
آکتـارا  حشره کشی تماسی و گوارشی است که در گیاه به صورت سیستمیک آفات مکنده را 
به راحتی کنترل می نماید. 

آکتارا  حاوی ۲۵۰ گرم در کیلوگرم تیامتوکسام است که به صورت گرانول قابل حل در آب 
فرموله شده است و با بهره گیری از تکنولوژی پپیت )PEPIT( بدون ایجاد و پراکنش گرد در 
زمان خروج ماده سمی  از بسته بندی اصلی، به سرعت در آب پخش و حل شده و آماده ی 

کاربری می شود.   
تیامتوکسام از خانواده ی نئونیکوتینویید ها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به 
فلج سریع در حشره می گردد. دقایقی پس از تغذیه ی آفت از میزبان تیمار شده با آکتارا، 
حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمی بعد پوره و حشره بالغ کامالً فلج شده و سرانجام 

خواهند مرد. 
فرموالسیون گرانول قابل حل در آب آکتارا به این آفت کش اجازه می دهد تا به خوبی در آب 
حل شده و خطرات برگ سوزی و اثرات سوء مانند لکه و سوختگی بر میوه های تازه تشکیل 

شده نداشته باشد. 
آکتارا  پس از محلولپاشی سریعًا جذب گیاه شده در تمام اندام های گیاهی منتشر می گردد 
و با ورود به سیستم آوند چوبی، به سایر اندا م های باالیی گیاه نیز منتقل و محافظت از گیاه 

را آغاز می نماید.

 حشره کش سیستمیک با تاثیر تماسی و گوارشی 

 تاثیر ضربه ای جهت مبارزه با پسیل پسته و طیف وسیعی از آفات مکنده 

 کنترل پوره ها و حشرات بالغ پسیل پسته و سایر مکنده ها 

 قابل جذب از ریشه و اندام های هوایی با کاربری آسان



آکتارا در کشور های مختلف بر روی گیاهان مختلف از جمله توتون، گوجه فرنگی، پنبه، کدوئیان، نیشکر، حبوبات، برنج، 
بالک ها، زنجرک ها ، سوسک های سیب زمینی،  آفاتی چون شته ها، سفید  انبه، سویا و غیره مصرف شده و  مرکبات، 

تریپس ها و سایر مکنده ها را کنترل می کند. 

نکات مهم: 
 بهترین زمان مصرف آکتارا  همزمان با شـروع آلودگی درختان به پـوره پسیل و پیش از آلودگی برگ درخت به شکرک 

   و یا خشبی شدن برگ ها می باشد. 
 از سمپاشی در زمان گلدهی، هوای بادی و آفتابی و گرم خودداری نمایید. 

 استفاده از سورفکتانت مناسب در زمان مصرف آکتارا، کارایی این سم را بهبود می بخشد.
 ظرف سم را پـس از مصرف، سه بار با آب شسـته و محتوای آن را در مخزن سـم پاش تخلیه نموده، سپس با جسمی 

   تیز و با احتیاط، سوراخ نموده و در جایی دور از آب های زیر زمینی دفن نمایید. 
 در زمان استفاده سموم از لباس کار با پوشش کامل استفاده کنید. 

مدیریت مقاومت: 
یکی از عوامل اصلی عدم تاثیر مناسب سموم حشره کش سیستمیک، استفاده ی بیش از نیاز از محلول سمی  در باغات 
است. به عنوان مثال، چنانچه سمی  را به میزان یک گرم ماده ی موثره برای هر درخت، در باغی سمپاشی کنیم و بر اساس 
کالیبراسیون صحیح مقدار آب مورد نیاز برای یک هکتار هزار لیتر آب باشد، اگر ۱۰۰۰ گرم ماده موثره مذکور را در دو هزار 
لیتر آب حل کرده و استفاده کنیم، از آنجایی که برگ های درختان این باغ فقط قابلیت نگهداری ۱۰۰۰ لیتر محلول را بر 
روی خود دارند و الباقی آن بر روی زمین چکه خواهد کرد، لذا نصف ماده ی موثر حل شده در تانک سمپاش از طریق 
چکه کردن، از دسترس گیاه خارج شده و جذب نمی شود. از این رو باقی مانده ای که جذب می شود، در شیره ی گیاه 
به غلظت الزم برای کنترل آفات مکنده نرسیده و آفات کنترل نمی شوند. نکته مهم در اینجا این است. آفاتی که از این 
درختان تغذیه می کنند با توجه به اینکه مقدار کمتری از ماده ی موثره وارد بدنشان شده است فرصت پیدا می کنند همانند 
واکسیناسیون نسبت به سم به کار رفته مقاوم شوند.از این رو کالیبراسیون صحیح و سمپاشی تحت نظر کارشناسان تا 
حدود زیادی می تواند از بروز مقاومت علیه سموم مختلف جلوگیری نماید. همچنین باید به خاطر داشت؛ در دفعات 
مختلف سمپاشی از سموم مختلف با نحوه ی تاثیر متفاوت استفاده نمود تا از بروز مقاومت به یک نوع و یا یک خانواده 

از سموم در جمعیت  آفات جلوگیری نمود. 

مقدار و نحوه مصرف:

محصول

پسته

مقدار مصرف

 ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب 

آفت

Agonoscena pistaciae  پسیل پسته

سیناپس

آکتارا

استیل کولین
طبیعی حشره
با غلظت طبیعی

مسیر انتقال
پیام عصبی

گیرنده های نیکوتنی استیل کولین، محل تاثیر آکتارا

شکل زیر محل اثر آکتارا را نشان می دهد.

تـــهـــــران، ونک، خیابان مالصدرا
تقاطع شیخ بهایی، پالک ۱۱۰ و ۱۱۲ 

طبـــقــه هفـتـم

شــــرکت پـــــارس طــــــراوت طــــوس
تهران،چهارراه جهان کودک، برج
امیـرپــرویز، طبقه سـیـزده، واحد ۱۳۳

کد پســـتـی:                      ۱۴۳۵۹۱۶۵۶۷
تـلـفـــــــن:        ۸۸۰۶۷۳۳۶ - ۰۲۱
فکـــــس:         ۸۹۷۸۰۶۵۶ -۰۲۱

کد پســـتـی:                      ۱۹۶۹۹۵۵۱۴۳
تـلـفـــــــن:           ۸۸۱۹۱۳۲۵ - ۰۲۱
فکـــــس:          ۸۸۱۹۱۳۲۷ -۰۲۱


