
                                                
  

 

 
 

 

 شكل المبيد وتركيبه:
 

 .حبيبات ھيئة على ديازينون (و/و) % 14 على يحتوي زراعي حشري مبيد

 

 طريقة التأثير:
 

 للحشرة. التنفسي الجھاز على ويؤثر المعدي والتسمم بالمالمسة يعمل جھازي، غير حشري مبيد
 

 

 خصائص المبيد:

 

 .للحشرة التنفسي الجھاز على ويؤثر المعدي والتسمم بالمالمسة يعمل جھازي، غير حشري مبيد :سالتوزون

 .الخضراواتعلى )المالوش (الحفار و السلكية الديدان القارضة، الديدان لمكافحة يستخدم :سالتوزون

 . للخلط قابل غير :سالتوزون

 للحصول ومنتظم متساوي بشكل المبيد توزيع ضرورة معة،البالستيكي البيوت داخل المبيد يستخدم ال :سالتوزون

 .للمبيد المطلوبه الفعالية على

 . سام للنحل ،ضار إذا ابتلع ،سام لألحياء المائيه :سالتوزون
 

 

 نسب االستخدام: 
 

 

 المحصول اآلفة نسب االستعمال / دونم مالحظات
دان القارضة، الديدان الدي كغ  3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 الملفوف، البروكلي

 الزھرة

تعفير المبيد وخلطه مع التربة قبل الزراعة او 

 التشتيل 

 ديدان الجذور كغ  2.4 – 1.6

 الحفار )المالوش( كغ  0.8 يوم من البذر او التشتيل  2-1تعفير المبيد وخلطه قبل 

الديدان القارضة، الديدان  كغ 3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 الجزر

 الحفار )المالوش( كغ  0.8 يوم من البذر او التشتيل  2-1تعفير المبيد وخلطه قبل 

الديدان القارضة، الديدان  كغ  3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 الخس

 الحفار )المالوش( كغ  0.8 يوم من البذر او التشتيل  2-1تعفير المبيد وخلطه قبل 

الديدان القارضة، الديدان  كغ  3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 البطيخ، الشمام

دودة البصل، الديدان  كغ  3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 سلكيةال

 البصل

 الفجل الحفار )المالوش( كغ  0.8 يوم من البذر او التشتيل  2-1تعفير المبيد وخلطه قبل 

الديدان القارضة، الديدان  كغ  3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 السبانخ

رضة، الديدان الديدان القا كغ 3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية، دودة الذرة

 الذرة

الديدان القارضة، الديدان  كغ  3.2 – 1.6 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 البندورة

 الحفار )المالوش( كغ 0.8 يوم من البذر او التشتيل  2-1تعفير المبيد وخلطه قبل 

الديدان القارضة، الديدان  كغ  2.2 – 1.1 تعفير المبيد وخلطه بالتربة قبل الزراعة

 السلكية

 البطاطا


