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ا�سم املنتج: �أري�ستااليف �ساين�س فرن�سا             

املادة الفعالة: كليثودمي 120غ/لرت 
الأ�سم التجاري: �سيليكت �سوبر

امل�ستح�سر: م�ستحلب مركز

 (±)-2-.[(E)-1-[(E)-3- chloroallyloxyimino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone 

Chemical group:        cyclohexanedione oxime            :املجموعة الكيميائية

(IUPAC) ال�سم الكيميائي: ح�سبChemical name:

�ملادة م�سجلة لدى وز�رة �لزر�عة و�الإ�سالح �لزر�عي  حتت رقم 35/1 �أع�ساب موؤقت
تاريخ 2010/10/18 

�عتمدت �لل�ساقة مبديرية وقاية �لنبات حتت رقم  H/29/1  تاريخ 2010/12/20

�إنتـاج �سـركة �ري�ستا اليف �ساين�س – فرن�سا
 ��سـتري�د  �سـركة �لتنميـة �لزر�عيـة

دم�سـق هـ 4444253 – حمـاه هـ 488680 - طـرطو�س هـ 326210 – حلـب هـ 2279550
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اخل�سائ�ص البيولوجية: �سيليكت �سوبر مبيد �أع�ساب �نتخابي ي�ستخدم ملكافحة �الأع�ساب 
�لرفيعة �حلولية و�ملعمرة يف حقول �ملحا�سيل عري�سة �الأور�ق وحتت �الأ�سجار �ملثمرة.

معدل ال�ستخداممرحلة الر�صنوع الأع�ساب
�ل�سوفان �لربي- �لفالر�س 

-ذيل �لثعلب �الأخ�سر – �لقبا 
-�سقيط �لقمح و�ل�سعري

1 ليرت/هكتار3 �أور�ق

عندما يكون طول �لنمو�ت �لنجيل �ملعمر �لرذين
2.5 لرت/هكتار15 – 20 �سم

حجم حملول الر�ص:
ح�سب نوع �ملح�سول  �ملعامل  ويف�سل ��ستخد�م 150 لرت ماء/هـ بالن�سبة للمحا�سيل.

طريقة التاأثري: بعد �لر�س ميت�س �ملبيد عرب �الأور�ق ويتجمع يف �لقمم �ملري�ستيمية ويعطل 
عمل �الأنزمي �مل�سوؤول عن تركيب �لليبيد�ت ممايوؤدي �ىل وقف منو �الأع�ساب وموتها.

املحا�سيل التي ي�ستخدم فيها املبيد:
�سيليكت �سوبر ي�ستخدم باأمان على �ملحا�سيل �لتالية: �ل�سوندر �ل�سكري – �لبندورة – �لبطاطا 
– �لعد�س – �حلم�س – �لتبغ – �لفول – �لفا�سولياء – �لبازالء – �جلزر – �لفريز – �لب�سل 

�ملثمرة. �الأ�سجار  – حتت 
ال�سمية النباتية:

�سيليكت �سوبر مبيد �نتخابي وال ي�سبب �أي �سمية نباتية على �ملحا�سيل �ملذكورة
وب�سكل عام يجب �لتقييد د�ئماً مبعدالت ون�سائح �ال�ستخد�م �ملذكورة على �لعبوة.

قابلية اخللط:
منظمات  مع  �أو  و�لفطرية  �حل�سرية  �ملبيد�ت  مع  خلطه  وعدم  لوحده  �ملبيد  ��ستخد�م  يف�سل 

�لنمو.
فرتة الأمان بني اآخر ر�سة وجني املح�سول هي:

100 يوم لل�سوندر �ل�سكري – 30 يوم للبندورة – 60 يوم للبطاطا و�لب�سل و�لعد�س و�حلم�س 
و�لبازالء و�لفول.

الحتياطات العامة: 
- �حفظ �ملبيد بعيد�ً عن متناول �الأطفال.

- �حفظ �ملبيد بعيد�ً عن �أماكن �الأغذية وعلف �حليو�نات.
- ال تاأكل �أو ت�سرب �أو تدخن �أثناء �لر�س.

- يجب �رتد�ء �الألب�سة �لو�قية �ملانعة للكيماويات �أثناء �لقيام بعملية �لر�س.
- ال تلوث م�سادر �ملياه.
ال�سعافات الأولية:

 يف حال �بتالع �ملادة �إنقل �مل�ساب بعيد�ً عن منطقة �خلطر �ىل �لهو�ء �لطلق ال حتر�س على �القياء 
وال تعطي �سيء عن طريق �لفم و�إمنا �ت�سل مبركز �ملعلومات �ل�سمية �أو بالطبيب مبا�سرة.

يف حال �ال�ستن�ساق: �نقل �مل�ساب مبا�سرة �ىل �لهو�ء �لطلق و�ت�سل بالطبيب.
دقيقة يف حال   15 ملــدة  �لنظيف  �ملــاء  وبكمية كبرية من  مبا�سرة  �غ�سل  �لعيون:  تلوث  حــال  يف 

��ستمر�ر �لتلوث �ت�سل بالطبيب.
يف حال مالم�سة �جللد: �خلع �ملالب�س �مللوثة و�غ�سل مكان �لتلوث مبا�سرة وبكمية كبرية من 

�ملاء و�ل�سابون.
م�ساد الت�سمم: ال يوجد �منا تعالج �الأعر��س .

 يف حال حدوث الت�سمم الت�سال باأقرب مركز وطني للمعلومات ال�سمية يف حمافظتكم.
اتالف العبوات: 

1. �غ�سل �لعبوة ثالث مر�ت باملاء �لنظيف و�أ�سف ماء �لغ�سيل �إىل خز�ن �لر�س.
2. تخل�س من �لعبو�ت �لفارغة بتقطيعها ودفنها يف مكان خم�س�س بعيد�ً عن م�سادر �ملياه �جلوفية.

3. ال ت�ستخدم �لعبو�ت �لفارغة الأي غر�س كان.
4- �حفظ بقايا �ملبيد غري �مل�ستعمل يف �لعبو�ت �الأ�سلية حمكمة �الإغالق يف مكان �أمني بعيد�ً 

عن متناول �الأطفال و�ملو�د �لغذ�ئية و�الأعالف.

معلومات ال�سمية: 
�جلرعة �لن�سفية �لقاتلة:

LD50 عن طريق �لفم   �أكرب من 5000 ملغ/كغ
LD50  عن طريق �جللد �أكرب من 2000 ملغ/كغ

�سيليكت  �سوبر غري �سام للنحل – خفيف �ل�سمية لالأ�سماك – غري �سام للطيور. 

متو�سط ال�سمية   II: WHO الت�سنيف ال�سمي ح�سب

معدلت ال�ستخدام: 


