
آبدرصد گرانوله قابل حل در 25آکتارا  

)سيستميک(

ارا معرفی جامع حشره کش آکت



Thiamethoxamتيامتوکسام:         �م عمومی 

Neonicotinoidنئونيکوتينوئيد    :     کالس شيميايی

 WG 25:       فرموالسيون 

:     فرمول شيميايی

نیخواص شيميايی و مشخصات ف



نیخواص شيميايی و مشخصات ف

.هر دو روش مصرف خاکی و حملولپاشی برگ قابل استفاده استحشره کشی است که به آکتارا •

ا بوده و اب نسل اول نئونيکوتينوئيدهماده موثره آن تيامتوکسام ، از نسل دوم نئونيکوتينوئيد که به زير کالس شيميايی تيانيکوتينيل متعلق•
.متفاوت است

.اين ماده دارای يک گروه شيميايی تيازول است، که کنرتل طوالنی مدت طيف گسرتده ای از حشرات را ارائه می دهد•

تيامتوکسام دارای خواص شيميايی منحصر به فردی است که منجر به کنرتل عالی •
.بسياری از آفات مکنده و برخی از آفات جونده می شود

زيرگروه های شيميايی: نئونيکوتينوئيدها



مکانيسم اثر 

گ حشرات مر .دقيقه  بعد در شته ها و پس از يک ساعت از جذب ماده موثره در مگس های سفيد ابلغ منا�ن می شود30ات 15عالئم •
.ممکن است چند ساعت ات �ايتاً دو روز بعد از مسپاشی اتفاق بيفتد

کارابمات ها اتثري می کنند که اين نوع مکانيسم عمل، اب گروه اپيروتروئيدها و) nAChR(نئونيکوتينوئيدها بر گرينده نيکوتني استيل کولني •
.متفاوت است

کا�ل های سدميی
پایروتروئیدها

استيل کولني اسرتآز
کاربامات ها 

گرينده نيکوتينيک استيل کولني
نوئنیکوتینوئیدها  

فضای سیناپسی  

پیش سیناپس  

پس سیناپس  



روش های مصرف

:مصرف خاکی 
.راحتی از طريق ريشه ها جذب شده و به سرعت به سراسر گياه منتقل می شوددر مصرف خاکی آکتارا به •
.حتقيقات مزرعه ای نشان داده است که در زمان کاربرد خاکی آکتارا، خاک ابيد مرطوب ابشد•
.آکتارا در داخل گياه به آرامی متابوليزه می شود، در نتيجه مدت زمان طوالنی تری آفات را کنرتل می کند•
.آکتارا را می توان به روش های خمتلفی در خاک مصرف کرد•

کاربرد خندقی اسپری در شیارها کاربرد در سینی های نشاء بیاری قطره
ٓ
ایکاربرد با سیستم ا



روش های مصرف

:اپشی برگ حملول 

.حملولپاشی آکتارا اب مقادير بسيار کم،  حرکت سيستميک و بني سلولی عالی در ابفت گياه نشان می دهد•
ني سلولی آکتارا ابعث حرکت سيستميکی و ب.آکتارا به سرعت به داخل برگ نفوذ می کند و منجر به کنرتل طوالنی مدت آفات می شود•

.ميشود صرف نظر از سيستم اپشش، توزيع خوبی در گياه داشته ابشد

کاربرد هوایــی اسپری با مقادیر کم اسپری با مقادیر زیاد



کتاراجذب از طريق برگ ها و خواص سيستميک آ

.وذ و حرکت کندويژگی منحصر به فرد سيستميکی تيامتوکسام اين امکان را می دهد که به سرعت در اپيدرم و به درون مزوفيل نف
.آن در مزوفيل نفود می کند% 10مقدار تيامتوکسام بکار رفته در اپيدرم و % 16فقط يک ساعت پس از کاربرد آکتارا، 

کـتارا
ٓ
یک ساعت بعد از مصرف ا

سطح
اپیدرم

مزوفیل

ته درصد مقادیر به کار رف

گدر الیه های مختلف بر 

کـتارا24
ٓ
ساعت بعد از مصرف ا

کـتارا72
ٓ
ساعت بعد از مصرف ا



مزا�ی آکتارا

قابلیت مصرف به روش محلولپاشی و مصرف خاکی

دز مصرف کم

دوام اثر طوالنی مدت 

دوره کارنس کم

فات 
ٓ
کنترل طیف وسیع ا

)ای نورستهنفوذ سریع به درون بافت گیاه، حرکت در داخل گیاه حتی برگ ه( خاصیت سیستمیک 

کـتارا6
ٓ
ساعت بعد از مصرف ا کـتارا3

ٓ
روز بعد از مصرف ا کـتارا14

ٓ
روز بعد از مصرف ا



کنرتل طيف وسيع آفات

شته ها )عسلک(مگس سفید زنجره برنج شته مرکبات شپشک ها

زنجره ها پسیل گالبی پسیل پسته

شته ها، مگس های سفید؛ زنجره ها، پسیل ها و برخی از شپشک ها: کنرتل آفات مکنده 



کنرتل طيف وسيع آفات

سوسک کلرادو

سرخرطومی  تریپس ها

مینوز ها

مینوزها )کلرادو ، سرخرطومی ( مینوز ها ، تریپس ها ، سوسک ها : جونده کنرتل آفات 

تریپس ها

مینوز ها



کنرتل طيف وسيع آفات

سن ها کرم های ریشه

مینوزها سن ها  ، برگ خوار ، کرم های ریشه خوار: ساير آفاتکنرتل 

برگ خوار



)و هل( آکتارا در درختان هسته دار 

برگ محلولپا��ی 

شتھ ها 

کن��ل طیف وسیع آفات•

عدم تاث��  روی کنھ های ش�ارگر•

اثر سیستمیک•

:نکات کليدی 

ام�ان �ار�رد قبل و �عد از �لد��•

ام�ان اختالط با روغن های معد�ی قبل از زمان •
�لد��

در صورت ظهور مجدد آفت، سمپا��ی را تکرار •
.کنید

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

.روز است14دوره �ار�س در درختان هلو •

100 gr/ 1000 lit Water

روز14–21: دوره ماند�اری فعال سم 

زمان و مقدار مصرف آکتارا در
ته هادرختان هلو جهت کنرتل ش



یآکتارا در درختان سيب و گالب

کن��ل طیف وسیع آفات•

عدم تاث��  روی کنھ های ش�ارگر•

اثر سیستمیک•

.روی سوسک ها بخو�ی موثر است•

.در زمان �لد�� مصرف �شود•

.کرم سیب را کن��ل ن�ی کند•

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

روز 14دوره �ار�س در درختان سیب و گال�ی  •
.است

:نکات کليدی 

برگ محلولپا��ی 

شتھ ها 

�سیل گال�ی

سرخرطومی سیب

روز7–21: دوره ماند�اری فعال سم 

زمان و مقدار مصرف آکتارا 
در درختان سيب و گالبی 
جهت کنرتل آفات خمتلف



آکتارا در کلم 

:نکات کليدی 

برگ محلولپا��ی 

مصرف خا�ی

زمان و مقدار مصرف آکتارا در
تلفکلم جهت کنرتل آفات خم

روز7–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

هفتھ3–6: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی 

قابلیت استفاده بھ روش خا�ی •

فقط در مراحل اولیھ رشد گیاه بھ روش مصرف•
.خا�ی می توان استفاده کرد

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

.روز است28دوره �ار�س در �لم •

)ک هامینوز برگ ، شتھ ها، شپش(کن��ل طیف وسیع آفات •

عدم تاث��  روی کنھ های ش�ارگر•

اثر سیستمیک•

ر در  غلظت های باالتر  روی شپشک س��دار موث•
.است

شتھ ها 

مگس ریشھ �لم 



آکتارا در مرکبات 

ر در  غلظت های باالتر  روی شپشک س��دار موث•
.است

)ک هامینوز برگ ، شتھ ها، شپش(کن��ل طیف وسیع آفات •

عدم تاث��  روی کنھ های ش�ارگر•

اثر سیستمیک•

.نیدبا ظهور اول�ن عالئم مینوز برگ، سمپا��ی ک•

فقط در مراحل اولیھ رشد گیاه بھ روش مصرف•
.خا�ی می توان استفاده کرد

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

.روز است28دوره �ار�س در مرکبات  •

:نکات کليدی 

روز10–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

روز30–90: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی 

زمان و مقدار مصرف آکتارا 
فات در مرکبات جهت کنرتل آ

خمتلف
برگ محلولپا��ی 

مصرف خا�ی

شتھ ها 

مینوز برگ

شپشک نرم تن

120 - 200 gr/ 1000 lit Water

200 - 300 gr/ 1000 lit Water



آکتارا در کدوئيان  

عدم تاث�� روی و�روس موزائیک•

فقط در مراحل اولیھ رشد گیاه بھ روش مصرف•
.خا�ی می توان استفاده کرد

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

.روز است3دوره �ار�س در کدوئیان  •

کن��ل طیف وسیع آفات •

�اهش ناقل�ن و�روس•

اثر سیستمیک•

ساز�اری با گیاه •

دوام اثر طوال�ی در روش مصرف خا�ی•

اثر جان�ی روی تر�پس ها•

:نکات کليدی 

روز7–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

هفتھ3–6: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی 

مصرف خا�ی

برگ محلولپا��ی 

شتھ ها 

زنجره ها
مگس سفید

زمان و مقدار مصرف آکتارا در
ت کدوئيان جهت کنرتل آفا

خمتلف

100 - 200 gr/ 1000 lit Water

100 - 200 gr/ 1000 lit Water

200 - 400 gr/ 1000 lit Water



آکتارا در کاهو  

:نکات کليدی 
اثر سیستمیک•

ساز�اری با گیاه •

کن��ل دامنھ وسی�� از شتھ ها•

�اهش ناقل�ن و�روس•

د، از اگر از بذور ضدعفو�ی شده استفاده کرده ای•
.مصرف خا�ی آکتارا خودداری کنید

فقط در مراحل اولیھ رشد گیاه بھ روش مصرف•
.خا�ی می توان استفاده کرد

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

.روز است7دوره �ار�س در �اهو  •

زمان و مقدار مصرف آکتارا در 
لفکاهو جهت کنرتل آفات خمت

روز7: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

هفتھ2–4: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی 

برگ محلولپا��ی 

مصرف خا�ی

شتھ ها 



هآکتارا در فلفل و ابدجمان سيا

زمان و مقدار مصرف آکتارا در 
کنرتل فلفل و ابدجمان سياه  جهت

آفات خمتلف

برگ محلولپا��ی 

مصرف خا�ی

شتھ ها 

زنجره ها

مگس سفید

هفتھ3–6: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی 

روز7–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

100 - 200 gr/ 1000 lit Water
100 - 200 gr/ 1000 lit Water

200 - 400 gr/ 1000 lit Water

:نکات کليدی 
)شپشک فلفل(کن��ل طیف وسیع آفات •

�اهش ناقل�ن و�روس•

اثر سیستمیک•

ساز�اری با گیاه •

دوام اثر طوال�ی در روش مصرف خا�ی•

و تر�پس Lirimyzaاثر جان�ی روی •

فقط در مراحل اولیھ رشد گیاه بھ روش مصرف•
.خا�ی می توان استفاده کرد

د جهت جلوگ��ی از بروز مقاومت توصیھ میشو •
گروه( آکتارا در تناوب با سایر حشره کش ها 

.مصرف شود) شیمیایی متفاوت

.روز است3دوره �ار�س در فلفل و بادمجان  •



آکتارا در سيب زمينی

زمان و مقدار مصرف آکتارا در 
سيب زمينی جهت کنرتل آفات

برگ محلولپا��ی 

مصرف خا�ی

شتھ ها
سوسک �لرادو

زنجره

روز14–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

روز60–100: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی 

شتھ ها، مگس (کن��ل طیف وسیع آفات •
)سفید،سوسک �لرادو

�اهش ناقل�ن و�روس•

اثر سیستمیک•

ساز�اری با گیاه •

ای کن��ل کرم های مفتو�� با سمپا��ی شیاره•
خاک 

�اهش ناقل�ن و�روس•

رف قابل مصرف بھ هر دو روش محلولپا��ی و مص•
خا�ی

.روز است7دوره �ار�س در سیب زمی�ی •

:نکات کليدی 



آکتارا در برنج

زمان و مقدار مصرف آکتارا 
ت در برنج جهت کنرتل آفا

برگ محلولپا��ی 
ضدعفو�ی بذر
مصرف در آب

زنجره

سرخرطومی برنج

سن برنج

روز10–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 
روز100–120: دوره ماند�اری فعال سم  در روش ضدعفو�ی بذر

روز80: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف در آب 

:نکات کليدی 
کن��ل طیف وسیع آفات •

اثر قوی روی سوسک ها و سرخرطومی برنج با •
مقادیر  کم سم 

اثر سیستمیک•

قابلیت اختالط با قارچکش سلست   جهت •
ضدعفو�ی بذور  برنج



آکتارا در نيشکر

زمان و مقدار مصرف آکتارا 
فات در نيشکر جهت کنرتل آ

مصرف خا�ی

زنجره قور�اغھ ای نیشکر

مور�انھ ها

روز120: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی

:نکات کليدی 
کن��ل طیف وسیع آفات •

اثر سیستمیک•

گ از کن��ل دامنھ وسی�� از آفات کھ در خاک یا بر •
.گیاه �غذیھ میکنند

طول با یکبار مصرف در کن��ل طوال�ی مدت آفات •
.فصل

قابل اختالط با علفکش ها •

حصول عملکرد و کیفیت ���� محصول •

.روی نماتدها �ی تاث�� است•

.در نیشکر فقط مصرف خا�ی توصیھ میشود•

در زمان �اشت و یا �عد از برداشت محصول در •
.خاک مصرف شود



آکتارا در چای

زمان و مقدار مصرف آکتارا در
چای  جهت کنرتل آفات 

:نکات کليدی 
کن��ل طیف وسیع آفات •

اثر سیستمیک•

.  روز یکبار تکرار شود15در صورت نیاز  •

.بار در طول سال استفاده نکنید2بیش از •

ناوب جهت جلوگ��ی از  بروز مقاومت ، آکتارا را در ت•
)  اوتگروه شیمیایی متف( با حشره کش های دیگر 

.استفاده کنید

برگ محلولپا��ی 

زنجره 

�شھ چای

روز15: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

آفات



آکتارا در توتون

زمان و مقدار مصرف آکتارا در
توتون  جهت کنرتل آفات

برگ محلولپا��ی 

مصرف خا�ی

شتھ ها 

) برگ خوار(سوسک ک�ی

سوسک برگ خوار توتون 

ساقھ بر توتون 

:نکات کليدی 
کن��ل طیف وسیع آفات •

اثر سیستمیک•

ساز�اری عا�� با  گیاه•

تاث�� قوی روی سوسک ها•

صرف قابلیت استفاده بھ دو روش محلولپا��ی و م•
خا�ی

ء  و یا مصرف خا�ی فقط قبل یا �عد از انتقال �شا•
.در مراحل اولیھ رشد مصرف شود

آفات

روز7–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

روز100-120: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی



آکتارا در گوجه فرنگی

:نکات کليدی 

زمان و مقدار مصرف آکتارا در
ل آفات گوجه فرنگی جهت کنرت 

شتھ ها 

زنجره 

مگس سفید

برگ محلولپا��ی 
مصرف خا�ی

200 - 400 gr/ 1000 lit Water
100 - 200 gr/ 1000 lit Water

کن��ل طیف وسیع آفات •

اثر سیستمیک•

ساز�اری عا�� با  گیاه•

�اهش ناقل�ن و�روس•

ی محصول اسا��ی جهت کن��ل و�روس پیچید� •
)TYLCV(برگ زرد گوجھ فرن�ی 

کن��ل مگس سفید و اثر  جان�ی روی تر�پس•

اء آکتارا را میتوانید در مراحل اولیھ انتقال �ش•
.کنیدگوجھ فرن�ی بھ روش مصرف خا�ی استفاده

.روز است3دوره �ار�س در گوجھ فرن�ی •
روز7–21: دوره ماند�اری فعال سم  در روش محلولپا��ی برگ 

هفتھ3-6: دوره ماند�اری فعال سم  در روش مصرف خا�ی
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