
قارچ کش زیستى تریکو به عنوان یکى از عوامل مؤثر و قدرتمند کنترل کننده قارچ هاى خاکزى پس از مصرف به سرعت در اندام هاى 
زیرین و هوایى گیاهان مستقر شده و به سه طریق رقابت ریزوسفرى، ترشح آنتى بیوتیک هاى ضد قارچى و ترشح آنزیم هاى مخرب 
ساختار عوامل بیمارى زاى گیاهى اثر مهارکنندگى خود را اعمال مى کند. این قارچ کش عالوه بر رقابت با عوامل بیمارى زا و تقویت 
سیستم ایمنى گیاهان، سبب گسترش سیستم ریشه اى گیاهان، تحمل تنش خشکى، افزایش حاللیت عناصر غذایى و افزایش رشد 
گیاه مى شود.  این محصول براى ضدعفونى بذر،  نشاء، قلمه و غده گیاهان و استفاده به صورت کود آبیارى یا محلول پاشى تهیه و 
عرضه شده است. استفاده از این محصول  در هنگام کاشت و به فاصله 7 تا 10روز بعد، مانع گسترش بیمارى هاى قارچى مى

 شود. 

 ،(Fusarium) فوزاریوم ،(Rhizoctonia) قارچ کش زیســتى تریکو براى پیشــگیرى و کنترل انواع عوامل بیمارگر قارچى نظیر رایزوکتونیا
 ,(Alternaria) آلترنالریــا ،(Phytophthora) فایتوفتــورا ،(Pythium) پیتیوم ،(Botrytis cinerea) کپــک خاکســترى ،(Verticillium) ورتیســیلیوم

اسکلروتینیا (Sclerotinia spp)، سفیدك داخلى (Pseudoperonospora Cubensis) قابل مصرف مى باشد.

* تولید محصول سالم و ارگانیک
* تولید آنتى بیوتیک هاى ضد قارچ و تقویت سیستم ایمنى گیاهان

* گسترش سیستم ریشه اى گیاهان و تحمل تنش خشکى
* افزایش حاللیت عناصر غذایى و تحریک رشد در گیاهان
* حذف خطرات زیست محیطى مصرف سموم شیمیایى

موارد مرصف

مزایا

معرفی

200 گرم

Biofungicide
Trichoderma harzianum

قارچ زیستى تریکو رویین

حاوى قارچ  Trichoderma harzianum با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108



روش مرصف 

زمان مرصف 

بذرهــا را در ســایه بــر روى نایلــون و یــا ســطح تمیــز ریختــه و بــه ازاى هــر هکتــار، یــک بســته 200 گرمــى از قارچ کــش زیســتى را در حجــم مناســبى از آب 
فاقــد کلــر حــل نمــوده و پــس از صــاف کــردن محلــول توســط پارچــه اى نــازك آن را بــر روى بذرهــا اســپرى کــرده و به خوبــى مخلــوط نماییــد. بالفاصلــه پــس 

از هوا خشک شدن اقدام به کشت نمایید. 

یــک بســته 200 گرمــى از قارچ کــش را در حجــم مناســبى از آب فاقــد کلــر حــل نمــوده و پیــاز و  ریشــه نشــاء یــا قلمه هــاى مــورد نیــاز یــک هکتــار را قبــل از کشــت در آن 
فرو ببرید. همچنین مى توانید پس از صاف نمودن محلول قارچکش با پارچه نازك، بر روى آن ها اسپرى کنید. 

یــک بســته 200 گرمــى از قارچ کــش زیســتى را در 100 لیتــر آب فاقــد کلــر حــل کــرده و پــس از نشــاندن هــر نهال در گودال کشــت، یــک لیتــر از این محلول 
را بر روى ریشه نهال ریخته و با خاك بپوشانید. 

یــک بســته 200 گرمــى از قارچ کــش زیســتى را در 100 لیتــر آب فاقــد کلــر حــل کــرده و قبــل از افــزودن کودهــاى مــورد نیــاز درختــان در چالــۀ کود 
ــانتى ــا 40 س ــق 20 ت ــه عم ــره ب ــا 4 حف ــر 2 ت ــس از حف ــا پ ــد و ی ــت بریزی ــر درخ ــاى ه ــول را پ ــن محل ــر از ای ــک لیت ــود، ی ــیار ک ــا ش و ی

 متر در فاصله سایه انداز هر درخت،  محلول را داخل حفره ها توزیع نمایید. 

 یــک بســته 200 گرمــى از قارچ کــش را حجــم مناســبى از آب فاقــد کلــر حــل کــرده و بــا اســتفاده از پارچــه نــازك آن را صــاف کنیــد. ســپس آن را در 
400 لیتر آب رقیق کنید و به محل آلودگى و اطراف آن بپاشید.

* به ازاى هر هکتار زراعت و یا100 اصله درخت در باغات،  یک بسته 200 گرمى از قارچ کش تریکو  را در مقدارى آب فاقد کلر حل کرده و با استفاده 
از پارچه نازك آن را صاف کنید. محلول را داخل بشکه یا مخزن تزریق کود ریخته و پس از رسیدن به میانه زمین،  در آبیارى استفاده نمایید. 

* براى استفاده در آبیارى تحت فشار (قطره اى)،   ابتدا قارچ کش زیستى را در حجم کمى از آب فاقد کلر حل کرده و پس از صاف کردن محلول 
با پارچه نازك، آن را در مخزن اصلى بریزید. تزریق قارچ کش از مخزن را 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیارى انجام دهید و حداکثر تا یک 

ساعت قبل از پایان زمان آبیارى، آن را به اتمام برسانید.

بذرمال

پیاز، قلمه و نشاء

نهال کارى

چالکود درختان

کود آبیارى

محلول پاشى

SEEDS

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

ــت و در ــل از کش ــان قب ــال درخت ــه نه ــان و ریش ــده گیاه ــه، غ ــاء، قلم ــذر،  نش ــح ب ــورت تلقی ــگیرى: به ص ــت پیش * جه
 چال کود درختان در اواخر فصل سرما (به فاصله 10 روز در چند نوبت تکرار شود). 

* هنگام رویت آلودگى: به صورت کود آبیارى و یا محلول پاشى به محل آلودگى در چند نوبت هر 10 روز یکبار.
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