
معرفی جامع حشره کش مموری 

گوارشی -حشره کش سیستمیک با اثر تماسی 



مشخصات فنی حشره کش مموری 

تیامتوکسام:       نام عمومی 

مموری نسل جدیدی از فرموالسیون مولکول تیامتوکسام
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CGA 293'343 Thiamethoxam

Thiamethoxam

Neonicotinoidنئونیکوتینوئید    :       گروه شیمیایــی 

SC 240تیامتوکسام،سوسپانسیون گرم در لیتر 240:فرموالسیون

ب را داراست
ٓ
تیامتوکسام بهترین قدرت انحالل در ا

ن مصرف  که قابلیت 
ٓ
. خاک و محلولپاشی را باال می برددر فرموالسیون های مختلف ا



مشخصات فنی حشره کش مموری 

.مموری حشره کشی است که به هر دو روش مصرف خاکی و محلولپاشی برگ قابل استفاده است

ن تیامتوکسام ، از نسل دوم نئونیکوتینوئید که به زیر کالس شیمیایــی تیانیکوتینیل متعلق بوده و
ٓ
ا با نسل اول نئونیکوتینوئیدهماده موثره ا

.متفاوت است

.این ماده دارای یک گروه شیمیایــی تیازول است، که کنترل طوالنی مدت طیف گسترده ای از حشرات را ارائه می دهد

تیامتوکسام دارای خواص شیمیایــی منحصر به فردی است که منجر به کنترل عالی 

فات جونده می شود
ٓ
فات مکنده و برخی از ا

ٓ
.بسیاری از ا

زيرگروه های شيميايی: نئونيکوتينوئيدها



مکانیسم عمل حشره کش مموری 

ممکن حشراتمرگ . دقیقه  بعد در شته ها و پس از یک ساعت از جذب ماده موثره در مگس های سفید بالغ نمایان می شود30تا 15عالئم 
 دو روز بعد از سمپاشی اتفاق بیفتد

ً
.است چند ساعت تا نهایتا

امات ها تاثیر می کنند که این نوع مکانیسم عمل، با گروه پایروتروئیدها و کارب) nAChR(نئونیکوتینوئیدها بر گیرنده نیکوتین استیل کولین 
.متفاوت است

کا�ل های سدميی
پایروتروئیدها

استيل کولني اسرتآز
کاربامات ها 

گرينده نيکوتينيک استيل کولني
نوئنیکوتینوئیدها  

فضای سیناپسی  

پیش سیناپس  

پس سیناپس  

!  یر را داردبهترین تاث) سوسک ها(بر حشرات مکنده و سخت بالپوشان مموری 



مکانیسم عمل حشره کش مموری 

نها می از مکنده ی حشرات  مموری از طریق تغذیه •
ٓ
شودگیاه وارد بدن ا

غاز اثر بسیار سریع است، حشره مکننده ، تغذیه ی خود را ظرف •
ٓ
)  توقف انتقال ویروس های گیاهی(دقیقه متوقف می کند 20الی 15ا

.عد خواهد مردساعت بعد، حشره ی مکنده به صورت غیر قابل برگشتی کامال فلج شده، از حرکت باز می ایستد و چند ساعت ب4•

مثالی برای طرز اثر مموری 

تیمار نشده• دقیقه20الی 15توقف تغذیه پس از • ساعت4فلج کامل پس از •



جذب برگی حشره کش مموری 

یک ساعت بعد از مصرف مموری 

ه های درصد مقادیر به کار رفته در الی

مختلف برگ

ساعت بعد از مصرف مموری 24 ساعت بعد از مصرف مموری 72

.وذ و حرکت کندویژگی منحصر به فرد سیستمیکی تیامتوکسام این امکان را می دهد که به سرعت در اپیدرم و به درون مزوفیل نف•

ن در مزوفیل نفود می کند% 10مقدار تیامتوکسام بکار رفته در اپیدرم و % 16مموری، فقط یک ساعت پس از کاربرد •
ٓ
.ا



جذب حشره کش مموری از ریشه ها در مصرف خاکی

ها جذب تیامتوکسام از ریشه 

:مصرف خاکی 

.به راحتی از طریق ریشه ها جذب شده و به سرعت به سراسر گیاه منتقل می شودمموری  در مصرف خاکی 

.خاک باید مرطوب باشدمموری، تحقیقات مزرعه ای نشان داده است که در زمان کاربرد خاکی 

فات را کنترل می کندمموری  
ٓ
رامی متابولیزه می شود، در نتیجه مدت زمان طوالنی تری ا

ٓ
.در داخل گیاه به ا

.را می توان به روش های مختلفی در خاک مصرف کردمموری 

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



مزایای حشره کش مموری 

بارش باران یک تا دو ساعت بعد از مصرف مموری تاثیری بر عملکرد مموری ندارد: مقاومت در برابر باران •

.پخش میشودمموری بدلیل سیستمیک بودن بالفاصله پس از مصرف جذب بافت های گیاهی شده و در تمام گیاه: جذب سریع •

فات مکنده بسیار کم است: مصرف کم •
ٓ
.دز مصرف مموری برای کنترل ا

ایمن •

سان•
ٓ
انبارداری ا

دوام اثر طوالنی مدت•

دوره کارنس کم •

فات جونده در محصوالت مختلف•
ٓ
فات مکنده و برخی ا

ٓ
کنترل طیف وسیع ا



مزایای حشره کش مموری 

حرکت در گیاه و پایداری در اندام های هوایــی

ساعت پس از مصرف مموری 6

تیامتوکسام ایمیداکلروپراید



مزایای حشره کش مموری 

حرکت در گیاه و پایداری در اندام های هوایــی

روز پس از مصرف مموری 3

تیامتوکسام ایمیداکلروپراید



مزایای حشره کش مموری 

حرکت در گیاه و پایداری در اندام های هوایــی

روز پس از مصرف مموری 14

تیامتوکسام ایمیداکلروپراید



مزایای حشره کش مموری 

قابل استفاده در محصوالت مختلف

تنباکو

گوجه فرنگی 

کدوییان

پنبه

سبزیجات برگی 

قهوه

درختان پسته

نیشکر

حبوبات

برنج 

سیب زمینی

مرکبات

کلمیان

انبه

کاکاوئ

سویا



مزایای حشره کش مموری 

فات در محصوالت مختلف
ٓ
کنترل طیف گسترده ا

شته ها 
زنجرک ها 

سفید بالک ها 
سوسکهای سیب زمینی

مینوز ها
تریپس ها

ملخ ها
سرخرطومی ها 
سن های بد بو

کک های گیاهی
زنبورهای برگخوار

...سایر



مقادیر مصرف حشره کش مموری 

بسی سی در هکـتارمقدار مصرف 
ٓ
سی سی در هزار لیتر ا

فتمحصول
ٓ
مقدار مصرفا

شته هادرختان هسته دار

روز14دوره کارنس در درختان میوه  

100

زمان مصرف

سیب و گالبی

شته ها

پسیل گالبی

سرخرطومی سیب

200 - 300

400- 500

160 - 240

مرکبات

شته ها

مینوز 

شپشک نرم تن

150 - 250

250 - 350

350 - 400

-150زنجره هاانگور  250

فت به محض مشاهده 
ٓ
)در زمان گلدهی مصرف نشود( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)در زمان گلدهی مصرف نشود( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)قبل از شروع تراوشات شیره نباتی مصرف شود( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)پس از گلدهی تا فندقی شدن میوه( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)در زمان گلدهی مصرف نشود( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)در زمان گلدهی مصرف نشود( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)در زمان گلدهی مصرف نشود( ا

فت به محض مشاهده 
ٓ
)در زمان گلدهی مصرف نشود( ا

400پسیل پستهپسته - فت به محض مشاهده 500
ٓ
)پس از اتمام دوره گرده افشانی( ا



مقادیر مصرف حشره کش مموری 

هکـتار محلولپاشیسی سی در هکـتار مصرف خاکیسی سی در مقدار مصرف 

فتمحصول
ٓ
مقدار مصرفا

کلم
شته ها

روز دوره کارنس در درختان میوه  

800

زمان مصرف

کدوئیان

شته ها

زنجره ها

مگس سفید

250

200- 250

250

فلفل و 

بادمجان سیاه

شته ها

زنجره ها

مگس سفید

250

200 - 250

250

250شته هاکاهو

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

بیاری مگس ریشه کلم
ٓ
ب ا

ٓ
اوایل دوره رشد و استقرار گیاه همراه با ا

250

دوره کارنس

28

3

3

7



مقادیر مصرف حشره کش مموری 

هکـتار محلولپاشیسی سی در هکـتار مصرف خاکیسی سی در مقدار مصرف 

فتمحصول
ٓ
مقدار مصرفا

نیشکر
زنجره قورباغه ای

روز دوره کارنس در درختان میوه  

1000-800

زمان مصرف

سیب زمینی

شته ها

سوسک کلرادو

زنجره

150-100

200- 250

150-100

برنج

سرخرطومی برنج

زنجره ها

سن برنج

400 500-

200 - 250

300-250

گوجه فرنگی

350-400شته ها

بیاری 
ٓ
ب ا

ٓ
اوایل دوره رشد و استقرار گیاه همراه با ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

بیاری به محض مشاهده 
ٓ
ب ا

ٓ
فت اوایل دوره رشد در ا

ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا

بیاری موریانه ها
ٓ
ب ا

ٓ
اوایل دوره رشد و استقرار گیاه همراه با ا

1000-800

دوره کارنس

7

3 زنجره ها

250مگس سفید

فتبه محض مشاهده 400-250
ٓ
ا

فتبه محض مشاهده 
ٓ
ا
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