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هشخصبت یک سن خَة

تأثیر هطلَة
دٍام هٌبست
کن خطر ثرای اًسبى
کن خطر ثرای هحیط زیست
ُسبزگبر ثب گیب
قیوت هٌبست
هصرف کن
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گرٍّْبی هختلف حشرُ  کش

کلرُ•
فسفرُ•
پیرترٍئیذ•
َّرهًَی•
هیکرثی•
گیبّی•
ًئَ ًیکَتیٌَئیذ•
اسپیٌَزیي•
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ًئًَیکَتیٌَئیذّب
NEONICOTINOIDS

ایویذاکلَپریذ•

(هَسپیالى)استبهیپریذ•
تیبکلَپریذ•
تیبهتَکسبم•
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MOSPILAN
%20استبهی پریذ 

پَدر قبثل حل در آة

سبخت شرکت ًیسبى شاپي
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 حشره کشی جدید از گروه نیکوتینوئیدىا•

سبخت شرکت ًیسبى شاپي•
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 با مقدار مصرف بسیارکم و فقط •

 گرم در ىک تار 200

برای شتو ىا•



سبسیجات•
شتِ•
سَسک کلرادٍ•
تریپس  •
ػسلک•
زًجرک•
سفیذ ثبلک•
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هَسپیالى
درختبى هیَُ•
اًَاع شتِ•
کرم سیت•
هیٌَز لکِ گرد•
زًجرک•
پسیل گالثی•
شپشک•
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مرکبات
شپشک های نرم تن•
مینوز برگ•
شته ها•
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کلزا•
شته•
کک های برگخوار•
بید کلم•
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 پسیل پستوبرای کنترل •

سبخت شرکت ًیسبى شاپي•



انواع شته ها، زنجرک، پسیل•
• 

در صَرتیکِ جوؼیت کٌِ ّب زیبد . شتِ رٍی ّر ثرگ دیذُ شًَذ 5-3در زهبًی کِ . گرم در ّکتبر 300تب  200•
هقذار آة هصرفی کوتر از  . رٍز ثؼذ الزم ثبشذ 7 -10ثبشذ ثبالتری دز هصرف شَد ٍ هوکي است تکرار سوپبشی 

. لیتر در ّکتبر ًجبشذ 300
.رٍز قجل از ثرداشت 4آخریي سوپبشی •

، تریپس(مگس سفد)انواع عسلک•
• 

تَصیِ . کیلَ گرم در ّکتبر در زهبًی کِ اٍلیي افرادثبلغ هشبّذُ شًَذ ٍ هٌتظر افسایش جوؼیت ًوبًیذ 1تب  5/0•
در زهبًی کِ جوؼیت آفت . هصرف شَد( لیترآة 100سی سی در  250)در صذ رٍغي  25/0هیشَد  هخلَط ثب  

.زیبد ٍ هتراکن ثبشذ ثبالتریي دز را ثکبر ثریذ
•  
در هَاردی کِ ثرگ گیبُ پَشیذُ از هَم ثبشذ ثْتر است هقذاری هَیبى یِ هحبٍل سن افسٍدُ شَد•
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هیلیگرم ثرکیلَ گرم 420گَارشی 
هیلیگرم 2000= پَستی
  4هیلیگرم در هتر هکؼت در  1150=تٌفسی
سبػت

هیلیگرم 11سبل  2سطح ثی زیبى در 
ADI=0.023 mg/ kg bw

5000= پرًذگبى
100=آثسیبى

کن خطر -زًجَر ػسل



هتبسیستَکس

هیلیگرم 60-40گَارشی •
هیلیگرم 200-100= پَستی•
سبػت 4هیلیگرم در هتر هکؼت در  400=تٌفسی•
هیلیگرم 1سبل  2سطح ثی زیبى در •
•ADI=0.0003 mg/ kg bw

34=پرًذگبى•
17=آثسیبى•
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هَسپیالى
ثسرػت در خبک تجسیِ هی شَد
ٍارد آثْبی زیر زهیٌی ًویشَد
در ثذى حیَاًبت جوغ ًویشَد
          ٍ در هقبیسِ ثبسبیر حشرُ کشْب ثرای اًسبى

هحیط زیست کن خطر است
رٍی َّرهًَْبی ثذى اثر سَء ًذارد



هَسپیالى
•ECOLOGICAL EFFECTS:

•! Acetamiprid use would pose minimal risk to fish and wildlife! Toxicity of acetamiprid 

is selective to insects, but some uses may pose risk to

•certain non-target aquatic invertebrates. ! Acetamiprid is only moderately toxic to 

bees. ! Acetamiprid use would generally pose low risk to threatened and endangered 

•species 

•! Acetamiprid use would pose minimal risk to non target plants 

•! Moderate risk to be mitigated by label restrictions and warning. 

•Benefits Findings: ! 

•! Registration of acetamiprid, with its low acute risk to mammals, birds, fish, and 

invertebrates, will support EPA’s goals of finding less toxic products. ! This pesticide 

will be a significant organophosphate (OP) replacement for the labeled uses. 
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