گروه محصوالت کود و سم سمیران

مجموعه باشگاه صنایع ایران
سمیران

با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه تولید افت کشهای
کشاورزی،بهداشتی،دامپزشکی
شماره تماس کارشناس84659233390 -84659233190 :
قارچ کش ها
نام محصول

عکس محصول

توضیحات

کاربندازیم  ۰۱درصد پودر و تابل

کاربندازیم قارچ کش سیستمیک از گروه
بنزیمیدازول می باشد قارچ کش کاربندازیم
سمیران،سیاهک آشکار گندم و جو را کنترل
میکند.بسته بندی ۰۱۱ :گرمی( کارتن ۰۱
عددی)۵،لیتری (کارتن  ۱عددی)

گوگرد ۰۱درصد سوسپانسیون

گوگرد سوسپانسیون  ۰۱درصد به عنوان قارچ
کش و کنه کش برای اولین بار توسط شرکت
سمیران به ثبت رسیده است این محصول برای
کنترل کپک پودری کنه و تریپس در محصوالت
مختلف کشاورزی استفاده می گردد.
بسته بندی ۰ :لیتری (کارتن  ۰۱عددی) ۵
لیتری (کارتن  ۱عددی)

پروپیکونازول  ۱۵درصد امولسیون

پروپیکونازول قارچکشی حفاظتی و معالجه کننده
با اثر سیستماتیک است.
پروپیکونازول جهت کنترل مبارزه با بیماری های
گندم جو و برنج در ایران ثبت شده است.
بسته بندی ۰۱۱ :سی سی (کارتن  ۰۱عددی)
نیم لیتری (کارتن ۱۱عددی)

مانکوزب  ۰۱درصد پودری

قارچ کش مانکوزب برای کنترل سیاهک پنهان
گندم  ،لکه آجری بادام ،کنه نقره ای مرکبات،
سفیدک داخلی یونجه و توتون ،برق زدگی نخود
و زنگ میخک توصیه شده است.
بسته بندی ۰ :کیلوگرمی( کارتن  ۰۱عددی)
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کربوکسین تیرام  ۰۱درصد مایع
ضدعفونی کننده بذر

قارچ کش کربوکسین تیران خاصیت حفاظتی و
سیستمیک و مخلوطی از ترکیب دو قارچ کش
کربوکسین و تیرام می باشد این قارچ کش قادر
به کنترل عمده ترین بیماری های بزرگ زاد در
محصوالت گوناگون می باشد.
بستهبندی ۰۱۱ :سیسی (کارتن  ۰۱عددی) ۰
لیتری( کارتن  ۰۱عددی)

)مخلوط بردو(مخلوط دوتایی

مخلوط بردو قارچ کش و باکتری کشی با اثر
حفاظتی می باشد این قارچ کش از طریق برگ
جذب میشود و از رشد اسپورها جلوگیری می
کند مخلوط بردو و طیف وسیعی از بیماری های
گیاهی مانند شانکر باکتریایی ،درختان میوه
هسته دار ،پیچیدگی برگ هلو و ...کنترل میکند.
بسته بندی :کیسه ای  ۰کیلوگرمی

بردو  ۱۱درصد سوسپانسیون

ترکیب برد و یکی از مهمترین قارچ کش ها و
.باکتری کش های معدنی می باشد
بردو سوسپانسیون سمیران برای مبارزه با انواع
بیماریهای گیاهی کاربرد دارد.
بسته بندی :یک لیتری( کارتن  ۰۱عددی) ۵
لیتری (کارتن  ۱عددی)

تبوکونازول  ۰درصد مایع
ضدعفونی کننده بذر

قارچ کش تبوکونازول از گروه تری آزول ها،دارای
خاصیت سیستمیک ،حفاظتی و درمانی می
باشد .که تبوکونازول به منظور ضدعفونی بذر
مورد استفاده قرار میگیرد
بسته بندی ۰ :کیلوگرمی( کارتن  ۰۱عددی)

اکسی کلرور مس  ۵۵درصد پودر
و تابل

اکسی کلرور مس باکتری کش و قارچ کش
تماسی با اثر محافظتی از ترکیبات مسی است
این محصول جهت کنترل طیف وسیعی از
پاتوژنها استفاده می شود.
بستهبندی  :۰۱۱گرمی( کارتن  ۰۱عددی) ۰
کیلوگرمی( کارتن  ۰۱عددی)

کنه کش ها
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پروپارژیت  ۵۷۵امولسیون

پروپارژیت کنه کش غیر سیستمیک که از گروه
سولفیت ها می باشد این محصول با طیف بسیار
وسیعی روی کنه های آفت درختان میوه ،گیاهان
زراعی ،جالیزی و زینتی استفاده میشود
.بسته بندی 1لیتری( کارتن  ۰۱عددی)

فن پروپاترین  ۰۱۵امولسیون

فن پروپاترین  ۰۱۵امولسیون حشره کش و کنه
کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از
گروه پایرتروئید ها می باشد .این حشره کش
برای کنترل کنه قرمز اروپایی توصیه شده است
.بسته بندی  1لیتری( کارتن  ۰۱عددی)

فن پیروکسی میت  ۵درصد
سوسپانسیون

فن پیروکسی میت کنه کشی از گروه فنوکسی
پیرازول هااست این کنه کش گونههای وسیعی از
کنه ها در سنین مختلف الرو ،پوره و جانور بالغ را
در بسیاری از درختان میوه و در مرکبات کنترل
.میکندبسته بندی055سی سی کارتن05عددی

علف کش ها
گالیفوزیت  ۰۰درصد مایع قابل
حل در آب

گالیفوزیت علف کش سیستمیک از محور اسید
فسفریک است و برای کنترل علفهای هرز یک
ساله و چند ساله پهن برگ ،کشیده برگ ،پس از
.سبز شدن آنها به کار میرود
گالیفوزیت با نام تجاری گالن سمیران در
سازمان حفظ نباتات به ثبت مجدد رسیده است.
.بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)

نیکوسولفورون  ۰درصد روغن
قابل انتشار

نیکوسولفورون علف کشی سیستمیک و انتخابی
از گروه سولفونیل اوره می باشد.این محصول به
صورت پس رویشی برای کنترل علف های هرز
ذرت توصیه می شود
بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)

توفوردی+ام سی پی آ
۰۷۷۵درصد مایع حل شونده در
آب

توفوردی+ام سی پی آ علف کش با خاصیت
هورمونی ،سیستمیک ،انتخابی و بازدارنده رشد
می باشد این علف کش برای کنترل علف های
هرز پهن برگ ،مزارع گندم و جو استفاده می
شود
.بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)
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پاراکوات  ۱۱درصد مایع
شرمنده در آب

پاراکوات  ۱۱درصد مایع قابل حل در آب علف
کش غیر انتخابی تماسی با اثر جابجایی می باشد
این علف کش از طریق برگ جذب میشود و علف
های هرز باغات میوه ،سس یونجه ،شبدر علف
.های هرز نیشکر و سیب زمینی را کنترل میکند

هالوکسی فوپ آرمتیل ۵1501
امولسیون

هالوکسی فوپ آرمتیل،تلفظ انتخابی و
سیستمیک از گروه آریلوکسی فنوکسی
پروپیونیک اسید می باشد که برای کنترل
علفهای هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند،کلزا
و پیاز توصیه شده است
..بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)

کلودینافوپ پروپارژیل  ۰درصد
امولسیون

علف کش کلودینافوپ پروپارژیل  ۰درصد
امولسیون انتخابی سیستمیک و بازدارنده فتوسنتز
می باشد و سریع از طریق برگ جابجا میشود.
این علف کش برای کنترل علف های هرز باریک
برگ مزارع گندم استفاده میشود کلودینافوپ
پروپارژیل به با نام تجاری کلودیا در سازمان حفظ
نباتات به ثبت مجدد رسیده است
..بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)

روغن وصابون کشاورزی
روغن  ۰۱درصد مایع
امولسیون شونده

روغن  ۰۱درصد مایع امولسیون شونده حشره
کش و کنه کش تماسی با اثر تخم کشی و از
گروه هیدروکربن های آلیفاتیک می باشد .این
محصول جهت کنترل انواع شپشک ،شته،
پسیل زنجره ،مگس سفید ،مینوز ،الرو پروانه
 ....روی درختان میوه انگور ،مرکبات ،سبزیجات
و محصوالت زراعی استفاده می شود
بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)0
لیتری(کارتن0عددی)و05لیتری

صابون محلول پاشی

صابون محلول پاشی صابونی از گروه ترکیبات
طبیعی است که جهت شستشو و از بین بردن
ذرات آالینده از روی سطح درختان استفاده
میشود .همچنین استفاده همزمان از این
ترکیب به همراه آفتکشها سبب افزایش
سطح پخش و اثربخشی آنها میگردد
بسته بندی1:لیتری (کارتن10عددی)0
.لیتری(کارتن0عددی)
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کودها
هومان پودری

این محصول شامل  ۰۵درصد اسید هیومیک۵،
درصد اسید فولویک و  ۰درصد پتاس می باشد
این محصول کامال در آب محلول بوده و به صورت
آبکود قابلیت کاربرد دارد
.بسته بندی1:کیلوگرمی(کارتن15عددی)

کود مایع آهن  ۷درصد
فروسیت

کود آهن  ۷درصد سمیران به صورت مایع و
جهت محلول پاشی در همه محصوالت توصیه می
شود .این کود به صورت کالنه تهیه شده است
.بسته بندی 1:لیتری (کارتن  10عددی)

کاپریوس

کاپریوس کود سم جدید به صورت محلول
سوسپانسیونی تهیه شده است و از طریق محلول
پاشی قابل استفاده است کاپریوس به واسطه
داشتن عناصر مختلف میتواند هم به صورت کود
و هم به عنوان آفت کش جهت مبارزه با آفات و
.بیماریهای گیاهی عمل نماید
ترکیبات نیتروژن  ۰۷۵درصد فسفر  ۵۷۵درصد
گوگرد  ۰۰درصد مس ۰درصد
.بسته بندی 1:لیتری (کارتن  10عددی)

دورکننده ها
راتوک

با ماده موثره تیرام به عنوان دور کننده انواع
جوندگان از جمله موشهای خانگی و صحرایی،
خرگوش ،خارپشت گوزن ،آهو و...می باشد و در
مزارع باغات ،کابل های برق،لوله های گاز و
....استفاده میشود
این محصول در فرموالسیون سوسپانسیون ۱۱
درصد به بازار عرضه می گردد
..بسته بندی1:کیلوگرمی(کارتن10عددی)
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سمیر
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سمیر به عنوان دور کننده انواع مار عقرب و...دارای
کاربرد آسان و اثر گذاری فوق العاده است سمیر
متشکل از نفتالین  ۰۱درصد و گوگرد  ۱۱درصد
می باشد
.بسته بندی0:کیلوگرمی(کارتن 10عددی)

حشره کش های خانگی
پودر حشره کش کنترل ۱

پودر حشره کش کنترل  ۱حاوی  ۰.۱درصد سایپر
مترین جهت مبارزه با انواع حشرات خانگی و
انباری خصوصاً سوسک و مورچه کاربرد دارد.بسته
بندی ۰۵۱ :گرمی( کارتون  ۵۱و  ۷۱عددی
شیرینگ دار و کارتن ۰۱۱عددی)و ۰کیلوگرمی

حشره کش مایع کنترل ۱

حشره کش مایع کنترل  ۱حاوی سایپر مترین یک
درصد با فرموالسیون میکرو امولسیون می باشد
حشره کش مایع کنترل  ۱محصول کامال بی بو و
به صورت آماده مصرف است و برای نابود کردن
انواع سوسک مورچه پشه مگس کنه ساس و غیره
بسته بندی  ۵۱۱سی سی کارتون  ۰۱عددی

پودر حشره کش وتابل سمان

پودر حشره کش سمان حاوی  ۱۱درصد
سایپرمترین به صورت قابل پخش در آب جهت
مبارزه اختصاصی با انواع سوسک و کنترل انواع
حشرات خانگی و انباری قابل استفاده است بسته
بندی  ۵۱گرمی  ۵۱عددی  ۵۱۱گرمی  ۰۰عدد

مایع فاضالب و حشره کش چند
منظوره سماک

مایع فاضالب و حشره کش چند منظوره سماک
حاوی سایپرمترین  ۰درصد باشد این محصول
برای مبارزه با آفات خانگی و بهداشتی کاربرد دارد
دسته بندی یک لیتری کارتون  ۰۱عددی

حشره کش ضربه ۵

حشره کش ضربه  ۵درصد سایپرمترین ۷۵
فینیترتیون ۰درصد پریمیفوس متیل ،از سموم
ترکیبی است ضربه  ۵برای مبارزه با انواع سوسک
مورچه موریانه کنه ساس کک غیره به کار میرود
بسته بندی  ۱۵۱سی سی کارتن  ۱۰عددی یک
لیتری کارتون  ۰۱عددی
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بیدکش بیدک

بیدکش بیدک با ماده موثر  ۵درصد سایپرمترین
پلت خاصیت تماسی و گوارشی از گروه پایر
تیروئید هاست جهت محافظت از لباس ها
منسوجات و پشم و قالی در مقابل سوسکا و بید
های آفت مورد استفاده قرار میگیرد بسته بندی
 ۰۵۱گرمی کارتون  ۰۱۱عددی

حشره کش سمان
میکروامولسیون

حشره کش سمان حاوی سایپرمترین  ۰۱درصد
میکروامولسیون از ترکیبات پایر تیروئیدی دارای
خاصیت تماسی و گوارشی است سما ن روی گروه
زیادی از حشرات مانند سوسک مورچه خرخاکی
کک موریانه و غیره کاربرد دارد بسته بندی یک
لیتری کارتون  ۰۱عددی

مایع حشره کش کنترل

مایع حشره کش کنترل دلتامترین  ۱.۵درصد
امولسیون از ترکیبات پایه تیروئیدی با اثر ضربه
شدید است کنترل طیف اثر وسیع به صورت
تماسی و گوارشی روی حشرات دارد این محصول
برای مبارزه با آفات خانگی و بهداشتی کاربرد دارد
بسته بندی  ۱۵۱سی سی کارتون  ۱۰عددی یک
لیتری کارتون  ۰۱عددی

حشره کش المبال

حشره کش المبال حاوی ماده موثره
المباداسایهالوترین  ۵درصد امولسیون از ترکیبات
پایر تیروئیدی است که روی اکثر حشرات اثرات
تماسی و گوارشی دارد حشره کش المبال به علت
خاصیت کشندگی قوی و ماندگاری طوالنی در
بخش بهداشت عمومی بسیار موثر است بسته
بندی  ۱۵۱سی سی کارتن  ۱۰عددی یک لیتری
کارتون  ۰۱عددی

حشره کش کنترل
سوسپانسیون

حشره کش سوسپانسیون کنترل با ماده موثر
دلتامترین  ۵۵از ترکیبات پایر تیروئیدی با اثر
ضربه ای شدید است کنترل طیف اثر وسیعی به
صورت تماسی و گوارشی روی حشرات دارد این
محصول بدون بو ولکه می باشد بسته بندی ۱۵۱
سی سی کارتون  ۱۰عددی

حشره کش کمند

حشره کش کمند حاوی پرمترین امولسیون ۰۱
درصد از ترکیبات پایر تیروئیدی است کمان جهت
مبارزه با سوسک مورچه شپش خرخاکی کنه
ساس کاربرد دارد بسته بندی  ۱۵۱سی سی
کارتون  ۱۰عددی یک لیتری کارتون  ۰۱عددی
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حشره کش " ضربه® " ،حاوی  15درصد
سایپرمترین و  05درصد کلرپیرفوس ،از سموم
ترکیبی تولید شده است .حشره کش ضربه® با
طیف اثر وسیع تماسی و گوارشی حاوی ترکیبات
پایرتروئیدی و ارگانوفسفره بوده و دارای خاصیت
نفوذی ،تماسی ،تدخینی و همچنین ضربه زدن
فوری می باشد .ضربه® جهت سمپاشی در اماکن
باز و محوطه های بیرونی سازمانها ،ادارات،
انبارهای صنعتی ،کارخانجات و  ...کاربرد دارد.
همچنین در داخل و خارج اماکن مسکونی ،اداری،
هتل ها ،دامداریها ،مرغداریها بعد از خارج کردن
حیوانات ،برای مبارزه با انواع سوسک ،مورچه،
پشه ،موریانه ،مگس ،کنه ،ساس ،عقرب،
.جیرجیرک ،کک و  ...بکار می رود
.
پودر حشره کش کمند حاوی  ۱۵درصد پرمترین
به صورت قابل پخش در آب جهت مبارزه با انواع
حشرات خانگی انباری و مبارزه اختصاصی با شپش
کاربرد دارد بسته بندی  ۵۱گرمی  ۵۱عددی ۵۱۱
گرمی  ۰۰عددی

حشره کش " ضربه® "

پودر حشره کش کمند

ضدعفونی ها
سپند یک ضدعفونی کننده و گندزدایی سطوح
آماده مصرف است که با ماده موثر بنز الکونیوم
کلراید جهت ضدعفونی کردن سطوح ابزار و
ماشین آالت در اماکن مسکونی و اداری و تجاری
به کار گرفته می شود بسته بندی  ۵۱۱سی سی
کارتون  ۱۰عددی و گالن  ۵لیتری

ضدعفونی سپند

حلزون کش
حلزون کش لیسک

حلزون کش لیسک ضد آب متالدهاید به صورت
طعمه آماده مصرف می باشد متالدهاید حلزون
کش �اسی و گوارشی است این محصول مقاوم
به بارندگیهای شدید و رطوبت است و جهت
کنترل هر زون های مرکبات کرم های مفتولی
آبدزدک ها حلزون و رابهای توتون سبزی و
صیفی جالیز درخت های جنگلی استفاده می
شود بسته بندی  ۱۵۱گرمی کارتون  ۰۱عددی

مجموعه باشگاه صنایع ایران

گروه محصوالت کود و سم سمیران
بسته  ۵۱۱گرمی کارتون  ۱۱عددی

حلزون کش لیسک حاوی متالدهاید ه  ۰۵به
صورت پلت های کوچک استوانهای طعمه های
آماده مصرف می باشد این محصول جهت
کنترل حلزون ها و راب مرکبات توتون سبزی و
صیفی جالیز و درخت های جنگلی و باغی و
کرم های مفتولی استفاده می شود متالدهاید با
نام تجاری لیسک در سازمان حفظ نباتات به
ثبت مجدد رسیده است بسته بندی  ۵۱۱گرمی
کارتون  ۱۱عددی  ۰کیلوگرمی کارتون ۰۰
عددی

حلزون کش لیسک حاوی
متالدهاید ه ۰۵

جعبه طعمه موش و تله زنده گیرو چند منظوره و چسب موش
چسب سمیران

چسب سمیران مخصوص مبارزه غیر شیمیایی با
انواع موش و حشرات تهیه شده است مزیت
اصلی این چسب غیر سمی بودن آن است
بستهبندی  ۵۱۱و  ۰۱۱۱گرمی بسته بندی
کتابی

جعبه طعمه موش و تله زنده گیر

جهت محافظت از طعمه های جونده کش و
جلوگیری از مصرف آنها توسط پرندگان
حیوانات اهلی و غیر هدف بهتر است طعمه
گذاری داخل جعبه انجام شود در اماکنی که
امکان استفاده از جعبه طعمه و طعمه های
جونده کش نیست از تله های زنده گیر استفاده
می شود

مگس کش
مگس کش سیمار

مگس کش سیمار حاوی ایمیداکلوپراید ۵۵
گرانول از گروه نئونیکوتینوئید برای اولین بار در
ایران توسط شرکت سمیران تولید شده است این
محصول به طور اختصاصی جهت مبارزه با مگس
و به به طور عمومی جهت کنترل حشرات خانگی
کاربرد دارد بسته بندی  ۵۱۱گرم کارتون ۰۱
عددی

مجموعه باشگاه صنایع ایران

گروه محصوالت کود و سم سمیران
مگس کش جدید سمیار
سم ایمیداکلوپراید  ۰۱درصد تولید شده است
این محصول به طور اختصاصی جهت مبارزه با
مگس به صورت اسپری پاشی کاربرد دارد بسته
بندی  ۱۱۱گرمی کارتن  ۱۰عددی

مگس کش جدید سمیار

چسب باغبانی ومحافظ تنه
چسب محافظ تنه مرهم حاوی ترکیبات فوق
العاده موثر و غیر رسمی با خاصیت پلیمری و
و ماندگاری باال گیاه  uvقارچ کشی و ضد اشعه
را در برابر آسیب های ناشی از فساد پوسیدگی و
بیماری های قارچی محافظت می کند بسته
بندی سطل یک کیلوگرمی کارتون  ۰۱عددی و
سطل  ۵کیلوگرمی

چسب محافظ تنه مرهم

جونده کش ها
موش کش ضربه

موش کش ضربه به صورت طعمه های آماده
مصرف پلت واکس بلوک واکس پلت گندمی و
خمیر با ۱۷۱۱۱۵درصد ماده موثره برادیفاکوم از
مواد ضد انعقاد خونی که انواع موش های
خانگی و صحرایی را کنترل می نمایند بسته
بندی قوطی  ۱۱۱گرمی واکس بلوک کارتون
 ۰۰عددی قوطی  ۱۱۱گرمی پلت کارتون ۰۰
عددی قوطی  ۰۱۱گرمی واکس بلوک کارتون
 ۵۱عددی قوطی  ۰۱۱گرمی پلت کارتون ۰۰
عددی جعبه  ۱۱۱گرمی واکس بلوک کارتون
 ۰۰عددی جعبه  ۱۱۱گرمی پلت کارتون ۷۱
عددی جعبه  ۱۱۱گرمی ضربه گندمی کارتون
 ۰۰و  ۰۱۱عددی تیوب  ۵۱گرمی خمیر موش
کش کارتون  ۰۱۱عددی جعبه  ۵۱۱گرمی پلت
کارتن  ۵۱عددی جعبه  ۱۱۱گرمی واکس پلت
کارتون  ۷۱عددی سطل  ۵کیلوگرمی واکس
بلوک سطل  ۵کیلوگرمی پلت

مجموعه باشگاه صنایع ایران

گروه محصوالت کود و سم سمیران

دارکی

موش کش دارکی متشکل از دیفتیالون
 ۱۷۱۱۱۵اسد می باشد دیفتیالون نسل جدید
جونده کش های ضد انعقاد خونی ارز که انواع
موش های خانگی و صحرایی را کنترل می کند
دارکی در انواع فرموالسیون پلت و واکس بلوک
تولید میشود بسته بندی سطل  ۵کیلوگرمی

برومو

موش کش برومو به صورت طعمه های آماده
مصرف پلت واکس بلوک واکس پلت دارای ماده
موثره برومادایلون۱۷۱۱۵درصد
میباشد.برومادایلون از مواد ضد انعقاد خونی
است که به منظور از بین بردن انواع موش های
خانگی و صحرایی مورد استفاده قرار می گیرد
بسته بندی قوطی  ۱۱۱گرمی واکس بلوک
کارتون  ۰۰عددی قوطی  ۰۱۱گرمی واکس
بلوک کارتون  ۵۱عددی قوطی  ۱۱۱گرمی پلت
کارتون  ۰۰عددی قوطی  ۰۱۱گرمی کارتون
 ۰۰عددی برومو جعبهای  ۰۱۱گرمی کارتن
 ۱۰عددی سطل  ۵کیلوگرمی واکس بلوک
سطل  ۵کیلوگرمی پلت

پساک

موش کش پساک متشکل از کلروفاسینون
 ۱۷۱۱۰ساعت و سولفا کوینو کسالین ۱۷۱۰۰
درصد می باشد کلروفاسینون از مواد ضد انعقاد
خونی است که به منظور از بین بردن انواع
موش های خانگی و صحرایی مورد استفاده قرار
میگیرد این محصول در انواع فرموالسیون های
پلت واکس پلت و واکس بلوک تولید میشود
بسته بندی قوطی  ۱۱۱گرمی کارتن  ۰۰عددی
قوطی  ۱۱۱گرمی پلت کارتن  ۰۰عددی
قوطی  ۰۱۱گرمی واکس بلوک کارتن ۵۱
عددی قوطی  ۰۱۱گرمی پلت کارتن ۰۰
عددی سطل  ۵کیلویی واکس بلوک سطل ۵
کیلوگرمی

فسفردوزنگ۵15پودر

جونده کش فسفر دوزنگ  ۰۱۵به صورت پودر
آماده مصرف وارداتی از کشور هندوستان برای
مبارزه با موش های صحرایی در مزارع باغستان
ها و سایر بخشهای کشاورزی کاربرد دارد
بسته بندی  ۵۱۱گرمی کارتون  ۰۱عددی یک
کیلوگرمی کارتون  ۱۱عددی

مجموعه باشگاه صنایع ایران

گروه محصوالت کود و سم سمیران

سمیرت

سمیرت طعمه آماده واکس پلت با ماده موثره
فسفر دوزنگ ٪۱می باشد این محصول صرفا
جهت کنترل موش های صحرایی(ورامین ،مغان
و)..در مزارع باغات و سایر بخش های
کشاورزی کاربرد دارد .بسته بندی:سطل ۵
کیلویی

برادیفاکوم طعمه تازه

موش کش به صورت طعمه های آماده مصرف
اسپانیایی با ماده موثره برادیفاکوم
۱۷۱۱۵درصد فرموله شده است این فرموالسیون
جدید برای موشها فوقالعاده جذب کننده می
باشد و مقاومتی برای موش ها ایجاد نمی کند
موش کش به صورت آماده مصرف با کیسه روی
طعمه استفاده می شود بسته بندی  ۵۱۱گرمی
کارتون  ۱۰عددی

حشره کش های کشاورزی
ابامکتین٪۰۷۰امولسیون

ابامکتین حشره کش و کنه کشی انتخابی با
خاصیت تماسی،گوارشی،نفوذی با کمی خاصیت
سیستمیک از گروه آورمکتین میباشد.
ابامکتین برای کنترل میسوزه سبزی و صیفی
و انواع کنه ها توصیه شده است .بسته بندی
 ۰۱۱سیسی کارتون  ۰۱عددی نیم لیتری
کارتون  ۱۱عددی

سایپرمترین  ۰۱درصد امولسیون

سایپرمترین حشره کش غیر سیستمیک از
گروه پایر تیروئیدها می باشد سایپرمترین دارای
اثر سریع،پایدار و بسیار موثر روی شب پره ها
و حشرات جونده در سیب و پنبه میباشد

استامی پراید  ٪۱۱پودر قابل حل
در اب

استامی پراید حشره کشی سیستمیک،
نفوذی،تماسی و گوارشی از گروه
نئونیکوتینوئیدها میباشد .این حشره کش
جهت مبارزه با پسیل پسته،کرم سیب و مینوز
لکه گرد توصیه شده استبسته بندی ۱۵۱
گرمی کارتن  ۰۱عددی

ماالتیون ٪۵۷امولسیون

ماالتیون حشره کش و کنه کشی غیر
سیستمیک تماسی و گوارشی با کمی خاصیت

تنفسی از گروه ارگانوفسفره �باشد ماالتیون
برای کنترل آفات غالت درختان میوه فرد پیری
زنجره میوه خوار شپشک خرما و غیره توصیه
شده است بسته بندی  ۰۱۱سی سی کارتون

مجموعه باشگاه صنایع ایران

گروه محصوالت کود و سم سمیران
 ۰۱عددی  ۰لیتری کارتون  ۰۱عددی

کلرپیریفوس ٪۰۱۷۰امولسیون

حشره کش کلرپیریفوس ،از گروه سموم
ارگانوفسفره است این ترکیب انواع آفات
برگخوار ساقه خوار ریشه خوار مکنده و خاکزی
را کنترل می کند بسته بندی  ۰۱۱سی سی
کارتون  ۰۱عددی یک لیتری کارتن  ۰۱عددی

ایمیدا کلوپراید  ۵۵درصد
سوسپانسیون

ایمیداکلوپراید حشره کش سیستمیک از گروه
نئونیکوتینوئید هاست .این حشره کش جهت
کنترل پسیل پسته شته توتون و شته جالیز در
مزارع پنبه و پروانه مینوز مرکبات در خزانه
درختان جوان سه تا پنج سال توصیه شده است
بسته بندی  ۰۱۱سی سی کارتون  ۰۱عددی
نیم لیتری کارتون  ۱۱عددی

فیپرونیل ۱۷۱گرانول

فیپرونیل حشره کشی تماسی و گوارشی و
نسبتاً سیستمیک از گروه فنیل پیرازول می
باشد که از طریق خاک و برگ جذب میشود
این حشره کش جهت کنترل کرم ساقه خوار
توصیه شده است بسته بندی سطل ۰۱
کیلوگرمی

فوزالون  ۵۵درصد امولسیون

فوزالون حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک
از گروه ارگانوفسفره است این حشره کش دارای
اثر تماسی و گوارشی است و روی طیف وسیعی
اضافات نظیر الرو پروانه ها مینوز ها حشرات
مکنده برخیز سخت بالپوشان و الروهای آنها
موثر است بسته بندی یک لیتری کارتون ۰۱
عددی

فن والریت  ۱۱درصد امولسیون

فن والریت حشره کشی از گروه پایر تروئید
هاست این محصول طیف وسیعی از آفات را در
محصوالت مختلفی نظیر یونجه چغندر صیفی
جات غالت ذرت سورگوم سیب زمینی پنبه و
درختان میوه کنترل می کند بسته بندی یک
لیتری کارتن  ۰۱عددی

دلتامترین  ۱۷۵درصد امولسیون

حشره کش دلتامترین از ترکیبات پایر
تیروئیدی غیر سیستمی کس این حشره کش
جهت مبارزه با آفات درختان میوه چغندر قند و
گندم توصیه شده است بسته بندی یک لیتری
کارتون  ۰۱عددی

