
 بهترین انتخاب برای مدیریت مقاومت 

    بیماری های قارچی

 یکی از پرفروش ترین قارچ کش های دنیا

 با دو ماده موثره و اثر ماندگار

 دوره کارنس کوتاه

از تکثیر اسپور بیماری های  برای پیشگیری، درمان و جلوگیری  انتخابی  ُارتیواتاپ قارچ کشی 
قارچی سفیدک پودری )سفیدک حقیقی(، آلترناریا )لکه موجی( و ریزوکتونیا )شانکر ساقه یا مرگ 
گیاهچه( در کشت های گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و سایر انواع سبزی و صیفی و همچنین 
باغ های انگور و چغندر قند می باشد. ترکیب دو ماده موثر و مواد همراه ُارتیواتاپ به گونه ای 
تنظیم و طراحی شده اند که این قارچ کش دارای دو نحوه تاثیر متفاوت با ویژگی هم افزایی و دو 
عملکرد تماسی و سیستمیک در برگ با قابلیت حفاظت از سطح زیرین برگ و همچنین حفاظت 
از برگ های نورسته است. مواد موثر در ُارتیواتاپ، آزوکسی استروبین و دیفنوکونازول، از خانواده 
متفاوتی از مواد موثر ثبت شده علیه بیماری های انواع سبزی و صیفی در ایران هستند و از این 

لحاظ، ارتیواتاپ از بهترین انتخاب ها برای مدیریت مقاومت بیماری های قارچی می باشد.
ُارتیواتاپ بدلیل نحوه تاثیر دوگانه و استفاده از ترکیب اختصاصی مواد موثر جدید به صورت 
ضربه ای و با ماندگاری اثر طوالنی، هرگونه فرصت آلودگی و یا گسترش بیماری را از قارچ ها به 
صورت قطعی سلب می کند. ُارتیواتاپ از پر فروش ترین قارچ کش های جهان می باشد. ُارتیواتاپ 
اثر قابل مالحظه ای درافزایش سبزینگی گیاه )اثر Greening( و ارتقای کمی و کیفی محصوالت 

کشاورزی دارد.



توجه: 
 زیر نظر گیاه پزشک مصرف گردد.

 از مصرف ُارتیواتاپ بر روی درختان سـیب و یا در محل هایی که احتمال بادبـردگی قارچ کش 
   به سمت باغات سیب وجود دارد پرهیز کنید.

 جهت کسب نتیجه بهتر توصیه می شود اُرتیواتاپ را در مراحل اولیه ظهور بیماری استفاده کنید.
 ُارتیوا تاپ چنانچه طبق توصیه مصـرف گردد، اثر سویی بر روی محصـول توصیه شده نخواهد 

   گذاشت.
 دوره کارنس برای جاليز )خيار - خربزه و هندوانه( ۳ روز و برای مـو و هلو ۱۴ روز است.

میزان مصرفبیماری

۱ لیتردرهکتار درمزرعه و

۷۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر 

آب در گلخانه

سفیدک حقیقی
جالیز

لکه موجی

سفیدک پودری

مرگ گیاهچه

زمان مصرف

با دیدن اولین

عالئم بیماری در برگ ها با 

نظر کارشناس

Sphaerotheca fuliginea
Erysiphe cichoracearum

Alternaria solani
Leveillula taurica
Rhizoctonia solani

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

نکات ایمنی را
رعایت کنید

بهداشت شخصی را
به خوبی رعایت کنید

برچسب
محصول
را با دقت
بخوانید

از تجهیزات سم پاشی
حفاظت و نگهداری

کنید

   از تجهیزات
 ایمنی شخصی   

     مناسب
استفاده کنید

پنـج قـانـون طالیـی


