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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

Neonicotinoid :گروه
ماده مؤثر: 200 گرم برکیلوگرم

 Oral LD     for Rats 217mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران  
کالس سمیت براساس طبقه بندى II :WHO  (سمى و زیان آور)

نحوه تأثیر: حشره کش سیستمیک با فعالیت ترانس المینار، تماسى و گوارشى
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار درحین سمپاشى اکیداًً خوددارى گردد.

عالیم مسمومیت : سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاى اولیه: در صورت مســمومیت به همراه برچســب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

مدیریت کاربرد: عدم استفاده براى نسل هاى 4 و 5 پسیل پسته
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشى تا برداشت محصول 28 - 42 روز و براى کرم سیب 14روز است.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

  

       سیب                             مینوز لکه گرد                                          0/5در هزار
                                               کرم سیب                 0/5در هزار در مناطق کوهستانی براي مبارزه با نسل اول                                               

          پسته                                   پسیل                           200 تا 250 میلى لیتر در هزار لیتر آب

Acetamiprid SP 20%
استامی پراید پودر قابل حل در آب %20    

موارد مصرف:

کرم سیب

پسیل پسته مینوز لکه گرد

 50



www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Ethion EC 47%

درختان میوه سردسیرى و        شپشک ها و سپردارها        1/5 تا 2 در هزار به همراه روغن براى سمپاشى
              مرکبات                                                                                  درختان در حال استراحت

Organophosphate :گروه
مواد موثره:470 گرم بر کیلوگرم

Oral LD 50 for Rats 208 mg/kg :درجه سمیت براى پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندى: II :WHO(سمى و زیان آور)

نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسى
احتیاطــات الزم: ایــن ســم کولیــن اســتراز خــون را کاهــش مى دهــد. از خــوردن، آشــامیدن و کشــیدن ســیگار در حیــن سمپاشــى اکیــداً خــوددارى 

شود. 
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.

کمک هاى اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: پادزهر این سم آتروپین است. هرگز به مسموم بیهوش چیزى خورانده نشود.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.
مدیریــت کاربــرد: ایــن ســم بــه همــراه روغــن بــراى سمپاشــى در زمســتان بــراى از بیــن بــردن تخــم حشــرات، کنــه هــا و شپشــک هــا مصــرف مــى 

گردد و خاصیت گیاه سوزى به جز در بعضى موارد از انواع سیب را ندارد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

شپشک مرکبات

سپردار مرکبات

سپردار تنه ای مرکبات

اتیون امولسیون %47



ASA

پسته                                     پسیل                           200 تا 250 میلى لیتر در هزار لیتر آب

سیب                             مینوز لکه گرد                                            0/5در هزار
                                        کرم سیب                  0/5در هزار در مناطق کوهستانى براى مبارزه با نسل اول
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Abamectin EC          
آبامکتین امولسیون %1/8  

سبزى و صیفى                             مینوز                                           0/6 لیتر در هکتار

     مرکبات                                 کنه زنگ                   20 سى سى + 250 سى سى روغن در 100 لیتر آب                              

Avermectin :گروه
ماده موثره: 18 گرم بر لیتر

 Oral LD     for Rats     mg/kg :درجه سمیت براى پستانداران   
کالس سمیت براساس طبقه بندى IB :WHO  (بسیار خطرناك)

نحــوه تاثیــر: حشــره کــش و کنــه کــش بــا اثر تماســى گوارشــى، با فعالیت سیســتمیک محــدود که بــا تحریــک در آزاد شــدن Aminobutyric acid ســبب فلج 
حشره مى شود.

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر خاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

مدیریت کاربرد: براى آبزیان و زنبور عسل شدیدا خطرناك است. 
دوره کارنس: فاصله آخرین عملیاتى تا برداشت محصول براى سبزى و صیفى 3 روز و براى مرکبات 7 روز مى باشد.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

مینوز سبزی و صیفیحاصل فرمایید.

کنه مرکبات

 

 

1/8%
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Imidacloprid SC           
   ایمیداکلوپراید سوسپانسیون

  پسته                                    پسیل                                                 0/4در هزار
  توتون                                     شته                                           0/25 لیتر در هر هکتار
   پنبه                                  شته جالیز                                       0/25 لیتر در هر هکتار

مرکبات                               پروانه مینوز            35 میلى لیتر سم به همراه 300 میلى لیتر روغن در 100 لیتر آب در
                                                                                                                           دو نوبت سمپاشى به فاصله 10 روز

Neonicotinoid/Chloronicotinyl :گروه
ماده مؤثر: 350 گرم بر لیتر 

Oral LD 50 for Rats 450 mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران    
کالس سمیت بر اساس طبقه بندى II : WHO (سمى و زیان آور)

نحوه تاثیر: حشره کش سیستمیک با اثر تماسى گوارشى علیه آفات مهم نباتى به ویژه حشرات مکنده 
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار درحین سمپاشى اکیداً خوددارى گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی 
کمک هاى اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

مدیریت کاربرد: این سم در برنامه IPM مورد استفاده قرار مى گیرد.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشى تا برداشت محصول براى پنبه، توتون و پسته 10 روز و براى مرکبات 21 روز است.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

مینوز مرکبات

مینوز مرکبات

پسیل پسته

شته جالیز

  35%
35%
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Trichlorfon SP 80% 
 تری کلرفن پودر قابل حل در آب %80

        گندم و جو                                       سن                                                  1 تا 2 کیلوگرم درهکتار
             برنج                                     مگس خزانه                                            1 تا 2 کیلوگرم درهکتار
آفتابگردان و سویا                          کرم دانه خوار                                         1 تا 2 کیلوگرم درهکتار
      پیاز و خربزه                                     مگس                                                 1 تا 2 کیلوگرم درهکتار
             کلم                                     پروانه سفید                                            1 تا 2 کیلوگرم درهکتار
 سبزى و جالیز                                  کرم قوزه                                              1 تا 2 کیلوگرم درهکتار
               نخود                              کارادرینا (هلیوتیس)                                      1 تا 2 کیلوگرم درهکتار

Organophosphate :گروه
ماده موثره: 800 گرم بر کیلوگرم

 Oral LD 50 for Rats 250 mg/kg :درجه سمیت براى پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندى II : WHO (سمى و زیان آور)

نحوه تاثیر: حشره کش گوارشى، تماسى و غیرسیستمیک.
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن وکشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:سولفات آتروپین، 2PAM و توکزوگونین، توکزوگونین همراه با آتروپین. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشى تا برداشت محصول 7 روز است.

طریقه مصرف :
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

دانه خوار آفتابگردان

کارادرینا

پروانه سفیده کلم

 نارون                                       پوستخوار                   تهیه تله 250 تا 300 گرم سم ترى کلرفن + 2/5 لیتر نفت + 250
                                                                                                              گرم صابون در صد لیتر آب
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Fenvalerate EC 20%
فن والریت امولسیون %20

  چغندرقند                                    پرودنیا                                         1 لیتر در هکتار محلو ل پاشى

درختان میوه                           مینوز لکه گرد                                        0/5 در هزار محلول پاشى       

  Pyrethroids :گروه
ماده مؤثر: 200 گرم بر کیلوگرم

 451mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندي II : WHO (سمى و زیان آور)

نحوه تأثیر: حشره کش غیرسیستمیک تماسی، گوارشی و کمی خاصیت کنه کشی.
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

مدیریت کاربرد: براي زنبور عسل و آبزیان فوق العاده خطرناك است. از آلوده نمودن منابع آبی با این سم جداً خودداري شود.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز است.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

پروانه مینوزحاصل فرمایید.

پرودنیا

مینوز لکه گرد

Oral LD 50 for Rats
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Chlorpyrifos – ethyl EC 40.8     
کلرپیریفوس امولسیون40/8

درختان میوه سردسیرى               شپشک واوى، آسیایى بنفش، سان ژوزه                                                     1/5-1 در هزار

            مرکبات                                             شپشک ها، سپردار ها                                                                  2- 1/5 در هزار

             سویا                                                        مینوز برگ                                                                       2/5- 2لیتر در هکتار

 Organophosphate :گروه
ماده مؤثر: 408 گرم بر لیتر  

Oral LD 50 for Rats 135 - 163 mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران 
کالس سمیت بر اساس دسته بندى II : WHO ( سمیت متوسط)

نحوه تأثیر: حشره کش غیرسیستمیک، تماسى و گوارشى و کمى خاصیت تدخینى. کنه کشى
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشى اکیداً خوددارى شود . 

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاى اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: آتروپین همراه با اکسیم
 

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

پسیل پسته

 شپشک آردآلود

    شپشک نرم تن مرکبات

 %
 %
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                عنوان آفت                               میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

      Emulsifiable oil L         
روغن امولسیون شونده (و  لک)  مایونز%80

درختان میوه سردسیرى                                     کنه قرمز اروپایى، پسیل گالبى                                                  1/5 درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها با نظر کارشناس
                                                                     شپشک و سپردارها

           مر کبات                              کنه قرمز و زرد شرقى، شپشک هاى نرم تنان ،                                          1 تا 1/5درصد، پیش بهاره و بهاره با نظر کارشناس
                                                                                  مومى و سپردار ها

               پسته                                                     شپشک واوى و شپشک تنه                                                 1 تا 1/5درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها با نظر کارشناس
               خرما                                                         شپشک سفید و شفاف                                                                   1 تا1/5 درصد، پیش بهاره با نظر کارشناس

               چاى                                                      کنه پاکوتاه و شپشک آرد آلود                                              0/5 تا 1درصد مخلوط با یکى از سموم فسفره و با نظر کارشناس
            زیتون                                                    شپشک سیاه ، سپردار بنفش                                                                 1/5 درصد پیش بهاره و با نظر کارشناس

درختان جنگلى غیر مثمر                                             شپشک سفید تاغ                                                                                         1درصد با نظر کارشناس 
     و گیاهان زینتى      

Aliphatic hydrocarbon :گروه
g/kg ماده موثره: پارافین معدنى (با درجه سولفوناسیون 92٪) 800 گرم بر کیلوگرم

 Oral LD 50 for Rats 15000 mg/kg :درجه سمیت براى پستانداران     
کالس سمیت بر اساس طبقه بندى U :WHO (سمیت حاد ندارد)

نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشى، حشره کش تماسى
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.

عالیم مسمومیت: سرگیجه، تهوع، اختالل در بینایى و سردرد
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب  به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش، چیزى خورانده نشود. 
دوره کارنس: فاصله بین آخرین روغن پاشى تا برداشت محصول 3 تا 4 هفته مى باشد.

مدیریــت کاربــرد: روغــن را هرگــز نبایســتى بــدون آب مصــرف کــرد. از سمپاشــى بــا روغــن در هــواى خیلــى گــرم (32 تــا 35 درجــه ســانتى گــراد ) یــا 
خیلــى ســرد خــودارى گــردد. روغــن ولــک را نبایــد بــا ســموم گوگــردى مخلــوط نمــود و حداقــل یــک مــاه بیــن مصــرف روغــن و مصــرف ســموم گوگــردى 

فاصله باشد و بعد مصرف سم کاپتان هم ممنوع مى باشد.

طریقه مصرف :
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. روغــن را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.
 سپردار مرکبات شپشک مرکبات

    80% 

800



کنه کش ھا
Acaricides



www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                    عنوان آفت                        میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Propargite EC 57%
پروپارژیت امولسیون%57

                                       پنبه و سویا                                   کنه تار تن (عنکبوتى)                                          1/5 لیتر در هکتار
                                        چغندرقند                                    کنه تار تن (عنکبوتى)                                            1 لیتر در هکتار

                 درختان میوه به استثناى گالبى و به                       کنه قرمز اروپایى                                                     1 در هزار
                                          پسته                                               کنه معمولى                                                          1 در هزار
                                        حبوبات                                                    کنه                                                                2 در هزار
                                          لوبیا                                             کنه دو نقطه اى                                                       1 در هزار
                       درختان جنگلى و غیر مثمر                              کنه دو نقطه اى                                                        1 در هزار

                                          چاى                                            کنه پاکوتاه قرمز                                                     1/2 در هزار
                              

Sulfite :گروه
ماده مؤثر: 570 گرم بر لیتر

کالس سمیت بر اساس طبقه بندي III : WHO  (احتیاط)
  Oral LD 50 for Rats 2800 mg/kg :درجه سمیت پستانداران                                  

نحوه تأثیر: کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طوالنی که از طریق تنفس هم بر روي کنه تأثیرگذار می باشد.
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 15روز می باشد.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

کنه دو نقطه ای

کنه قرمز اروپایی

کنه پا کوتاه چای



علف کش ھا
Herbicides
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول               نوع علف ھرز                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Acetochlor EC 50%
استوکلر امولسیون%50

 ذرت                   علف هاى هرز یکساله              4 تا 5 لیتر در هکتار بسته به نوع خاك 
                            به ویژه پهن برگ ها

g/lماده مؤثر: 500 گرم بر لیتر
گروه: کلرواستامید

کالس سمیت براساس طبقه بندى III : WHO (احتیاط)
نحــوه تأثیــر: انتخابــى، بازدارنــده ســنتز پروتئیــن و مانــع تقســیم ســلولى کــه اساســاً از طریــق جوانــه هــا و توســط ریشــه گیــاه جوانــه زده جــذب مــى 

شود.
Oral LD 50 for rats:2148:درجه سمیت پستانداران

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، و اختالل در بینایی.

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این علفکش پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزى خورانده نشود.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.
در ارقام حساس ذرت استفاده نشود. و از مصرف سم جزء در موارد ثبت و توصیه شده اکیدا خودارى شود.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.
 

تاج خروس

500
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                     نوع علف ھرز                               میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Paraquat Dichloride SL 20%
پاراکوات دیکلراید مایع قابل حل در آب %20

      درختان میوه هسته دار و دانه دار                      قیاق، پاسپالوم، مرغ، سلمه تره، نى، کنگر وحشى، پیچک،                          

                                                                علف خرس یا کاتوس، انواع اسفناج وحشى،انواع ارزن وحشى، انواع تاج خروس،         3 تا 5 لیتر در هکتار(وقتى ارتفاع علف هاى هرز 10 تا 15سانتى متر باشد)  

                                                                                                      انواع دارواش، سس درختى

                     سیب زمینى                                         انواع تاج خروس، انواع ارزن وحشى، سوروف ، سلمه تره                          3 لیتر در هکتار (بعد از سبز شدن علف هاى هرز و قبل از رویش سیب زمینى)

           یونجه، شبدر و اسپرس                  سس، بى تى راخ، تربچه وحشى، شلمى، مریم گلى، ترشک، بارهنگ، انواع ارزن 

                                                                                                                وحشى، سوروف                                                                                       3 تا 5 لیتر در هکتار (بعد از رویش سس)

                       مرکبات                                              پیچک، مرغ، اویارسالم، سلمه تره، پاسپالوم، حلفه، جگن                           3 تا 5 لیتر در هکتار (وقتى ارتفاع علف هاى هرز10 تا 15 سانتى متر باشد)

                       نیشکر                               قیاق، حلفه، مرغ، پنجه مرغى، دانه مرغى، اویارسالم، دورنه، سوروف، علف انگشتى،                                                       3 تا 5 لیتر در هکتار 

                                                                  چیک واش، ارزن وحشى، پنیرك، کنگر وحشى، خردل وحشى، گاوچاق کن، وایه

Bipyridylium :گروه
ماده مؤثر: 200 گرم بر لیتر

Oral LD 50 for Rat: 157 - 129  mg/Kg :درجه سمیت پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندي II : WHO (سمى و زیان آور)

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن وکشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: شستشوي معده توأم با تجویز مواد جاذب معدنی مثل کائولین، خاك بنتونیت یا ذغال فعال و تجویز مواد مسهل.

نحــوه تأثیــر: غیرانتخابــى، تماســی بــا اثــر جابجایــى، بــه غشــاء ســلولى و سیتوپالســم آســیب وارد مــى ســازد. از طریــق بــرگ جــذب و بــا کمــی خاصیــت 
جابجایی در آوندهاى چوبى مى باشد. 

سازگاري با محیط زیست: پاراکوات خیلی سریع در خاك بی اثر و غیرفعال می شود.
مدیریت کاربرد: به شاخ و برگ و تنه درختان جوان پاشیده نشود.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

سلمه تره
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                نوع علف ھرز                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

2 - 4 -D + MCPA SL 67.5%
توفوردی + ام سی پی آ مایع قابل حل درآب %67/5

 گندم و جو                        علف هاى هرز پهن برگ          1 تا 2 لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم                                 

ماده مؤثر: 675 گرم بر لیتر
Phenoxy Carboxilic Acid :گروه

کالس سمیت براساس طبقه بندى II : WHO (سمى و زیان آور)
نحوه تأثیر: علفکش هورمونى، انتخابى، سیستمیک، بازدارنده رشد 

    Oral LD 50 for rats:         ��������   Oral LD 50 for rats:700 -1160 (MCPA) :درجه سمیت پستانداران 
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: شستشوى معده- ذغال طبى.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

 شقایق

ترشک

 خردل وحشی

      949                (2 - 4 -D)
2 - 4 -D
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول           عنوان آفت                              میزان مصرف               

توضیحات:

Dinitroaniline :گروه
ماده مؤثر:480 گرم بر لیتر

کالس سمیت بر اساس طبقه بندى U : WHO (سمیت حاد ندارد)
Oral LD 50 for rats: 5000 mg/Kg :درجه سمیت پستانداران

نحوه تأثیر: انتخابى، جذب از طریق هیپوکوتیل، اختالل در تقسیم سلولى و بازدارنده رشد ریشه.
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: این سم پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزى خورانده نشود.
 

طریقه مصرف: 
بــراى محصــول چغندرقنــد کــه بعــد از تنــک کــردن اســتفاده مــى شــود. ابتــدا ســم پــاش مناســب را انتخــاب و کالیبــره نمائیــد و مخــزن ســمپاش را 
تــا نیمــه از آب پــر نماییــد. ســپس ســم را در یــک ســطل کــه از قبــل تــا نیمــه پــر آب شــده ریختــه و خــوب بهــم بزنیــد و محلــول تهیــه شــده را داخــل 
مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پــر نماییــد. دقــت داشــته باشــید تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش باشــد. از ایــن طریــق 

محلول تهیه شده در داخل سمپاش به صورت یکنواخت پخش مى گردد و از سمپاشى بهترین نتیجه ممکن حاصل مى گردد.
بــراى محصــول آفتابگــردان، ســویا و پنبــه ایــن ســم را قبــل از کاشــت بایــد بــا مقــدار الزم از آب مخلــوط کــرده و در ســطح خــاك بطــور یکنواخــت 
ــا 10  ــق 8 ت ــا عم ــه ت ــورى ک ــود بط ــوط نم ــاك مخل ــا خ ــبک ب ــک س ــا دیس ــور ب ــتفاده از رتیوات ــا اس ــاعت ب ــر از 4 س ــان کمت ــدت زم ــید و در م پاش

سانتى مترى با خاك مخلوط شود.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

   پنبه، چغندرقند،                         علف هاى هرز پهن برگ                                      براى پنبه 2تا3 لیتردرهکتار قبل از کاشت بالفاصله مخلوط با خاك 

 آفتابگردان و سویا                                 و نازك برگ                                  براى چغندرقند 2تا 2/5 لیتردر هکتار مخلوط با 4 تا 5 لیتر کلریدازون بعد از تنک

                                                                                                                                براى آفتابگردان و سویا 1/5تا 2/5 لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاك 

Trifluralin EC 48%

تری فلورالین امولسیون %48
موارد مصرف:

توق
سوروف

گاوپنبهتاج خروس 

 

 



www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                 عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

ماده موثر: 750 گرم بر کیلوگرم 
Benzenedicarboxylic acid :گروه

Oral LD 50 for Rats: >10000 mg/kg :درجه سمیت پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندى U: WHO (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر: غیرسیستمیک، انتخابى، بازدارنده تقسیم سلول که از رشد جوانه هاى انتهایى (مریستیم) جلوگیرى مى کند.
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سم پاشى اکیداً خوددارى شود.

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایى.
کمک هاى اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب علفکش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: پادزهر اختصاصى ندارد و هرگز به مسموم،  بیهوش چیزى خورانده نشود.
خطــرات زیســت محیطــى: ایــن ســم بــراى ماهى ها خطرناك نمى باشــد. پــس از 100 روز 50 درصد آن در خاك هیدرولیز مى شــود. این ســم به صورت 

نمک دى متیل از اسید کلرتال مى باشد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

یونجه، شبدر، پیاز             علف هاى هرز یکساله         8 تا 12 کیلوگرم در هکتار (قبل از کاشت و یا بعد از
                                                                                      کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف هاى هرز)                                                                         

Chlorthal-Dimethyl WP 75% 
 کلرتال دیمتیل پودر با قابلیت ترشوندگی %75

موارد مصرف:

کیسه کشیش فرفیون
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                     عنوان آفت                                میزان مصرف               

توضیحات:

ماده مؤثر: 450 گرم بر لیتر 
Urea :گروه

Oral LD 50 for rats : 1500 - 4000 mg/Kg :درجه سمیت پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندي II : WHO (سمى و زیان آور)

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
نحــوه تأثیــر: لینــورون علفکشــی انتخابــی و سیســتمیک بــا خاصیــت ابقایــى و مقــدارى خاصیــت تماســى کــه مانــع عمــل فتوســنتز گیــاه شــده و قابــل 

استفاده در خاك و بر روى شاخ و برگ گیاه مى باشد.
پادزهر: پادزهر اختصاصى ندارد.

دوره کارنس: تاکنون دوره کارنسى براى این سم ثبت نشده است.
مدیریت کاربرد: این سم داراى باقیماندگى در خاك است و باید به میزان حساسیت محصول بعدى توجه نمود.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

     هویج                      علف هاى هرز (کشیده برگ و پهن برگ)                    2/5 لیتر در هکتار پیش رویشى
 نخود دیم                   علف هاى هرز (کشیده برگ و پهن برگ)        2 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاك

عدس دیم                  علف هاى هرز (کشیده برگ و پهن برگ)         1/5 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاك

Linuron SC 45%  
  لینورون سوسپانسیون %45

موارد مصرف:

تاج خروس

سوروف
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                نوع علف ھرز                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

فنوکساپروپ پی اتیل+ ایمن کننده مفن پایر دی اتیل امولسیون روغن در آب ٧/٥٪

 گندم و جو                     علف هاى هرز کشیده برگ                                      0/8 تا 1 لیتر در هکتار
                                                                                               (بعد از رویش در مرحله پنجه زدن علف هاى هرز)                                 

Aryloxy phenoxy propionate :گروه
ماده مؤثر: 75 گرم بر لیتر

 Oral LD 50 for Rat : 3150 - 4000  mg/Kg :درجه سمیت پستانداران 
کالس سمیت براساس طبقه  بندى : III : WHO (احتیاط)

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن وکشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
نحــوه تأثیــر: انتخابــى، سیســتمیک و تماســى کــه توســط بافــت هــاى ســبز گیــاه جــذب و به نقاط رویشــى در بــرگ، ســاقه و ریشــه منتقل مى گــردد. مانع 
ساخت اسید چرب مى شود و از تشکیل بعدى غشاء سلولى در نقاط رویشى علف هرز جلوگیرى به عمل مى آورد و نهایتاً منجر به مرگ گیاه مى شود.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

اویارسالم

قیاق

 یوالف وحشی

Fenoxaprop-p-ethyl + Mefenpyr diethyl EW   7.5%
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                  عنوان آفت                            میزان مصرف               

توضیحات:

Triazine 1,3,5:گروه
ماده مؤثره: 800 گرم بر کیلوگرم

نحوه تأثیر: انتخابى، سیستمیک؛ بازدارنده عمل فتوسنتز و مداخله در سایر فرآیندهاى آنزیمى
 Oral LD 50 for Rats 1869 mg/kg: درجه سمیت پستانداران

کالس سمیت بر اساس دسته بندى II : WHO (سمى و زیان آور)
احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشى اکیداً خوددارى شود. 

عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
کمک هاى اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: این سم پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزى خورانده نشود.

طریقه مصرف:
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

ذرت                     علف هاى هرز مزارع ذرت     1/5-1 کیلوگرم آترازین قبل از کاشت ذرت مخلوط
                                                                         با خاك و یا بالفاصله بعد کاشت و قبل از رویش  

        نیشکر                              علف هاى هرز               5 کیلوگرم آترازین به تنهایى و یا مخلوط با 4 کیلوگرم
                                                                                       آمترین هنگام کشت بعد از ظهور علف هاى هرز

Atrazine WP 80%
آترازین پودر با قابلیت ترشوندگی %80

موارد مصرف:

پنیرك

 

 
یوالف وحشى



www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول              نوع علف ھرز                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Glyphosate-isopropylammonium SL 41%
گلیفوزیت مایع قابل حل در آب %41

درختان میوه                علف هاى هرز یکساله و دائمى       12-4 لیتر در هکتاربسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر
                                                                                                     فعالیت علف هاى هرز (مرحله گل دهى)

    نیشکر                     علف هاى هرز یکساله و دائمى   محلول 2-1درصد بعد از رویش علف هاى هرز به صورت لکه اى  
 

                                                                                                                   

نی

مرغ

  Glycine Derivative:گروه
ماده مؤثر: 410 گرم بر کیلوگرم

Oral LD 50 for rats > 5000 mg/Kg: درجه سمیت پستانداران 
کالس سمیت بر اساس طبقه بندي : U : WHO  (سمیت حاد ندارد)

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی خودداري گردد.
نحــوه تأثیــر: سیســتمیک و غیرانتخابــی، جــذب از طریــق شــاخ و بــرگ گیــاه، موثــر بــر سیســتم هــاي آنزیمــی گیــاه و مداخلــه در ســنتز اســیدهاي آمینــه 

(EPSPS بازدارنده سنتز)
کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

عالیم مسمومیت: سردرد،سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی.
پادزهر: گالیفوزیت پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

مدیریت کاربرد: اختالط با فریگیت یا سولفات آمونیوم میزان مصرف را کاهش می دهد. (0/5 درصد فریگیت و یا 2٪ سولفات آمونیوم) 
موارد عدم مصرف: از ریختن محلول سم بر روى شاخ و برگ و تنه درختان جوان اکیداً خودارى گردد.

طریقه مصرف: 
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                نوع علف ھرز                            میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Bispyribacsodium SC 40%
بیس پیری باک سدیم سوسپانسیون %40

برنج                 نازك برگ، علف هاى هرز       در مرحله 3 تا 5 برگى علف هاى هرز مقدار
                               پهن برگ و جگن                            65 میلى لیتر در هکتار

 

گروه: پیریمیدینیل اکسى بنزوات
  g/l،ماده مؤثر: 400 گرم بر لیتر

کالس سمیت بر اساس طبقه بندى U : WHO (سمیت حاد ندارد)  
 Oral LD 50 for rats: 5000 mg/Kg :درجه سمیت پستانداران

نحوه تأثیر: بیس پیري باك سدیم علف کشى سیستمیک و انتخابى است
که در کشت مستقیم و نشاء کارى برنج قابل مصرف مى باشد.

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سرگیجه، تهوع، و اختالل در بینایی.

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصى ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزى خورانده نشود. 

طریقه مصرف:
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.

400



قارچ کش ھا
Fungicides
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                      بیماری                                 میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Chlorothalonil SC %72 - WP %75
کلرتالونیل سوسپانسیون75% – پودر با قابلیت ترشوندگی 75%

گوجه فرنگى            آلترناریاى گوجه فرنگى            1/56 تا 2/13 کیلوگرم / لیتر در هکتار

سیب زمینى          سفیدك کرکى سیب زمینى              2 تا 2/5 کیلوگرم / لیتر در هکتار

 Chloronitrile :گروه
(SC 72% فرموالسیون)  720 گرم بر لیتر ،(WP 75% فرموالسیون)  ماده مؤثره: 750 گرم بر کیلوگرم

کالس سمیت بر اساس طبقه بندى U : WHO (سمیت حاد ندارد)
 Oral LD 50 for rats: > 5000 mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران   

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

نحوه تأثیر: قارچکش غیرسیستمیک با اثر حفاظتى مى باشد.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول براى سیب زمینى و گوجه فرنگى 14 روز است.

 
طریقه مصرف:

ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.
 آلترناریاى گوجه فرنگى
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                       بیماری                                   میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Copper oxychloride WP 35% 
کوپراکسی کلراید پودر با قابلیت ترشوندگی (براساس مس) %35  

  درختان میوه سردسیرى                    پیچیدگى برگ هلو                                                     3 در هزار
                مرکبات                                           گموز                                                               دوغاب ٪1

       سبزیجات و جالیز                           سفیدك داخلى                                                  2-1کیلو در هکتار
سیب زمینى و گوجه فرنگى                   سفیدك داخلى                                                        3 در هزار
               نخیالت                                پوسیدگى گل آذین                                                     2 در هزار

 Inorganic :گروه
ماده مؤثره:350 گرم بر کیلوگرم

کالس سمیت بر اساس طبقه بندي II : WHO (سمى و زیان آور)
Oral LD 50 for Rats: 700 - 800 mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران 

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد. 
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی

پادزهر:D - پنیسیالمین، دیمرکاپرول، EDTA و Unithiol دیمرکاپتوپروپان، سولفانات.
نحوه تأثیر کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

کوپراکســی کلرایــد قارچکشــی مســی بــا اثــر حفاظتــی مــی باشــد. ایــن قارچکــش بطــور وســیع و مؤثــر در باغــات میوه و مــزارع جهــت کنترل بســیاري از 
بیماري هاي قارچی و برخی از بیماري هاي باکتریایی گیاهان مصرف می شود.

ــزار سمپاشــی در آب هــاي جــاري خــودداري  ــراي زنبــور عســل ســمیت نــدارد. از شستشــوي اب ــراي محیــط زیســت: کوپراکســی کلرایــد ب ســمیت ب
نمایید.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز است.

طریقه مصرف :
ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
بــی اطــالع مــی باشــد، لــذا هیچگونــه مســئولیتی متوجــه تولیــد کننــده نمــی باشــد درصــورت ایجــاد مشــکل بــا واحــد فنــى شــرکت تمــاس 

حاصل فرمایید.

سفیدك داخلى گوجه فرنگى سفیدك داخلى سیب زمینى

سفیدك داخلى سبزیجات سفیدك داخلى سبزیجات
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                        بیماری                                 میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Bordeaux SC 18%
بردو سوسپانسیون %18

زرد آلو                   لکه غربالى هسته دارن                             1,5 -1 درصد

گروه:معدنى (مسى)
 g/kg ماده مؤثره: 180 گرم بر کیلوگرم

کالس سمیت بر اساس طبقه بندى III : WHO (احتیاط)
 Oral LD 50 for rats: > 4000 mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران 

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختالل در بینایی

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

نحوه تأثیر: قارچکش و باکترى کش با اثر حفاظتى که با آزاد شدن یون مس کنیدى و کنیدیفورها کنترل مى شوند.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز است.

 
طریقه مصرف:

ابتــدا مخــزن ســمپاش را تــا نیمــه از آب پُــر نماییــد. ســم را در یــک ســطل کــه قبــالً تــا نیمــه از آب پــر شــده ریختــه و خــوب بــه هــم بزنیــد. ســپس 
محلــول تهیــه شــده را داخــل مخــزن ســمپاش ریختــه و مخــزن را تــا مقــدار مــورد نظــر پـُـر نماییــد. دقــت نماییــد تــا همــزن مخــزن همــواره در گــردش 
باشــد. بــا ایــن روش محلــول تهیــه شــده در داخــل مخــزن سمپاشــى بــه صــورت یکنواخــت پخــش مــى گــردد و از سمپاشــى بهتریــن نتیجــه ممکــن 

حاصل مى گردد.

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                      بیماری                                 میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Carboxin Thiram FS 40%
کاربوکسین تیرام مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر %40

گندم                                     سیاهک پنهان                                                         2/5 درهزار 
                                                                                           (2/5 لیتر از فرم تجارى براى ضدعفونى یک تن بذر)

گروه: تریازول 
  g/kg ماده مؤثره: 400 گرم بر کیلوگرم

کالس سمیت بر اساس طبقه بندى III : WHO (احتیاط)
 Oral LD 50 for rats: > 2600 mg/Kg :درجه سمیت براى پستانداران

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع، و اختالل در بینایی

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

نحوه تأثیر: قارچکش سیستمیک و تماسى، با طیف وسیع جهت ضدعفونى بذر 
دوره کارنس: تاکنون دوره کارنسى براى این سم ثبت نشده است.

طریقه مصرف:
جهــت ضــد عفونــى بــذور مقــدار توصیــه شــده از ســم و بــذر را داخــل بشــکه هــاى مخصــوص ریختــه و بــه مــدت 5 دقیقــه چرخانــده شــود.در موقــع 
ــته  ــن کاش ــا 4 روز در زمی ــس از 2 ت ــر پ ــتى حداکث ــده بایس ــى ش ــد عفون ــذور ض ــود. ب ــتفاده ش ــک اس ــتکش و ماس ــد از دس ــا بای ــى حتم ضدعفون

شوند و دراین مدت نباید بذور آغشته شده را در معرض هواى آزاد و یا در دسترس حیوانات قرار داده مى شود.  

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.
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حلزون کش ھا
Molluscicides
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA  محصول                         عنوان آفت                       میزان مصرف               

توضیحات:

موارد مصرف:

Metaldehyde B 6%
متالدھید %6

   توتون ؛ صیفى و جالیز و اشجار جنگلى          حلزون ها ؛ راب ها، کرم مفتولى، آبدزك ها                      25-20کیلو گرم در هکتار

                            مرکبات                                                       حلزون ها                                                25-20 کیلوگرم در هکتار                                                                            

                                                                                         

   Molluscicide :گروه
ماده مؤثر: 60 گرم بر کیلوگرم

 Oral LD 50 for Rats  283 mg/Kg :درجه سمیت پستانداران
کالس سمیت بر اساس طبقه بندي II : WHO (سمى و زیان آور)

احتیاطات الزم: از خوردن، آشامیدن وکشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداري گردد.
عالیم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع

کمک هاي اولیه: در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزي خورانده نشود.

مدیریــت مصــرف: طعمــه هــاى آمــاده بــا کمــک دســت یــا دســتگاه پخــش کــود یــا بــه همــراه مخلــوط بــذر در ســطح مزرعــه پخــش شــوند. بهتریــن نتیجــه 
از گرانــول پاشــى زمانــى حاصــل مــى شــود کــه هــوا مرطــوب و لیســک هــا و راب هــا بیشــترین فعالیــت را داشــته باشــند. ایــن ســم در رطوبــت پاییــن 
مرطــوب  هــوا  کــه  شــود  مــى  حاصــل  زمانــى  پاشــى  گرانــول  از  نتیجــه  بهتریــن  گــردد.  مــى  حلــزون  مــرگ  و  تحــرك  عــدم  باعــث 

بوده و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند. 
در آخریــن مرحلــه طعمــه پاشــى، از تمــاس طعمــه بــا بــرگ محصــوالت خوراکــى بایــد خــودارى شــود. بــراى جلوگیــرى از رشــد حلــزون هــا، محصــوالت 

برگى و کلم ها را باید اواخر فصل سمپاشى نمود.
به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت در تناوب با سایر حلزون کش ها استفاده شود

زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف شود.
توجــه: مــوارد توصیــه شــده کلــی بــوده و بــه شــرایط محیطــی و امکانــات موجــود بســتگی دارد. چــون شــرکت تولیــد کننــده از نحــوه شــرایط نگهــداري، 
زمــان مصــرف، مقــدار ُدز مصرفــی، چگونگــی مصــرف، شــرایط جــوي و محیــط و اختــالط آن بــا ســایر ســموم و ترکیبــات شــیمیایی توســط مصــرف کننــده 
ــاس  ــرکت تم ــى ش ــد فن ــا واح ــکل ب ــاد مش ــورت ایج ــد. درص ــی باش ــده نم ــد کنن ــه تولی ــئولیتی متوج ــه مس ــذا هیچگون ــد، ل ــی باش ــالع م ــی اط ب

حاصل فرمایید.




