حشره کش مَچ  ٥0اِمولسیون
تشگخَاسّا سا ًاتَد هی کٌذ،
قثل اص آى کِ تشگخَاسّا دست سًج شوا سا اص تیي تثشًذ

اًَاع تشگخَاس ،هاًٌذ تشگخَاسّای رست ،تا
تغزیِ اص تشگ گیاُ ٍ اص تیي تشدى آى ،اًجام
فشآیٌذ فتَسٌتض سا هحذٍد ٍ سشذ ٍ هیَُ آٍسی
سا کٌُذ یا هتَقف هی کٌٌذ.
خساست ًاشی اص تغزیِ السٍ تشگخَاسّا،
ػالٍُ تش کاّش ػولکشد ،کیفیت هحصَل سا
ّن کاّش هی دّذ.
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هَچ حششُ کشی ا ًتخاتی اص گشٍُ تٌظین کٌٌذگاى سشذ حششات  ، IGRتشای هثاسصُ تا السٍ
اًَاع هْن آفت اص ساستِ تال پَلک داساىّ ،ن چَى اًَاع تشگخَاس ،سفیذُ کلن ،دس هضاسع
سثضی ٍ صیفی ٍ رست هی تاشذ.

هَچ ،تا ػولکشد تخن کشی ٍ السٍ کشی ٍ ًحَُ تأثیش تواسی ٍ گَاسشی هتفاٍت اص سایش
حششُ کش ّا ،هاًغ اص تفشیخ تخن ٍ سثة تَقف سشذ ٍ هشگ السٍّا هی شَد.
هَچ حتی اًَاع هقاٍم آفت سا تِ خَتی اص تیي هی تشد.
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هَچ پس اص سن پاشی ،دس تشگ گیاُ ًفَر هی کٌذ ٍ تِ هذت طَالًی دس آى جا تاقی هی هاًذ .هَچ غزا خَسدى ،سشذ ٍ
پَست اًذاصی السٍ سا دس 2تا  5سٍص هتَقف هی کٌذ ٍ السٍ سا اص تیي هی تشد .تْتشیي صهاى سن پاشی دس دٍسُ سشذی السٍ
سي یک ٍ دٍ است .ایجاد پَشش کاهل هحلَل سن تش سٍی تشگ ّا ضشٍسی است .دس صَست سٍیش تشگ ّای
جذیذ ،تکشاس سن پاشی تَصیِ هی شَد.
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اثش گَاسشی
(ػولکشد السٍ کشی)
L2
L1

اثش تواسی
(ػولکشد تخن کشی)

تَلیذ تخن ّای ًاتاسٍس
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مسایا

ویژگی ها
ًحَُ تأثیش هتفاٍت اص سایش حششُ کش ّا

 حفاظت هؤثش ٍ طَالًی هذت اص کشت ٍ

هاًٌذ کاستاهات ّا ،پیشٍتشٍییذ ّا ٍ تشکیثات

کاّش تؼذاد دفؼات سن پاشی دس ّش فصل

آلی فسفشداس

 حفظ سشسثضی ٍ تقَیت تَاًایی تاسآٍسی

 ػولکشد تخن کشی ٍ السٍکشی

گیاُ تا هْاس ًسل اٍل آفت

 کٌتشل آفات هقاٍم تِ دلتاهتشیي،

 تْتشیي گضیٌِ تشای هذیشیت هثاسصُ تلفیقی تا

کلشٍپیشیفَس یا دیاصیٌَى

آفات

 ػذم تأثیش سَء تش سٍی حششات هفیذ ٍ

 دٍسُ کاسًس :گَجِ فشًگی  7سٍص ٍ دس کلن

کٌِ ّای شکاسی

 14سٍص
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آفت
السٍّای تشگخَاس اص ساستِ پشٍاًِ ّا دس
سثضی ٍ صیفی

میسان مصرف

زمان مصرف

 500سی سی دس ّکتاس یا
هحلَل یک دس ّضاس

السٍ سي یک ٍ دٍ

السٍ اًَاع تشگخَاس رست

 500سی سی دس ّکتاس

السٍ سي یک ٍ دٍ

پشٍاًِ چَتخَاس پستِ

1/5دس  1000لیتش آب

دس ٌّگام پیک پشٍاص
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