
TMA CARD - SUSBIN

SUSBIN S.A. 
ARGENTINE

تحذیرات: 
احفظھ بعیداً عن متناول االطفال واالشخاص الغیر مختصین 

احفظھ بعیداً عن اماكن نقل وتخزین الطعام 
تخلص من العبوات الفارغھ لمنع اعادة استعمالھا 

في حال التسمم قدم للطبیب ملصق العبوه. 
تحذیرات عامة:  

تجنب األستنشاق و مالمسة الجلد و تلوث الطعام عن طریق تجنب األستنشاق و مالمسة الجلد و تلوث الطعام عن طریق 
استعمال الكفوف 

النظارات  والقناع وعند مالمستھ العین اغسل العینین بالماء 
النظیف 

لمدة 15 دقیقة. أغسل بالصابون االماكن الملوثة بالمنتج . 
المخاطر البیئیة: 

تسمم الطیور : غیر سام 
تسمم االسماك : غیر سام تسمم االسماك : غیر سام 
تسمم النحل : غیر سام 

معالجة النفایات: 
اقفل العبوه جیداً واستشر الشخص المختص عن طریقة 

التخلص منھا. 
طریقة التخّلص من العبوات الفارغة: 

اجمع العبوات الفارغة في مركز معین للتخلص منھا واستدعي اجمع العبوات الفارغة في مركز معین للتخلص منھا واستدعي 
فریق من الشركة لإلشراف على اتالفھا. 

التخزین: 
المنتجات یجب حفظھا في اماكنھا المخصصة لذلك ، وفي مكان المنتجات یجب حفظھا في اماكنھا المخصصة لذلك ، وفي مكان 
جاف وبتھویة جیدة وبعیدة عن الشمس واألماكن ذات الحرارة 
العالیة ویمنع وضعھا في الثالجة وبعیداً عن البذور والمبیدات 
الحشریة واالسمدة والمبیدات الفطریة ، ابعادھا عن میاه الري 

و الشرب . 
التخلص من االجزاء المتناثرة: 

یجب جمع االجزاء المتناثرة وتجمیعھا في كیس موجود بداخل یجب جمع االجزاء المتناثرة وتجمیعھا في كیس موجود بداخل 
وعاء واتصل بالمختصین من الفنیین بالشركة. 

االسعافات االولیة: 
في حال التسمم اجعل المصاب یتقيء وعّرضھ لمدة 72 ساعة 
للھواء النقي عند التعرض لالستنشاق وفي حالة مالمسة الجلد 
أو العین اغسل بالماء لمدة 15 دقیقة واستدعي الطبیب. 

  غذاء جاذب لمكافحة ذبابة الفاكھة 
 (Ceratitis capitata)

 یستعمل في مصائد لغایة االلتقاط الجماعي أو في غایة رصد 
بدء االصابة باآلفة . 

طریقة االستعمال: 
اقطع الظرف عند الزاویة ثم ضعھ في المصیدة أو داخل قنینة من 

PET البالستیك 
امأل المصیدة ب 200 ملل من الماء مع قلیل من الصابون السائل 
ضع المصیدة في القسم المشمس من موقع الشجرة بارتفاع 2-1.5

متر وبمسافة 15 متر بین المصیدة واالخرى . 
یجب وضع المصائد بشكل متناسق داخل البستان وبكثرة على یجب وضع المصائد بشكل متناسق داخل البستان وبكثرة على 

االطراف البستان . 
للمراقبة: مصیدة واحدة في 2 ھكتار 

المصیدة الجماعیة للمكافحة: 50 مصیدة في ھكتار 
مدة الفعالیة: 120 یوماَ  

في حال عدم وجود مصیدة , استعمل قنینة من PET البالستیك  البالستیك 
واجعل 3-4 فتحات في القسم االعلى من القنینة ثم اشطبھا عند 
الوسط لتتمكن من وضع ظرف TMA CARD داخل القنینة ثم 
امألھا ب200 ملل من الماء مع قلیل من الصابون السائل و علقھا 

على الشجرة. 
المصائد الجماعیة للمكافحة: 

یجب وضع المصائد في الوقت التي تصبح بھ الثمار معرضة اكثر یجب وضع المصائد في الوقت التي تصبح بھ الثمار معرضة اكثر 
لإلصابة من قبل اآلفات التي تبدأ نشاطھا لتخفیض اعدادھا في نھایة 

الربیع وبدایة الصیف 
للمراقبة: 

یجب وضع المصیدة على الشجرة التي تتوفر فیھا الغذاء والمأوى 
لذبابة الفاكھة . 

تري میتایل امین كلوراید: 10%
تري میتایل امین: 50%
امونیوم أستیت:39%

مواد غیر فعالة (حاملة): 1%

ملصق لالستعمال من قبل المزارعین والمختصین بالزراعة 
ان TMA CARD مكون من أمونیا وھي عبارة عن طعام جاذب لحشرة  مكون من أمونیا وھي عبارة عن طعام جاذب لحشرة 
ذبابة الفاكھة Ceratitis capitata و خاصة االناث منھا . ھذا المنتج 

Ceratitis capitata لدیھ قوة جاذبة للحشرة
وال تترك أي رواسب على أشجار الفاكھة ، وسلیم للبیئة . 

لدیھ مدة فعالیة طویلة االمد. 
كل مصیدة لھا فعل جاذب ویختلف عدد المصائد حسب كثافة اآلفات 

الموجودةوطبوغرافیة الموقع واالسباب الالزمة لذلك. 


