
 حشره کش تماسـی و گوارشی با تکنولوژی زئـون

 ُدز مصرف بسیار کـم و مقرون به صرفه

 نسل جدیدی از پایروتیروئیدهای مقاوم در برابر نور

 کنترل ضربه ای و قاطـع سـن گندم و ملخ بومی و مهـاجر

 ایمن برای کاربر و محیط زیست

 عـدم گرفتگی لوله و نازل های سـم پاش و حـاللیت باال در آب



کاراته زئون حاوی 100 گرم ماده موثره المبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون می باشد و توسط میکروکپسول هایی احاطه 
می گردد که پس از سم پاشی به سطح برگ چسبیده و سریعا خشک می شوند. میکروکپسول ها به محض خشک شدن 
می ترکند و ماده موثره را در محیطی ۴۰ درصد بزرگ تر از قطر ذره سم، پخش می کنند. کاربرد تکنولوژی انقالبی زئون در 
سم کاراته شرایط منحصر بفردی را از لحاظ ایمنی برای کاربران، کشت و محیط زیست بوجود می آورد. بنابراین کاراته با 
تکنولوژی زئون گزینه مناسبی در مدیریت تلفیقی آفات IPM می باشد. حشره کش کاراته دارای خاصیت ضربه ای بر آفات

هدف می باشد. این حشره کش به سرعت در کوتیکول حشرات نفوذ کرده و سبب اختالل در سیستم عصبی، توقف تغذیه، 
اختالل در فعالیت ماهیچه ها، فلج و مرگ حشرات می گردد.

نکات مهم در زمان سمپاشی:
 برچسب سم را با دقت مطالعه نمایید.

 نکات ایمنی در زمان انبارداری و حمل سموم را رعایت نمایید.
 تجهیزات سم پاشی را قبل از استفاده کالیبره و تنظیم نمایید.

 از تجهیزات محافظت شخصی )لباس کار، دستکش نفوذناپذیر، چکمه، عینک کار، ماسک و کاله( استفاده کنید.
 بهداشت شخصی را پس از کاربـری کامال رعایت نموده و دسـت ها و محل های در معرض تمـاس با سم را به خوبی 

   بشویید.

مقدار و نحوه مصرف:

محصول

گنـدم

مقدار مصرف

بر اساس پیش آگاهی و اعالن عمومی جهت کنترل
سن مادر و پوره های سن

میزان مصرف

۷۵ سی سی در هکتار

کاراته زئون در سایر کشورها در محصوالت ذیل علیه آفات ذکر شده مورد استفاده قرار می گیرد:

محصول

کلم

سبزیجات

حبوبات / سویا / پنبه

پیاز

میوه های دانه دار

مرکبات

انگور

چغندر قند

ذرت

نوع آفت

شب پره ی پشت الماسی

سفید بالک ها / هلیوتیس

هلیوتیس

تریپس

کرم میوه

مینوز های برگ

کرم خوشه خوار انگور

کک، زنجره و برگ خوار

کرم ساقه خوار / کرم برگ خوار / طوقه بر

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


