
حشره کش انتخابی با خاصیت سیستمیک و تماسی، متفاوت با تمام حشرع کش ھای رایج با دوره کارنس کوتاه

(IPM) بھترین گزینه برای مبارزه با شته ھا و سایر آفات مکنده و توصیه شده برای مدیریت مبارزه تلفیقی آفا

ساخت شرکت سیجنتا گیاه پزشکی انگلستان



1-عالوه بر تغذیه از بافت آوند برگ موجب از بین رفتن قند و کاهش سطح انرژى 
در گیاهان مى شــود و در نهایت باعث اختالل در فتوســنتز گیاه مى گردد.
و تولید عســلک ناشــى از تغذیه عالوه بر کاهش کمى محصول موجب افت

 کیفیت و بازار پسندى آن نیز مى گردد.
2-خسارت دوم آفات مکنده، انتقال بیماریهاى ویروسى است.

50 گرانول قابل پخش در آب

چس حشــره کش جدیدى است از گروه پریدین آزومتین که حاوى 50 درصد
ماده موثر پى متروزین مى باشــد. چس بــا مکانیزم تاثیر جدید و با خاصیت
تماســى و سیستمیک، انواع شــته و مگس سفید را در انواع زراعتها و سایر 
محصوالت کشاورزى بدون هیچ گونه تاثیر سوء روى محصول و حشرات به خوبى

کنترل مى کند.

چس پس از سیپاشــى به سرعت جذب شــیره گیاهى مى شود و با داشتن
مکانیزم منحصر به خود، پمپ مکنده حشــرات را از  کار انداخته و بالفاصله
باعث توقف آنها مى گردد. در نتیجه شته ها 2 تا 4 روز بدون تغذیه از بین خواهند
 رفت. نحوه تاثیر متفاوت چس امکان بروز مقاومت را در شته ها به حداقل ممکن
مى رساند. به همین جهت ارزیابى تاثیر چس بایستى از روز پنجم صورت گیرد.
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چس شته ھای مقاوم به سموم رایج را نیز به خوبی کنترل می نماید.

انواع مختلف شته و سفید بالک ھا از افات مھم محصوالت کشاورزی می باشند.
این آفات در کشاورزی از دو جھت بسیار نگران گننده و خسارت زا ھستند:

(٩B IRAC) حشره کش سیستمیک تماسی با مکانیزم تاثیر جدید و متفاوت

ِچس
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چس براى حیوانات خون گرم، حشــرات مفید به ویژه کفشدوزکها، بالتورى و 
مگسهاى شــکارچى سیرفیده و همچنین زنبورعسل، ماهى و پرندگان بسیار

کم خطر مى باشد.
از اینرو مى توانـــد در مبارزه تلفیقـى (IPM) جایگاه ویژه اى داشته باشـد.

فاصله آخرین سمپاشــى تا برداشت براى خیار 3 روز و براى توتون و پنبه قابل 
ذکر نمى باشد.

چس با اغلب حشره کش ها و قارچ کش هایى که داراى اثر شیمیایى خنثـــى
هســتند قابل اختالط است. در صورت لزوم قبل از سمپاشى، آزمایش اختالط

سموم انجام گیرد.
چس براى زنبور عسل کم خطر است. با این حال توصیه مى گردد هنگام فعالیت 

زنبور عسل سمپاشى  صورت نگیرد.

سازگاری:

دوره کارنس:

چس را به محض مشاهده  شته ها بر روى گیاهان مصرف نمایید. پوشش کامل
شاخ برگ گیاهان الزامى مى باشد.

افزودن مویان ها و صابـــون هاى سمپاشـى تاثیر چس را افزایـش مى دهد.
براى محدود کردن انتشار ویـــروس هاى پایا مانند ویروس پیچیدگـى برگ 
ســیب زمینى، زمانى که 90 درصد ســبز شد، سم پاشى را انجام دهیـــد.

درجه سمیت خوراکى براى موش صحرایى 5820 میلى گرم در کیلوگرم

(S-Pac بسته بندى چس: قوطى 200 گرمى با تکنولوژى)
LD50 Oral Rat: 5820 mg/Kg
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