


المادة الفعالة:
% على شكل بودرة قابلة للتعليق بالماء70شيستوكيل 

% دبليسسو بسسي هسسو 70شيسسستوكيل 
مركسسسب طور خصسسسيصًا لمكافحسسسة 
القواقسع فسي المياه العذبسة التسي يمكسن 
أن تتخسذ منهسا ديدان الشيسستوسوما 
الدقيقسسة ملجئسسا وتنقسسل مسسن خللهسسا 

% دبليسسو 70المراض .شيستوكيل 
بي يكافسسح السسبيوض و الديدان فسسي 

جميسع أطوارهسا و يقضسي عليهسا فسي 
مدة قصسسيرة مسسن الوقسست و بتركيسسز 

.قليل للمادة الفعالة



الستعمال

في حالة المياه الجارية: أقنية مياه الري و الجداول و النهار.
يحسسسب المعدل للسسستخدام علسسى اسسساس جزء واحسسد بالمليون (غرام واحسسد مسسن المادة الفعالسسة فسسي المتسسر  

 سسساعات. وفسسي 8المكعسسب) و بهذا المعدل يقضسسي المبيسسد علسسى جميسسع القواقسسع فسسي المكان المعالسسج لفترة 
 سساعات لفتسر يسستخدم 6الحالت التسي تتطلسب تخفيسض فترة المعالجسة يتسم زيادة الجرعة. مثل: لمعالجةسة 

 ساعات يكون التركيز 4 غرام للمتر المكعب و في حال إنخفض الوقت اللزم للمعالجة الى 1.5بتركيز 
 أجزاء بالمليون.8 جزء بالمليون و لساعة علج يرفع التركيز ل 2

حساب حجم مسطح  الماء المطلوب معالجته:
/ يتسم حساب مساحة مقطع القناة و سرعة تدفق المياه. يشكل معدل سرعة المياه في كامل مقطع القناة  1

% من السرعة المقاسة. وتقاس سرعة التدفق بمقياس التدفق أو بجهاز قياس التدفق أو بحساب 85تقريبا 
 0.5الوقست الذي تسستغرقه ورقسة لقطسع مسسافة محددة فعلسى سسبيل المثال فسي قناة بعرض متريسن و عمسق 

 متر بالثانية يكون معدل التدفق:0.15متر و سرعة تدفق 

 لتر/ثانية) 127.5 متر مكعبا بالثانية (=0.1275 = 0.85 متر بالثانية * 0.15 متر * 0.5 متر * 2
 متر مكعب بالساعة.459وهذا يعادل حجم مياه = 

% دبليو بي70الكمية المطلوبة من شيستوكيل 
1بعد حساب كمية المياه المتدفقة  تحدد كمية المنتج المطلوبةمن الجدول رقم 

أمثلة:
  متر مكعب بالساعة460/ اذا كان حجم المياه المطلوب بمعالجتها حتى 1
 نجد بأنه للوصول لمعدل تركيز المركب جزء بالمليون لربعمئة متر مكعب مياه , 1/ من جدول رقم 2

 متسر 600 مسن 1/10 متسر مكعسب( أسي 60 مسن المنتسج بينمسا ل 571.4و عليسه نحتاج لسستخدام كميسة 
 460 غرام مسن المنتسج لتغطيسة 657.1 غرام مسن المنتسج بمسا يعطسي مسا مجموعسه 85.7مكعسب) نحتاج ل 

متر مكعب من الماء..
 جزء بالمليون المطلوب لمعالجسة المياه الجاريسة يجسب إضافسة كميسة 1وللوصسول لتركيسز مسن المادة فعالسة 

 دبليسو بسي فسي كسل سساعة لكميسة الماء المعطاة فسي المثال أعله. وهكذا 70 غرام مسن شيسستوكيل 657.1
 دبليو بي.70 كيلوغرام من شيستوكيل 5.25 ساعات سوف نحتاج لكمية 8لمعالجة تدوم 

ولمعالجة حالت المياه الجارية يمكن وضع شيستوكيل بحالته المركزة مباشرة في الماء أو بمزجه مسبقا 
مع كمية  من المياه لرشه أو لسكبه من خلل صنبور مثبت على برميل.



.في حالة المياه الراكدة كحقول الرز أو قصب السكرأو البرك و المستنقعات

:التركيز
 غرام لكل متر مكعب 0.6 جزء بالمليون من المادة الفعالة ( أي 0.6لمعالجة مثل هذه المياه يكون تركيز 

من الماء) كافيا. و فسي حال كانست المياه مرتفعسة الملوحسة و / أسو كثيفسة النمسو النباتسي يمكسن زيادة تركيسز 
 جزء بالمليون وفي هذه الحالة يجب الرش بإنتظام لكامل المسطح المائي بالشيستوكيل 3المادة الفعالة إلى 

. دبليو بي70

:حساب حجم المياه للمعالج
 سسم يسساوي حجسم المياه المراد 10 متسر مربسع) و عمسق 10000 هكتار (1لمياه راكدة بمسساحة سسطحية 

) متر مكعب1000 متر= 0.1 متر مربع * 10000معالجتها : 
. 1و الكمية من شيستوكيل المطلوب معالجتها لحجم المياه المطلوب معالجتها يمكن أخذها من الجدول رقم 

 8و فسسي المياه الراكدة معالجسسة لمرة واحدة تكون كافيسسة للحفاظ علسسى التركيسسز الكافسسي مسسن شيسسستوكيل ل
.ساعات

:في المياه العميقة

كالكككككبرك الككككككبيرة, البحيرات, خزانات المياه و 
.السدود

في مثل هذه المسطحات المائية يكون كافيا معالجة 
 متسسر حيسسث 1الحيسسز المائسسي المجاور لليايسسسة بعسسد 

تتواجسسسد القواقع. و لكسسسن فسسسي السسسبرك و الخزانات 
الكسسبيرة و السسسدود يخسسف التركيسسز للمادة الفعالسسة 

 جزء 2بسسبب حركسة المياه, لذلسك يسستخدم تركيسز 
 غرام مادة 2بالمليون مسسسن المادة الفعالسسسة ( أسسسي 

فعالسسة / للمتسسر المكعسسب مياه) ويتركسسز رش مبيسسد 
 دبليسو بسي مركزا أسو مخففسا بالقرب 70شيسستوكيل 
.من اليابسة

بينمسا يعتسبر  معدلعمسق المياه البعيسد فسي الجداول و 
 أمتار يعتسسبر معدل 4القنيسسة حيسسث تنشسسط القواقسسع 

 متر و يحسب 0.5العمق لمسافة متر من اليابسة 
حجسسم المياه المراد معالجتهسسا فسسي خزان محيطسسه 

 متسسسر * 4 متسسسر * 0.5 متسسسر  كالتالسسسي:  1000
. متر مكعب2000 متر = 1000

أمثلة:
 دبليو مع 70 غرام من شيستوكيل 30حين مزج  

%) ورش 214ز0 لتسسسسسسسر ماء ( تلركيسسسسسسسز 14
 9 ميكرون) لمسساحة تبعسد 200بقطرات كسبيرة ( 

أمتار مسسسسن خسسسسط اليابسسسسسة بإنحدار معتدل حقسسسسق 
 سسساعة وهسسو 24شيسسستوكيل مكافحسسة ممتازة بعسسد 

الوقسست الكافسسي لنتشار المبيسسد فسسي الحيسسز المعالج. 
. أشهر5وأمكن تكرار المعالجة بعد 



:معدات الرش و السكب على المياه الراكدة أو الجارية

يمكسسن إسسستخدام المرشات ذات الضغسط العالسي الظهريسسة أسو الممكننسسة كمسا معدات توليسد الرذاذ المتناهسي  
 يمكن مراجعة نشرة منظمة الصسحة العالمية الخاصة بمعالجة بالصسغر. وللمياه البطيئسة الحركة و الراكدة

البلهارسيا بمكافحة القواقع المائية

.في مراسي القوارب والمسطجات المخصصة للنزهة يجب معاودة المعالجة شهريا

:  دبليو بي للرش مع الماء70تعليمات مزج شيستوكيل 

 لتسر ماء) تملس المرشسة لنصسفها بالماء مسع البدء بالتحريسك 100 كلسغ/ 1% ( 1لرش شيسستوكيل بتركيسز 
(الهز) في المرشات الممكننة ثم تضاف الكمية المطلوبة من المبيد في المنخل/ المصفاة و تضاف خللها 
الكميسة المتبقيسة مسن الماء لملس المرشسة مسع إلسستمرار بالتحريسك خلل عمليسة الرش والنتباه لرتداء قناعسا 

.وجهيا أو واقيا للفم و النف



: الكشف عن النشاط و التأثير البيولوجي على القواقع

بعسد إلتقاط نماذج حيسة مسن القواقسع قبسل المعالجسة علسى سسعف نخيسل أسو أغصسان غاطسسة فسي الماء يمكسن 
.إستخدام الطريقة السهل لختبار وجود تركيزات كافية من المادة الفعالة للمبيد من نقطة الرش أو السكب

:معاودة المكافحة

تعتمد معاودة الرش على مدى نشاط القواقع والكثافة العددية و الظروف المناخية ويتراوح بين كل شهرين 
.للمياه في مباذل الري وتلك الكثيفة بالغطاء النباتي الى مرتين في السنة



:ملحظات هامة

 دبليو بي في عبوته الصلية 70برغم من أنه لم تسجل حالت تسمم بالمنتج, يجب حفظ مبيد شيستوكيل 
محكمسة إلغلق وفسي مخازن باردة و ذات تهوئسة جيدة  بعيدا عسن الطعمسة و العلف ومتناول الطفال و 

.الحيوانات الداجنة

و يمكن إستخدام المياه المعالجة بالشيستوكيل لري المزروعات ول يتجمع المبيد في التربة و في تركيزات 
.عالية جدا يمكن أن يكون له تأثيرات على السماك و الضفادع




