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از اواخر ( مرحله 4 درصد به تعداد 5با غلظت ) ®سپيدان(محلول پاشي كامل درختان انار با كائولين فرآوري شده 

ضمنا . انجام شود) فرقوني يا پشت تراكتوري(دار توسط سمپاش همزن)  هفته4ماه خرداد، به فواصل زماني حدود 

سوختگي ميوه هاي انار، خسارت كرم گلوگاه، كنه انار و نيز  ولين فرآوري شده عالوه بر كنترل خسارت آفتابكاربرد كائ

  .تنش هاي گرمايي را كاهش مي شود

  

 :مقدار مصرف

، با آب كامال مخلوط شده و بوسيله سم ) ليتر آب 100 كيلوگرم در هر 5(  درصد 5بايد با غلظت سپيدان  پودر -

مپ گردش آب يا همزن، بر روي گياهان مورد نظر اسپري شود، به گونه اي كه سطوح اندام هوائي پاش مجهز به پ

شدن، گياه به وضوح  سفيد به نظر گياه، چون برگ، ميوه  و شاخه،  در حد امكان پوشش داده شوند و پس از خشك

 .برسد

 50 تا 25، سن و اندازه درختان، بين  براي پوشش مناسب درختان، بسته به تراكمWPسپيدان  ميزان مورد نياز -

  .كيلوگرم در هكتار  براي هر نوبت مي باشد

  

 :روش صحيح تهيه دوغاب يا سوسپانسيون

به مخزن سم پاش خودداري نموده و براي پايداري و يكنواختي مناسب دوغاب، بسته سپيدان از اضافه كردن يكباره 

 : زير عمل نمائيدبه حجم مخزن و دوغاب مصرفي،  به يكي از دو روش

 ): ليتر 200براي مخازن با حجم كمتر از   ( 1روش 

و آن را به تدريج و )  ليتري 100 كيلوگرم براي يك تانكر 5به طور مثال (را وزن كرده سپيدان مقدار مورد نياز  �

 . ليتر آب اضافه كنيد20حاوي حدود همراه با بهم زدن مداوم با يك ميله يا شاخه چوبي، به يك بشكه يا سطل 
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 .مخزن سم پاش را تا نيمه با آب پر كرده و پمپ گردش آب يا ميكسر سم پاش را روشن كنيد �

دوغاب غليظ تهيه شده را داخل تانكر سم پاش ريخته و هر مقدار رسوب باقيمانده در سطل را نيز با آب شسته و  �

 .آن را به تانكر اضافه كنيد

 .ب داخل مخزن را به ميزان مورد نظر برسانيدبا آب، حجم دوغا �

 .پمپ گردش آب يا ميكسر سم پاش بايد در حين مخلوط كردن و پاشش دوغاب، در حال كار باشد �

 ): ليتر 200براي مخازن با حجم بيش از  ( 2روش 

 .مخزن سم پاش را تا نيمه با آب پر كرده و پمپ گردش آب يا ميكسر سم پاش را روشن كنيد �

 . را به آهستگي و به تدريج به آب داخل مخزن اضافه كنيدسپيدان مورد نياز مقدار  �

 .با آب، حجم دوغاب داخل مخزن را به ميزان مورد نظر برسانيد �

 .پمپ گردش آب يا ميكسر سم پاش بايد در حين مخلوط كردن و پاشش دوغاب، در حال كار باشد �

 

 

  

 

  

 


