سیسـتمیک با خاصـیت نفـوذپذیـری سـریع
پیشـگیری و درمـان بیمـاریهای قـارچی
کنتـرل طـوالنی مدت طـیف وسـیعی از بیمـاریهـا
دارای دو نحوه تاثیـر متفـاوت که بـروز مقـاومت را به تاخیـر میانـدازد

آمیستار اکسترا قار چ کشی سیستمیک است که طیف وسیعی از بیمار یهای قارچی غالت

را به خوبی کنترل میکند .این قار چکش مخلوط  200گرم آزوکسىی استـروبین از گروه
اسـتروبیلورینها و  80گرم سیپـروکونازول از گروه آزولها میباشد .آمیستار اکسترا با دارا
بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت با خاصیت

پیشگیرى و درمان بیماری زنگ گندم را به خوبی کنترل میکند .از خواص منحصربهفرد

آزوکسی استروبین تاثیر Greening Effect

(افزایش سبزینگی ) محصول میباشد.

نکات مهم:

آمیستار اکسترا برای آبزیان بسیار سمیاست

مقدار آب الزم  ۳۰۰تا  ۳۵۰لیتر در هکتار میباشد.

از مخلوط کردن آمیستار اکسترا با ترکیبات مسی و سولفات روی جلوگیری نمایید.

از استفاده بر روی درختان سیب و یا در محلهایی که احتمال بادبردگی ذرات سم به

سمت باغات سیب وجود دارد پرهیز کنید.

اهمیت کنترل بیماریهای گندم:

بیش از  80درصد عملکرد گندم حاصل از  3برگ انتهایی و ریشکهای گندم است ،بنابراین حفظ سالمت این برگها ،در ایجاد یک عملکرد
خوب ،بسیار حائز اهمیت است .از این رو برنامههای کنترل آفات در گندم در کشتکارهای اقتصادی و حرفهای در حال گسترش و پیشرفت

پیوسته است.

زمان و نحوه مصرف:
نام بیماری

میزان مصرف در هکتار

زمان مصرف

زنگ زرد گندم Puccinia strriiformis

 ۷۵۰سیسی در هکتار

در مرحله تورم سنبله و یا با دیدن اولین عالئم بیماری

زمان باز شدن برگها بهترین راهنما برای زمان سمپاشی است

بیش از  ۸۰درصد عملکرد ،حاصل از نقش سه برگ باالیی گندم است،
بنابراین حفظ آنها حیاتی است.

درصد تأثیر در عملکرد نهایی

سه بازه کلیدی T3 – T2 – T1
 GS32 :T1مشاهده گره دوم ساقه
 GS39 :T2مشاهده برگ پرچم
 GS61 :T3گلدهی گندم

مطر ح ،مبنی بر مرحله رشدی گیاه هستند.

با توجه به سموم موجود در سبد شرکت سینجنتا و محصوالت شرکتهای دیگر میتوان از یکی از سموم قید شده در جدول زیر در مراحل

یاد شده اقدام به مصرف قار چکش نمایید .

Product
Amistar Xtera - Artea - Tilt
Amistar Xtera - Artea - Tilt
Tilt - Amistar Xtera

ه رشد
مرحل 

T1
T2
T3
اصول صحیح سمپاشی:

آنچه که در تولید قطرات سم از اهمیت بیشتری برخوردار است ،توجه به مشخصات قطره است مشخصاتی که باید متناسب با اهداف

مورد نظر در سم پاشی باشد.

برای مصرف قار چکشها ،استفاده از سمپاشهایی که توانایی ایجاد ذراتی به قطر  100الی  ۱۵۰میکرون یعنی تعداد  ۵۰تا  70قطره در هر

سانتیمترمربع و با فشار بین  ۴الی  ۵بار و ناز لهای بادبزنی ،دارند توصیه میشود.

میزان آب مصرفی جهت قار چکشها در زمان سمپاشی 300 ،الی  ۳۵۰لیتر در هکتار میباشد.

تـ ـه ـ ــران ،ونک ،خیابان مالصدرا
تقاطع شیخ بهایی ،پالک  ۱۱۰و ۱۱۲
طبـ ـقــههفـتـم

کد پســـتـی۱۴۳۵۹۱۶۵۶۷ :
تـلـفـــــــن۰۲۱ - ۸۸۰۶۷۳۳۶ :
فکـــــس۰۲۱- ۸۹۷۸۰۶۵۶ :

ش ــرکـ ــترهـ ــاانـ ــدی ـ ــش کـ ـ ــاوان
تهران ،الهیه ،خیابان خزر شمالی
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کد پســـتـی:
تـلـفـــــــن:
فکـــــس:

191۴83۵791
۰۲۱ - ۸۵۵۹۶
۰۲۱- ۲۲۶۱۴۱۹۰

