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مبید حشري بیولوجي یحتوي على جزیئات للفیروس لمكافحة 
عث أو فراشة التفاحات وكربوكبسة الشرقیة ویعمل عبر 

الجھاز الھضمي. 
إن توقیت المعاملة في المراحل األولى عند وضع البیض أو 
التي تكون على األوراق أو على سطح الثمار وقبل دخول 
الیرقات إلى داخل الثمار یجعل التطبیق أكثر فاعلیة. 

یتحلل Madex twin تحت أشعة الشمس لذلك یفضل رش  تحت أشعة الشمس لذلك یفضل رش 
كل جیل من 3 إلى 4 مرات كل 8-6 أیام مشمسة 
فترة اإلنتظار قبل دخول إلى الحقل 4 ساعات 
للمراقبة: یفضل استعمال المصائد لرصد اآلفة 

توصیات عامة: 
 .PSI 40 ضغط

رذاذ حجم القطرة : 400-200 میكرون 
النس مفتوح النس مفتوح 

معدل رش للھكتار حوالي 1000 لیتر وقد یزید أو ینقص 
حسب حجم األوراق 

اإلستعمال الصحیح للمبید: یضاف المحلول إلى الماء ویحرك 
جیدا ومن ثم یضاف إلى خزان الرش حیث یخلط مجدداً، یفضل 

رشھ عند مغیب الشمس. 
یحفظ بعیداً عن متناول األطفال 

اإلستعمال الصحیح للمبید : یضاف الكمیة المحدودة من المحلول 
إلى 200 – 1600 لیتر / ھكتار  

من الماء (حسب حجم األوراق) ثم یحرك المحلول جیداً 
ومن ثم یضاف إلى خزان الرش حیث یخلط مجدداً یفضل رشھ عند 

مغیب الشمس 
إحتیاطات السالمة: یجب أخذ اإلحتیاطات الالزمة عند رش المبید  یجب أخذ اإلحتیاطات الالزمة عند رش المبید 

مثل:  
إرتداء المالبس واألحذیة والنظارات الواقیة وكفوف وغسل الیدین 

بعد عملیة الرش  
عدم التدخین واألكل أثناء الرش، عدم تنشق أو ابتالع المبید أو 

رذاذ الرش وتجنب مالمسة المبید عند ھبوب الریح 

مبید حشري بیولوجي لمكافحة عثة أو فراشة الفاكھة 
المادة الفعالة: 

  Granulovirus جزیئات الفیروس
x 1013 GV/Liter 

 (Cydia Pomonella Granulovirus)
 (SC) مركز معلق

> 3 

WHO IV : درجة السمیة
 (PH ( 5-8,5 قابلیة المزج: قابل للمزج مع معظم البیدات الزراعیة

 .
التأثیر على البیئة: ال یوجد أي تأثیر سلبي على النحل، الطیور 

واألحیاء البحریة والثدیات 
التخزین : یحفظ في مكان جاف وبارد في عبوتھ األصلیة بعیداً عن یحفظ في مكان جاف وبارد في عبوتھ األصلیة بعیداً عن 
مصادر الحرارة والطعام والعلف ومتناول األطفال. سنتین على درجة 

C وإلى تخزین طویل األمد 18- درجة C حرارة 5 درجات
التخلص من العبوات الفارغة: یجب غسل العبوات الفارغة ثالث 

مرات وإرجاع المحلول إلى خزان الرش وبعدھا تثقب العبوات وتحفظ 
في مكان آمن بعیداً عن مجاري المیاه. 

المسؤولیة القانونیة: إن المنتج والموزع یضمنان جودة المادة وال  إن المنتج والموزع یضمنان جودة المادة وال 
یتحمالن أي مسؤولیة قد تنتج عن سوء اإلستعمال بما أن لیس لھما 

أي إشراف على استعمال أو التخزین ھذا المبید. 

اإلسعافات األولیة:  
إبعاد المصاب عن مصدر التعرض للمبید واسدعاء الطبیب فوراً: 
- في حال إستنشاق المبید: نقل المریض إلى الھواء الطلق  

- في حال ابتالع المبید: إعطار المصاب كوبین من الماء وإجباره على 
التقیؤ 

- ال تجبر المصاب على التقیؤ إذا كان فاقداً للوعي 
- في حال مالمسة المبید للجلد أو الثیاب: نزع المالبس الملوثة بالمبید - في حال مالمسة المبید للجلد أو الثیاب: نزع المالبس الملوثة بالمبید 

وغسل البشرة بالماء. 
- في حال مالمسة العیون: غسلھا جیداً بالماء لمدة 15 دقیقة على األقل 


