
 غشق ػالط األعّبن
 ٕ٘بن خّظ غشق اعبعيخ رغزخذَ فٝ ػالط األعّبن:

 اضافت يواد كيًائيت إني ياء انًسرعت ورنك يثم اضافت يهح انطعاو وكبريخاث انُحاش. -1

 طريقت انخغطيص: -2

ٚرٛظغ األعّبن فٝ شجىخ  ِؾٍٛ ي لٜٛ ِٓ اٌّبدح اٌىيّبئيخ ٌّذح صِٕيخ لصيشح ٔغجيب ٚيغزخذَ فٝ اٌزؼبًِ ِغ ػذد صغيش ِٓ األعّبن

 صبِيخ ٚيؼزّذ رٌه ػٍٝ ٔٛػيخ اٌّبدح اٌىيّبئيخ، اٌزشويض ٚٔٛع األعّبن اٌّشاد ػالعٙب. 51-51ٚرغّظ فٝ اٌّؾٍٛي ٌّذح ِٓ 

 طريقت انخذفق: -3

. رغزخذَ ٘زٖ اٌطشيمخ ٘زٖ اٌطشيمخ ثغيطخ ٚرعبف وّيخ اٌّؾٍٛي اٌّشوض فٝ أػٍٝ اٌٛؽذح اٌّشاد ِؼبٌغزٙب ٚرزشن ٌيؾذس ٌٙب رذفك أٚ عشيبْ

 فٝ اٌزٕىبد ٚؽعبٔبد اٌجيط ؽيش يىْٛ عشيبْ اٌّبء ِغزّش.

 اضافت انذواء إني انًاء نًذة طويهت ورنك عٍ طريقخيٍ: -4

: يعبف اٌذٚاء ِجبششح إٌٝ ٚؽذح اٌشػبيخ أٚ اٌضسيؼخ ٚيزشن ٚلذ ِؼيٓ صُ ثؼذ رٌه رغغً ثّبء ٚػبدح ِب يىْٛ اٌٛلذ ٘ٛ فٝ انحًاو -أ

 خ.ؽذٚد عبػ

 : يٛظغ رشويض لٍيً ٚيزشن ٌزؾًٍ غجيؼيبً.غير انًحذود -ب

 اضافت انذواء إني األعالف. -5

 حقُا في انعضم أو انبريخوٌ. -6

 اٌىيّبٚيبد اٌزٝ رغزخذَ فٝ ػالط األعّبن:

 كهوريذ انصوديوو )يهح انطعاو( -1

 * يغزخذَ فٝ ػالط أعّبن األوً.

صبٔيخ لجً ٚظغ  51%( غّظ عشيغ ٌّذؿ 0عضء فٝ اٌٍّيْٛ ) 03.333األِٙبد ثزشويض  * يغزخذَ ٌؼالط اٌطفيٍيبد اٌخبسعيخ ٌمطيغ

 األعّبن فٝ اٌؾٛض.

 03.333 – 53.333* يغزخذَ ٌؼالط اٌطفيٍيبد اٌخبسعيخ )اثيغيزً رشيىٛديٕب وٍيٛديٕب ٚاٌذيذاْ اٌذاوزيب ٚعيشط ٚاٌغيش دوزيٍظ( ثزشويض 

 ٙش أػشاض اإلعٙبد ػٍٝ األعّبن.دليمخ أٚ ؽيّٕب رظ 03عضء فٝ اٌٍّيْٛ ٌّذح 

 %( فٝ رٕىبد إٌمً وؼالط غيش ِؾذد اٌّذح. 3.0 – 3.5) 0333 – 5333* يغزخذَ ٌؼالط اٌطفيٍيبد اٌخبسعيخ 

 عضء فٝ اٌٍّيْٛ وؼالط غيش ِؾذد اٌّذٖ. 133 – 033* يغزخذَ فٝ ػالط األعّبن اٌّغٙذح ِٓ إٌمً أٚ اٌصيذ ثزشويض 

 كبريخاث انُحاش: -2

خذَ وؼالط ٌٍطفيٍيبد األريخ: ِشض اٌجمؼخ اٌجيعبء، اٌزشيىٛدٔيب، اوضٛثٛسا، رشيىٛفٛسا، ويٍٛدٔيال، عىبفيذيب عٍغزيال ِٚٓ اٌّؾزًّ * يغز

 اٌطفيٍيبد األخشٜ.

 * يغزخذَ ٌؼالط اٌفطشيبد

 عضء فٝ اٌٍّيْٛ. 03* ال يغزخذَ ؽيّٕب رىْٛ اٌمٍٛيخ اٌىٍيخ ألً ِٓ 

 بريُجُاث انبوحاضيوو: -3

 ِغّٛػ ثبعزخذاِخ ٌؼالط أعّبن األوً.* 

 * رغزخذَ فٝ ِمبِٚخ اٌجىزشيب ٚاٌطفيٍيبد اٌخبسعيخ )اٌىٛعزيب، اٌزشيىٛديٕب، اٌىيٍٛدٔيال، ٚاٌذيذاْ عيشدوزيٍٛط(.

 عضء فٝ اٌٍّيْٛ ػالط غيش ِؾذد. 0* يٛظغ ثزشويض 

 ّيبٖ.عضء فٝ اٌٍّيْٛ يىْٛ عبَ فٝ ؽبٌخ لٍخ اٌّٛاد اٌؼعٛيخ فٝ اٌ 0* أوضش ِٓ 

عبػخ فٙزا يؼٕٝ رىغيش ٌٍجشِٕغٕبد ٚأٔٗ أصجؼ غيش ِؤصش فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ  50* ٌٛ رغيش ٌْٛ اٌّيبٖ ِٓ األؽّش إٌٝ ثٕٝ ِصفش فٝ ألً ِٓ 

 عضء فٝ اٌٍّيْٛ. 0يعبف 

 * يمزً اٌطؾبٌت ٚاٌزٝ رمًٍ األوغغيٓ ٚرٌه ثفعً اعزخذاَ ِصذس ٘ٛاء ثؼذ اعزخذاِٗ فٝ ِؼبٌغخ اٌؾٛض.

 ٍانفورياني -4

 يغزخذَ فٝ ِمبِٚخ اٌطفيٍيبد اٌخبسعيخ اٌجشٚرٛصا

 تركيز الفورمالين ومدة العالج الطفيل



الكستيا أو أودينم، مرض البقعة البيضاء 

 التريكودينا ابيستيلز، سكافيدينا

 عضء فٝ اٌٍّيْٛ وؼالط غيش ِؾذد اٌّذح 01 – 51

 ػالط غٛيًعضء فٝ اٌٍّيْٛ ٌّذح عبػخ  013 – 501 جلوستيال كلينودنيال

 ديدان الجيرودكتيالس والسيليودسكس

 البيض المصاب بالفطريات

 لمدة ساعة عالج طويل عضء فٝ اٌٍّيْٛ 013

 

عضء فٝ اٌٍّيْٛ أوغغيٓ، ٌٚزٌه يزغٕت اعزخذاِخ ػٕذِب يىْٛ األوغغيٓ  5عضء فٝ اٌٍّيْٛ ِٓ اٌفٛسِبٌيٓ رعبف إٌٝ اٌّبء رضيً  1* وً 

 وغغيٓ.لٍيً أٚ ثؼذ إظبفخ ِصذس ٌأل

 عضء فٝ اٌٍّيْٛ فٛسِبٌيٓ. 560ف ال رؼبٌظ ثكوضش ِٓ  03ْ* فٝ ؽبٌخ دسعخ ؽشاسح اٌّبء أوضش ِٓ 

عبػخ ِٓ اٌفمظ ألْ اٌفٛسِبٌيٓ يزشوض داخً لششح اٌجيط فٝ ِشؽٍخ اٌزطٛس ٚيؤدٜ إٌٝ  05* اٌجيط ال يؼبٌظ ثبٌفٛسِبٌيٓ ػٕذِب يىْٛ خالي 

 إٌفٛق.

 100جسء في انًهيوٌ يٍ انًالكيج األخضر +  0.5يخى ححضيرِ بإضافت انًالكيج األخضر انخاني يٍ انسَك  كوكخيم انفوريانيٍ، كوكخيم -5

 دقائق. 10جسء في انًهيوٌ فوريانيٍ نًذة 

 يوو أخرى. 11جى / كجى يٍ انطًك نًذة  0.15أضاو ثى  3/ كجى يٍ انطًك يوييا نًذة  0.6ضهفا ييرازيٍ  -6

 أياو. 10/ كجى يٍ انطًك يوييا نًذة  يجى 55أوكص حخراضيكهيٍ  -7

 أياو االيريوَص و انفيسَكهورش. 10يجى / كجى يٍ انطًك يوييا نًذة  55كهورايفيُكول  -8

 انخراى كهورفوٌ )انذاى بخركص أو انًازوحيٍ أو انكهوروفوش( -9

 * يغزخذَ فٝ أعّبن اٌضيٕخ ٚال يغزخغُ فٝ األعّبن اٌزٝ رؤوً.

. 03اٌجبوش أصٕبء فصً اٌصيف ٚيزغٕت اعزخذاِخ فٝ اٌّيبٖ اٌذافئخ أوضش ِٓ * يغزخذَ فٝ اٌصجبػ  ْْ 

 * يزاة اٌزشاٜ وٍٛسفْٛ فٝ عشدي ِيبٖ لجً االعزخذاَ ٚيٕشش ػٍٝ عطؼ اٌّبء.

 يطخخذو في يقاويت:

 طول فترة العالج التركيز الديدان

 ديدان الجيرودكتليس

 الكليودسكس

 محدد عالج غير عضء فٝ اٌٍّيْٛ 3.01 – 3.1

 مرة واحدة

 قمل السمك االرجيليس

 ديدان دالتيلوجريس

 عالج غير محدد عضء فٝ اٌٍّيْٛ 3.01 – 3.1

 مرتين لفترة ثالثة أيام

 عالج غير محدد عضء فٝ اٌٍّيْٛ 3.01 – 3.1 الديدان الخطافية

مرة أسبوعيا لمدة أربعة اسابيع ويكون 

 مئوية. 05-05مؤثر فى درجة حرارة 

 

 


