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Thuoc tru sau Sinh hoc Velifer
®

Kiem soat con trung gay hfi bang phu'ong phap sinh h9c doi voi 
cay trong du'f:1C bao v� 
Thuoc tru sau sinh h9c Velifer cung cap cha nguoi trong tr9t mc)t giai phap phi h6a chat 
de kiem saat mc)t la9t cac con trung gay h9i chf nh trang cac khu trong tr9t duqc baa v�. 
Velifer bo sung cha cac h� thong kiem saat con trung gay h9i tfch hqp (1PM) va h6a h9c 
truyen thong, them tfnh linh ha9t cha cac chucmg tr1nh phun xit. Velifer c6 tac dt;mg 
chong 19i quan the con trung c6 tfnh khang thuoc tru sau truyen thong va c6 the duqc su 
dt;mg thu'ong xuyen ngay den khi thu ha9ch. 

Phu'O'ng phap b6n thuoc 

Dung du mt&c de dam bao 

be m�t tiep xuc toi da, nhU'ng khong 

den ml'.rc thuoc bi chay mat. 

Thu hOcllCh WHPs 

Khong bat buoc. 

Totally 
[BiologicaU 

byBASF 

• Kiem soat hi$u qua quan the con trung gay h9i ngay a giai do9n

dau de ngan ch�n thi$t h9i cho mua mang

■ Hi$u qua doi voi tat ca cac giai do9n trong vong doi cua con trung,

bao g6m trung, au trung/nh(>ng va con trung tn.1ong thanh.

• An toan cha hau het cac laai c6 l<Ji, ly tu'ong cha cac h$ thong 1PM

• C6 the du'<Jc phun xjt nhieu Ian de ngan ch�n quan the con trung

gay h9i dang phat trien va/ho�c lam ch�m qua tr1nh tang tru'ong

cua chung de giup nhCtng laai con trung c6 l<Ji kiem saat chung.

• Khong phai cha dqi tru'oc khi thu ha9ch hay c6 nguy ca du' luqng

thuoc trong nong san du'<Jc thu ha9ch

• M(>t giai phap phi h6a chat de dap ung cac m1,1c tieu phat trien ben vCtng

Caytrong 

Tat ca cac lac;1i rau va cay canh trong khu Vl,l'C cay trong dU'Q'C baa ve. 

Con trung gay h'i m1;1c tieu (chi ngan ch,n) 

Rep haa CUC 
Rep daa xanh 
Rep haa hong 

Ve nhen hai dam 

Bo tri hanh 
Bo tri haa phU'ang Tay 

BU'&m trang nha kfnh 
BLI'&m trang lam bc;1c la 
BLI'&m trang khaai lang 

LlfU Y: Beauveria bassiana chung PPRI 5339 ch1ta d1tQ'C ch�p thu�n cho s(r dvng va Thu6c trll sau Sinh h9cVelifer ch1ta d1tQ'C dang ky, nh1tng dcrn xin ch�p thu�n va dang ky da d1tQ'C n¢p cho APVMA. 



Tỷ lệ Bọ trĩ và bướm trắng:  50 mL/100 L
Rệp và bọ ve:  90 mL/100 L

Velifer nên được bón theo tỷ lệ 500-2500 L nước/ha.
KHÔNG bón thuốc Velifer theo tỷ lệ ít hơn 500 L nước/ha.

Phương pháp

Velifer là một loại thuốc trừ sâu tiếp xúc và điều rất cần thiết là các bào tử phải tiếp xúc với 
tất cả các côn trùng gây hại mục tiêu. Sử dụng đủ nước để đảm bảo bề mặt tiếp xúc tối đa, 
sử dụng các thiết bị phun xịt truyền thống, nhưng không đến mức thuốc bị chảy mất. Bề 
mặt tiếp xúc rộng là điều rất cần thiết vì bào tử cần phải tiếp xúc với các côn trùng gây hại 
để ngăn chặn hiệu quả.

Thời gian
Bón phân khi quần thể côn trùng có hại vượt qua ngưỡng quan trọng về côn trùng gây hại 
trong vụ mùa. Sử dụng một loại thuốc phun nhằm hạ gục côn trùng trước khi dùng Velifer 
nếu tình trạng côn trùng gây hại đã vượt quá ngưỡng kinh tế.

Velifer được sử dụng tốt nhất như một loại thuốc phun xịt duy trì để kiểm soát quần thể côn 
trùng đang phát triển. Bón thuốc nhiều lần sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng của quần thể 
côn trùng và giảm bớt số lượng  ở thời kỳ cao điểm. Điều này cho phép côn trùng có ích có 
thời gian để kiểm soát hiệu quả hơn quần thể côn trùng gây hại đang phát triển.

Lặp lại việc bón thuốc nên được thực hiện khi cần thiết, cách nhau ít nhất 3 và tối đa 7 ngày. 
Bón thuốc cách nhau 3 ngày khi chịu áp lực cao hơn về côn trùng gây hại.

Nhìn chung, bón phân mỗi tuần trong 3 tuần liên tiếp là cần thiết để ngăn chặn hiệu quả 
côn trùng gây hại.

KHÔNG bón phân trong khi hay ngay trước khi tưới nước từ trên cao. Tưới nước từ trên cao 
trong vòng một ngày sau khi bón phân có thể rửa trôi các bào tử và giảm hiệu quả.




