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ه کش  ایندومکتنحوه اثر:  ه کش امامکتی    و و گواریسر  با اثر تمایس کیستمیس ی  غحشر ترکیبی از دو حشر
وات و ایندوکساکارب است ن  . ثر استؤ مداران بال پولک  راستهاین سم بیشیر روی مرحله الروی  .بی   امامکتی 

وات ن ات مرگ و  اعصاب سیستم در  اختالل موجب کلر   کانال  نگهداشیر   باز  با  الروکشر است که بنن  حشر
یم  هدف آفات الرو  مرگ سبب و عصبی  گواریسر   به صورت و  کوتاه  امامکتی    تأثی  تمایس . یم شود  هدف
ه کشر از گروه اکسادیازین یم باشد ایندوکساکارب .گردد يندوکساکارب کانال های سديم را در اکسون ا .حشر

ی  سلول های عصبی مسدود یم نمايد و از جاری شدن يون های سديم به سمت سلول های عصبی جلوگی 
 یم کند. 

ه کش غی   نوع آفت کش:  که به وسیله حرکت ترانسالمینار به   گواریسر   و  تمایس دارای اثر  سیستمیک حشر
 کند.   بافت برگ نفوذ پیدا یم

  : (IRAC)بر اساس کمیته کاری مقاومت به آفت کش ها  گروه، نحوه عمل و خانواده آفت کش

وات  )گروه  Glutamate-gated chloride channel (GluCl) allosteric modulators گروه اصیل  از امامکتی   بی  
 فریع گروه   ( و 6

 
 . یم باشد  (Avermectins, Milbemycins) مایسی   ، میلب  ورمکتی   ا

فریع گروه   ( و 22)گروه  Voltage-dependent sodium channel blockers گروه اصیل  از  ایندوکساکارب
 یم باشد.  (22A)گروه  (Oxadiazines) اکسادیازین

 

 



 

ان  ن واتامامکتی   گرم در لییر   5/1: حاوی ماده مؤثرهمن  به صورت  گرم در لییر ایندوکساکارب  5/7و  بی  
 (SC) سوسپانسیون

ان سمیت خورایک برای موش صحرایی  ن  وزن بدن مییل گرم/کیلوگرم >2150 : (Oral LD50 for rat)من 

 
ن
 (احتیاط)، IIIگروه   : (WHO) درجه سمیت بر اساس سازمان بهداشت جهای

 نشود(. جز در موارد مذکور مرصف  ایندومکت) موارد مرصف: 

ان مرصف آفت محصول ن  من 

 هکتاردر  مییل لییر  400 طوقه برکرم  چغندرقند

 

 مدیریت کاربرد آفت کش

ي منظور به ه كش با تناوب درمقاومت،  پديده از جلوگی   . ود ش مرصفای دارای نحوه عمل متفاوت ه حشر

ی جمعیت آفت استفاده : زمان مرصف ترین  مناسب نمود. ایندومکت را یم بایست در ابتدای شکل گی 
 بار باشد.  روز یک 5-7فاصله سمپایسر  .است 1زمان سمپایسر زمای  است که آفت در مرحله الروی سن 

 بار در طول فصل و بر اساس نظر کارشناس و طبق موازین پیش آگایه باشد.  2-3 تعداد دفعات تکرار: 
 مرصف این آفت کش بیش از سه بار در طول فصل توصیه نیم شود. 

 دارد. قلیایی  ترکیبات کشاورزی به جزکودها و سموم   اغلب با كامل سازگارىیندومکت امحدودیت مرصف: 

ی  از بعد مزرعه به ورود مدت زمان : (Re-entry period)مدت ورود دوباره 
برای این آفت کش  سمپایسر

 ساعت است.  12حداقل 

 7فاصله آخرین زمان سم پایسر تا برداشت محصول : (دوره کارنس) (PHI)حداقل زماین فاصله برداشت 
 .یم باشد محصول و آفتروز بسته به نوع 

 شویی  باران و فرابنفش اشعه به تحمل زمان مدت

وات به ش ماده مؤثره این آفت کش با توجه به دارا بودن  تجزیه یم  فرابنفش اشعهعت تحت امامکتی   بی  
 شود. 


