امامکت Emamect® 5% WDG
ر
ر
گواریس
حشه کش جدید غی سیستمیک با اثر تمایس و

بسته بندی :بطری  250گرم  ،هر کارتن  5کیلوگرم ( 20بطری در هر
کارتن)
تاری خ تولید2021 :
تاری خ انقضاء2023 :
رشکت تولید کننده :هیلی چی
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., LTD

ر
طای هنگام
وارد کننده :شکت تجارت ی

ر
مامکت ر
گواریس است که به وسیله حرکت
حشه کش غی سیستمیک با اثر تمایس و
نحوه اثرِ :ا ِ
ر
 translaminarبه بافت برگ نفوذ پیدا یم کند .این ر
حشه کش از فرآیند تخمی باکیی Streptomyces
ر
ر
الروکش است که با باز نگهداشی کانال کلر موجب
 avermitilisجداسازی شده است ..امامکتی بیوات
ر
اختالل در سیستم اعصاب و مرگ ر
حشات هدف یم شود .تأثی تمایس امامکتی کوتاه و به صورت گواریس
ر
مامکت
سبب مرگ الرو آفات هدف یم گردد .این سم بیشی روی مرحله الروی شب پره ها مؤثر استِ .ا ِ
به شعت در طول شاخ و برگ از طریق فرآیند های اکسیداسیون نوری تخریب یم شود و یک ترکیب ایده
آل برای زنجیه غذا یی سالم است.
ر
نوع آفت کش :ر
گواریس
حشه کش غی سیستمیک دارای اثر تمایس و
گروه ،نحوه عمل و خانواده آفت کش بر اساس کمیته کاری مقاومت به آفت کش ها )(IRAC

امامکتی بیوات ازگروه اصیل ( Glutamate-gated chloride channel (GluCl) allosteric modulatorsگروه
 )6و گروه فریع اورمکتی ،میلبمایسی ) (Avermectins, Milbemycinsیم باشد.
میان ماده مؤثره :حاوی  5گرم در ر
ز
لیی امامکتی بیوآت به صورت گرانول قابل پخش در آب )(WDG
ز
میان سمیت خورایک برای موش صحر یای ) 1260-1120 :(Oral LD50 for ratمییل گرم/کیلوگرم وزن بدن
ز
جهای ) :(WHOگروه ( ،IIسیم و زیان آور)
درجه سمیت بر اساس سازمان بهداشت

موارد مرصف( :امامکت جز در موارد مذکور مرصف نشود).
محصول
پنبه

آفت
کرم خاردار

ز
میان مرصف
 280گرم در هکتار

مدیریت کاربرد آفت کش
به منظور جلوگیي از پديده مقاومت ،در تناوب با ر
حشه كش های دارای نحوه عمل متفاوت مرصف شود.
زمان مرصف :امامکت را یم بایست در ابتدای شکل گیی جمعیت آفت استفاده نمود .مناسب ترین زمان
ر
ر
سمپایس  7-10روز یک بار باشد.
سمپایس زمای است که آفت در مرحله الروی سن  1است .فاصله
تعداد دفعات تکرار 2-3 :بار در طول فصل و بر اساس نظر کارشناس و طبق موازین پیش آگایه باشد.
مرصف این آفت کش بیش از سه بار در طول فصل توصیه نیم شود.
قلیای دارد.
محدودیت مرصف :امامکت سازگارى كامل با اغلب کودها و سموم کشاورزی به جز ترکیبات ی
ر
سمپایس برای این آفت کش 48
مدت ورود دوباره ) :(Re-entry periodمدت زمان ورود به مزرعه بعد از
ی
ساعت است.
حداقل ز
زمای فاصله برداشت )( (PHIدوره کارنس) :فاصله آخرین زمان سم ر
پایس تا برداشت محصول 7
روز بسته به نوع محصول و آفت یم باشد.

شوی :از طریق اکسیداسیون نوری به شعت تجزیه یم شود.
مدت زمان تحمل به اشعه فرابنفش و باران ی

