكومك فلك -  
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ايام على األقل )مرتان كحد أقصى خالل  7في البطاطا، البطاطا الحلوة، الخرشوف والزنجبيل يكرر الرش بعد  -
 الموسم(. 

يوم على االقل  )يكرر  03بعد  في الحمضيات يكرر رش فابكومك فلكس او اي من المبيدات التي تحتوي على أبامكتن
ايام على األقل  7مرات خالل السنة  كحد أقصى ( اما المبيدات التي تحتوي على ثياميثوكسام يكرر الرش بعد  0الرش   

 

 فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

 .أخر معاملةمن  أيام  4يمنع دخول الحقل المعامل قبل مرور

 

   األثر الضار على النبات:

.سبب اي ضرر عند اتباع التعليمات الموجوده على الملصقال ي  

 

 

 

 فترة تحريم الرعي للحيوانات: 

 يمنع رعي الحيوانات في المناطق المعاملة منعا باتا
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  


