ا گـریــفلکس حشره کشی تماسی و سیستمیک است که با دارا بودن دو مادهی موثره با نحوهی اثر متفاوت سرعت بروز مقاومت
را در آفات هدف ،کند کرده و به تعویق میاندازد .از این رو ا گریفلکسیکی از ابزارهای مناسب جهت کنترل تلفیقی آفات و
مدیریت مقاومت حشرات به شمار میرود.
ا گریفلکس  ۱۸۵اس سی حاوی  ۱۵۲گرم در لیتر تیامتوکسام و  33گرم در لیتر آبامکتین با ایزومر بندی بسیار دقیق و کارآمد
میباشد.
تیامتوکسام از خانوادهی نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی منجر به فلج در حشره میگردد .آفت دقایقی پس از
ً
تغذی ه از میزبان تیمار شده با ا گریفلکس ،دیگر قادر به ادامهی تغذیه نخواهد بود ،پوره و حشره بالغ چند ساعت بعد کامال فلج
شده و پس از مدتی خواهند مرد.
آبامکتین موجود در ا گریفلکس نیز با تاثیر بر گیرندههای  GABAو انتقال یون کلر سبب فلج ماهیچهها میگردد .از مجموع
هفت مکتین استخراج شده از میکروارگانیسم ( ،)Streptomycetes avermitilisفقط دو ایزومر ( )B1aو ( )B1bدارای خاصیت
حشره کشی قوی هستند که تنها شرکت سینجنتا قادر به تولید آنها با خلوص بسیار زیاد است.
ا گریفلکس با فرموالسیون سوسپانسیونی پیشرفتهی خود به خوبی به برگ و اندامهای هوایی گیاهان میچسبد ،دارای سرعت
جذب باال بوده و برای گیاه خطری نخواهد داشت.
پس از محلولپاشی ،تیامتوکسام موجود در ا گریفلکس به سرعت به درون برگها نفوذ کرده ،وارد آوندهای چوبی شده و به
سایر اندامهای باالیی گیاه منتقل میشود.
بخشی از آبامکتین موجود در ا گریفلکس در سطح برگ مانده و بخشی نیز از طریق خاصیت نفوذی ،به پشت برگ رسیده و
حشرات بالغ و پورههای سفید بالک را در آنجا به همان خوبی روی برگ کنترل میکند.

محصول

آفت

مقدار مصرف

گوجه فرنگی

سفید بالک Bemisia tabacie

 ۰/۷۵لیتر در هزار لیتر آب

نکات مهم:
ا گریفلکس را در زمان گلدهی مصرف ننمایید.
بهترین زمان مصرف ا گریفلکس با شروع آلودگی در مزرعه و پیش از بروز
خسارت به کشت توسط سفید بالکها میباشد.
از سمپاشی در هوای بادی و در هوای آفتابی و گرم خود داری نمایید.
همیشه در زمان کاربری سموم از لباس کار مناسب استفاده نمایید.
تیامتوکسام

تـه ــران ،شهــرک غـرب (قدس)
بـلــوار فرح ــزادی ،مـرکــز تج ــاری
لـی ــدومـا ،طبقــه هفـتـم ،واحد ۹

کد پســـتـی۱۴۶۷۶۸۶۹۷۶ :
تـلـفـــــــن۰۲۱ - ۸۶۰۹۰۷۲۹ :
فکـــــس۰۲۱- ۸۹۷۸۰۶۵۶ :

ش ــرکـت دل ـتــا پـ ــارس ن ـ ـهــاده
ت ـ ـهـ ــران ،خـ ـیـابــان جـ ـنــت آبــاد جـنــوبـی
مجتمعسـمـرقـند،طبـقههشتم،واحد۸۰۷

آبامکتین

تلفن ۰۲۱ - ۴۴۶۰۵321 :
فکس۰۲۱ - ۴۴۴۹۵۲۱۶ :
ایمیلinfo@delta_pars.com :

