
 

 

 
 
 

 شكم انمبيد وتركيبه:
 

  نهزوببٌ.ػهً هُئت يشكض لببم  اوكضايُم )و/ح( % 24َحتىٌ ػهً   ًَُبتىدٌ يبُذ حششٌ
 

 طريقت انتأثير:
 

 جهبصٌ َؼًم ببنًاليست ًَتض ػٍ طشَك األوساق وانجزوس. ًَُبتىدٌ يبُذ حششٌ
 

 خصائص انمبيد:
 

َستخذو نًمبويت اليست، ًَتض ػٍ طشَك االوساق وانجزوس، َؼًم ببنً جهبصٌ ًَُبتىدٌ يبُذ حششٌ : اوكزانيم 

وغُشهب يٍ  حهىوان طبَؼبث االَفبق ،انزبببت انبُضبء بس،انتش ،طُف واسغ يٍ انحششاث و انًُُبتىد يُهب انًٍ

 ػهً انخضشاواث واالشجبس انًثًشة حسب انًزكىس فٍ انجذول.    انحششاث 

 مهىَه.غُش لببم نهخهظ يغ انًىاد ان : وكزانيما

 غُش سبو نهُببث حسب انُسب انًىطً بهب.اوكزانيم  :

 ابتهغ او استُشك ،سبو جذا نألحُبء انًبئُه وانُحم.لبتم ارا  :اوكزانيم  
 

 

 نسب االستخدام: 
 

 

 معدل االستعمال االفت انمحصول 

  

فترة     

 امان 

 انتوصياث 

 َىو 1 يم يبُذ / شجشة 10-5 انحفبس ،انًُُبتىد انًىص

 

يشاث فٍ  4ال تشش اكثش يٍ  ،اشهش 3-2بد انشش بؼذ َؼ

 انًىسى 

 انحهى انظذئٍ حًضُبث

 انتشبس 

 نتش يبء 20يم/  25 -6

 نتش يبء 20يم/  20-40

 َستخذو فٍ اول انشبُغ لبم االصهبس اَبو  7

 تؼبنج ببستخذاو اَظًت انشٌ,  نتش/ دوَى 1 -0.5 انًُُبتىد

  االشجبس غُش انًثًشة

، انكشص ،) انتفبح

، االجبص ،انحًضُبث

 انذساق(

 ،انُطبطبث ،انًٍ ،انحهى

 ،انتشبس ،طبَؼبث االَفبق

 انًُُبتىد

نتش  20يم/  100 – 50

 يبء

اسببُغ  3-2يشاث بفتشة  4تشش ػهً انُببث )تشش نهًُُبتىد  --

 بٍُ انششت واالخشي(

 انضساػت سبػت يٍ يىػذ  24تخهظ يغ انتشبت لبم  نتش يبء 20نتش/ 2 انًُُبتىد

 نتش يبء 20نتش/  2 انًُُبتىد انجضس

 

14 

 َىو 

 يؼبنجت  انتشبت  لبم انضساػت ببسبىع او لبم االَببث

نتش  20يم/  500-250 انخُبفس

 يبء 

 اسببُغ    3-2َكشس انشش بؼذ  ،َتى سمبَت انًحهىل فٍ انتشبت

 ،انشًبو ،انبطُخ ،انخُبس

 انكىسب

 نتش / دوَى  8-4 انًُُبتىد

 يم / دوَى  480 – 240

 تؼبنج انتشبت لبم انضساػت بُشش انًحهىل  ا َىو 

 اسببُغ يٍ االَببث    4-2تؼبنج سشبً بؼذ 

 اسببُغ يٍ االَببث    4-2تؼبنج سشبً بؼذ  يم / دوَى 480 – 240 انًٍ ،انتشبس ،طبَؼبث االَفبق

 ببرَجبٌ

 

 نتش /دوَى 1 انًُُبتىد

 يم/ دوَى  480

 تؼمُى انتشبت ػهً شكم خطىط َتى اَبو  7

 اسبىع  2-1َكشس انشش بؼذ  ،َتى سشبً ػهً انُببث

 -- َىو 1 يم / دوَى 480 – 240 انًٍ، طبَؼبث االَفبق ،انحهى

 

 انبظم ،انثىو

 

 14 يم / دوَى 480 – 240 انتشبس

 َىو 

-- 

 تشبت بَظًت انشٌ او حمُهب ببنبتتى انًؼبنجت  يم / دوَى 950 – 480 انًُُبتىد

َكشس انشش بؼذ  ،بَظًت انشٌ او سشبً ػهً انُببثبتتى انًؼبنجت  اَبو  7 نتش يبء  20يم /  70 -35 انًُُبتىد  انفهفم

 اسببُغ   2-3

 ،طبَؼبث االَفبق ،انًٍ

 انتشبس ،انخُبفس

 تتى انًؼبنجت سشبً ػهً انُببث  يم / دوَى 480 – 240

  اَبو  7 يم / دوَى  480 -120 انبك ،َطبطبث االوساق ،انًٍ انبطبطب

 َتى تؼمُى انتشبت ػهً شكم خطىط او سشبً ػهً انُببث   يم /دوَى  480-240 انًُُبتىد 

طننبَؼبث  ،زبببننت انبُضننبءان ،انًننٍ انبُذوسة

 االَفبق

  اَبو  3 يم / دوَى 480 – 240

او  ،و بُظبو انشٌ ببنتُمُظ ا ،تى انًؼبنجت ػٍ طشَك حمٍ انتشبت يم / دوَى  480 – 240 انًُُبتىد

 سشبً ػهً انُببث 

 تتى يؼبنجت انتشبت  -- نتش/ دوَى 1 انخُبفس ،انًُُبتىد انتبغ


