
حشره کش زیستى Bt حاوى باکترى  Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki سویه AzLp تولید کننده اسپور و کریستال هاى سمى 
علیه الروهاى بال پولک داران مى باشد. این ماده پروتئینى با تخریب غشاى سلولى در معده الروهاى آفت موجب لیز سلولى، عفونت 
و مرگ آن ها مى شود. حشره کش زیستى BT هیچگونه اثر سوء روى انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید غیر هدف ندارد و قابل 

استفاده در کشت هاى ارگانیک مى باشد.
این محصول براى محلول پاشى روى قسمت هوایى گیاهان تهیه شده است. بهترین زمان استفاده از آن هنگام تفریخ تخم هاى 

آفت و ظهور الروها مى باشد. الروهاى آفت با تغذیه از این حشره کش گوارشى به فاصله 24 تا 48 ساعت از بین مى روند.

حشــره کش زیـستــــى Bt اگــر در هنــگام اوج تفریخ تخم و ظهــور الروهاى آن ها یعنى 3 تــا 5 روز پس از پیک پرواز حشــرات بالغ 
و ترجیحــاً در زمــان نورکــم یعنــى بعــد از ظهــر و یــا صبح زود اســتفاده شــود، نتیجه بهتــرى خواهــد داشــت. این حشره کش روى 
ــه 24  ــه فاصل ــى ب ــش گوارش ــره ک ــن حش ــه از ای ــا تغذی ــت ب ــاى آف الروهاى جوان و ریز آفت تاثیر بیشترى دارد. الروه

تا 48 ساعت مى میرند. یک هفته بعد در صورت نیاز تکرار شود.

حاوى باکترى  Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki سویه AzLp با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108

* تولید محصول سالم و ارگانیک
* کاهش مقاومت سالیانه آفات به سموم

* عدم آسیب به حشرات مفید و شکارگر آفات
* قابلیت تجزیه زیستى باال در محیط زیست

* کاهش خطرات زیست محیطى مصرف سموم شیمیایى

زمان مرصف

مزایا

معرفی

200 گرم

Biopesticide
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

حشره کش زیستى رویین.2



موارد مرصف 

روش مرصف 

میزان مرصف 

توصیه های مهم

* در مزارع و گلخانه ها، قارچ کش زیستى بهتر است در زمان نور کم ترجیحاً بعد از ظهر و صبح زود مصرف گردد.
* قارچ کش زیستى باسیلوس سوبتیلیس را مى توان با قارچ کش هاى شیمیایى رقیق شده (فاقد ترکیبات کلر و مس)، کودها و سایر مواد زیستى 

به طور همزمان مصرف نمود.
* پس از باز کردن بسته قارچ کش، محتواى آن را بایستى حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.

* قارچ کش زیستى هیچ گونه اثر سوء روى انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید و آبزیان ندارد و قابل استفاده در کشت هاى ارگانیک مى 
باشد.

* در زمان اسپرى کردن تمام سطح گیاه خصوصاً قسمت هاى در معرض آسیب، محلول پاشى شود.
* مصرف این حشره کش در صبح سبب از بین رفتن  پروتئین Bt در اثر گرما و اشعه خورشید در میانه روز مى شود، لذا بهترین زمان کاربرد آن بعدازظهر 

مى باشد.
* در زمانى که حداقل به مدت 48 ساعت بارندگى نباشد اقدام به محلول پاشى نمایید؛ چون باران سبب شسته شدن آن از روى گیاهان مى شود. 

در صورت بارندگى محلول پاشى باید تکرار شود.
* چون ممکن است در زمان محلول پاشى برخى از آفت ها از تاثیر Bt در امان مانده باشند، در صورت نیاز پس از 7 تا 30 روز محلول پاشى را تکرار 

نمایید.
* محلول  حشره کـش تهیه شده در مخزن بایستى در مدت 12 ساعت مصرف شود. 

*  حشره کش زیـستــى Bt را در محیط خشک و خنک و به دور از نور آفتاب نگهدارى نمایید.
* در زمان تهیه سوسپانسیون این  حشره کش بهتر است با افزودن مقدارى سرکه سفید ( 0/5 در هزار) به آب تانکر یا مخزن، شرایط را براى تاثیر 

بیشتر باسیلوس تورینجینسیس فراهم کنید؛ زیرا آب قلیایى سبب کاهش اثر این  حشره کـش مى شود.

مقدار مورد نیاز از حشره کش زیـستــى Bt را ابتدا در پنج لیتر آب به خوبى بهم زده و سپس با استفاده از پارچه اى نازك آن را صاف کنید. 
محلول صاف شده را به نسبت هاى فوق براى محلولپاشى  استفاده نمایید.  نگهدارى محلول اضافى درون مخزن سمپاش براى روزهاى 
دیگر باعث کاهش اثر آن مى شود. مواد مؤثره این محلول بسته به شرایط محیطى منطقه تا 4 الى 5 روز روى اندام هاى گیاهى دوام دارد.

* گیاهان زراعى: 200 گرم در 300 تا500 لیتر آب در هر بار مصرف.
* باغات و گلخانه ها: 400 -200 گرم در 300 تا 500 لیتر آب در هر بار مصرف.

کرم قوزه پنبه
پیله خوار نخود

ساقه خوار اروپایى ذرت
برگ خوار ذرت
پروانه سفید کلم

بید کلم
پروانه مینوز
لیسه سیب

خوشه خوار انگور
ابریشم باف ناجور

برگ خوار گزنده بلوط
برگ خوار سفید بلوط
شب پره سفید تارتن

محصوالت زراعى

درختان میوه

جنگلــى درختــان 
ســبز فضــاى  و   

Helicoverpa armigera

Helicoverpa viriplaca

Ostrinia nubilalis

Spodoptera sp.

Pieris brassicae

Plutella xylostella

Tuta absoluta

Yponomeuta malinellus

Lobesia botrana

Lymantria dispar

Porthesia melania

Leucoma wiltshirei

Hyphantria cunea
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