
DIỆT TRỪ VÀ XUA ĐUỔI VE NHỆN

KẾT QUẢ

KIỂM SOÁT VE NHỆN
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Grower’s Ally
Spider Mite Control

Grower’s Ally
Spider Mite Control
w/ Wetting Agent

90%
80%

Treatment - 1% (128 fl. oz./100 gal.)

ĐƯỢC CHỨNG MINH DIỆT TRỪ 90% VE NHỆN 
TRONG CÁC THỬ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

* Brandt Organics Ag Aide ở nồng độ 8 fl. oz./100 gal.

*

Info@GrowersAlly.com • 800.550.6259GrowersAlly.com
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25(b)
MIỄN TRỪ

Thử nghiệm đảm bảo tính sạch và không chứa dung môi dư, không chứa thuốc trừ sâu tổng hợp và 
không chứa kim loại nặng. Miễn trừ đăng ký EPA theo FIFRA 25(b) và OMRI Listed® để sử dụng trong 
quá trình làm vườn hữu cơ.

KHÔNG CÓ CHẤT GÂY Ô NHIỄM

Trồng cây cần sa và cây gai dầu khỏe mạnh hơn bằng Thuốc Kiểm soát Ve nhện Grower’s Ally. Diệt trừ 
và xua đuổi các loại côn trùng thân mềm thông thường, bao gồm cả ve nhện trưởng thành và khi còn 
ở dạng nhộng và ve russet mite.

TỐI ĐA HÓA SẢN LƯỢNG

Có thể sử dụng an toàn ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây, từ lúc chiết cành cho đến chu kỳ ra 
hoa là thời điểm có nhiều vấn đề xảy ra. Được người trồng cây quy mô lớn tin dùng và thích hợp sử 
dụng cho mọi cơ sở canh tác.

THU HOẠCH CÙNG NGÀY

• OMRI Listed®
• FIFRA 25(b)

Miễn trừ
LỢI ÍCH

• Không Có REI
• Không Cần PPE
• Bee Safe®

• Không có Độc tố gây hại
cho thực vật nào Được
báo cáo

• Sản xuất tại Mỹ
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Kiểm soát tác 
động tiêu cực

Kiểm soát Ve Nhện 
Grower’s Ally

Kiểm soát Ve Nhện 
Grower’s Ally có chất 

làm ướt
Tỷ lệ pha trộn - 1% (128 fl. oz./100 gal.)



Sarasota Green Group, LLC tuyên bố rằng đây này là sản phẩm kiểm soát vật gây hại có nguy cơ tối thiểu và đủ điều kiện để được miễn trừ đăng ký EPA theo Đạo 
luật về Thuốc trừ sâu, Thuốc diệt nấm và Thuốc diệt động vật gặm nhấm của Liên bang [FIFRA 25(b)].

TÌM HIỂU THÊM TẠI GROWERSALLY.COM

TỶ LỆ PHA TRỘN VÀ KHOẢNG THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

25.01.2021

HƯỚNG DẪNTHÀNH PHẦN
THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH

THÀNH PHẦN TRƠ

• Dầu Hương thảo 50,00%
• Dầu Đinh hương 3,00%
• Dầu Bạc hà 1,95%

• Glycerol Monooleate
• Ethyl Lactate
• Ascorbyl Palmitate

CHĂM SÓC PHÒNG NGỪA
• Trước khi trộn, lắc đều dung dịch cô đặc.
• Pha loãng dung dịch cô đặc với tỷ lệ trộn 0,25% hoặc 10 mL/gal.
• Sử dụng bình xịt phun sương, phun một lớp sương mịn lên 

thân và lá, gồm cả mặt dưới. 
• Phun phủ kín cây trồng cho đến khi tạo thành dòng chảy.
• Chỉ phun khi nhiệt độ dưới 90°F.
• Cách 10 ngày phun một lần.

ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG NHIỄM KÝ SINH
• Điều trị khi có dấu hiệu nhiễm ký sinh đầu tiên.
• Trước khi trộn, lắc đều dung dịch cô đặc.
• Pha loãng dung dịch cô đặc với tỷ lệ trộn 1,00% hoặc 40 mL/gal. 
• Sử dụng bình xịt phun sương, phun lên thân và lá, gồm cả mặt 

dưới. 
• Phun phủ kín cây trồng cho đến khi tạo thành dòng chảy.
• Chỉ phun khi nhiệt độ dưới 90°F.
• Phun thuốc sau mỗi 5 ngày, nếu cần.

CÁCH DÙNG ĐỀ XUẤT
• Phun cho cây trồng ngoài trời vào sáng sớm hoặc chiều muộn. 

Tránh phun vào thời điểm nóng nhất trong ngày.
• Đối với những khu vườn trong nhà hoặc vườn thủy canh, cần 

bật lại đèn và quạt sau khoảng 2-3 giờ kể từ khi phun.
• Không giới hạn số lần phun cho mỗi chu kỳ phát triển.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
Công thức dầu thực vật trong Thuốc Kiểm soát 
Ve nhện Grower's Ally kích thích quá mức và 
phá vỡ hệ thống thần kinh của sâu bệnh, khiến 
chúng bị tê liệt. Các loại dầu này chặn không khí 
đi vào lỗ thở của côn trùng gây hại, khiến chúng 
không thể thở và gây ngạt thở khi tiếp xúc. 

Dầu hương thảo có đặc tính xua đuổi côn trùng 
mạnh. Bất kỳ côn trùng nào không tiếp xúc khi 
phun trực tiếp sẽ nhanh chóng rời khỏi khu vực 
đã phun thuốc. Khi được sử dụng như một biện 
pháp điều trị phòng ngừa, dầu hương thảo có 
tác dụng hợp lực với cây để xua đuổi côn trùng. 

QUART

GALLON

Dung dịch cô đặc Thuốc Kiểm soát Ve nhện GROWER’S ALLY® – Gallon

Loại 
Sử dụng

Tỷ lệ 
Pha trộn mL/Gal

Thế tích 
pha trộn 
(Gallon)

Diện tích 
áp dụng 

(Acre)

Diện tích 
áp dụng 

(Ft. Vuông)

Khoảng 
thời gian 

(Ngày)

Phòng ngừa 0,25% 10 400 4,0 174.000 10

Trị bệnh 1,0% 40 100 1,0 43.500 5

Dung dịch cô đặc Thuốc Kiểm soát Ve nhện GROWER'S ALLY® - Quart

Loại 
Sử dụng

Tỷ lệ 
Pha trộn mL/Gal

Thế tích 
pha trộn 
(Gallon)

Diện tích 
áp dụng 

(Acre)

Diện tích 
áp dụng

(Ft. Vuông)

Khoảng 
thời gian 

(Ngày)

Phòng ngừa 0,25% 10 100 1,0 43.500 10

Trị bệnh 1,0% 40 25 0,25 10.900 5


