
 
 

 
  

Kiểm soát Ve Nhện 
 
Sản phẩm 

• Hiệu quả cao trong việc chống lại tất cả các loại ve nhện, ve russet mite, bọ trĩ, rệp và các côn trùng thân 
mềm khác.  

• OMRI Listed. Miễn trừ FIFRA 25(b). Đã đăng ký WSDA. 
• Thành phần hoạt tính: Dầu Hương thảo (50%), Dầu Đinh hương (3%), Dầu Bạc hà (1,95%). 
• Thành phần trơ: Glycerol Monooleate, Ethyl Lactate, Ascorbyl Palmitate. 
• Khi được sử dụng theo chỉ dẫn, côn trùng sẽ không tạo được sức đề kháng. 

 
Cách hoạt động 

• Dầu hương thảo can thiệp một cách tự nhiên vào đường dẫn thần kinh của côn trùng, khiến chúng bị tê liệt. 
• Sâu bệnh gây hại bị tê liệt không thể gây tổn hại cho cây, di chuyển sang cây khác hoặc sinh sản. 
• Hạ gục nhanh – sâu bệnh gây hại ngừng di chuyển trong vòng chưa tới một phút. 
• Không có tác dụng trên toàn cây trồng – chỉ có tác dụng trên các loài sâu bệnh gây hại, không có tác dụng trên cây 

hoặc hoa. 
 
Cách sử dụng 

• Có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn, từ khi giâm cành chưa ra rễ đến khi ra hoa. 
• Phù hợp với các chương trình IPM hiện có. Tương thích cao với các sản phẩm khác. 
• Tắt đèn và quạt trong 2-3 giờ sau khi phun. 
• Sử dụng ngoài trời – phun vào sáng sớm hoặc chiều tối, tránh thời điểm nóng nhất trong ngày.  
• Có thể sử dụng cho đến ngày thu hoạch. 

• Dầu bay hơi hoàn toàn trong 24-48 giờ. Không có dư lượng. 
• Để sử dụng phòng ngừa:  

• Pha trộn với tỷ lệ 0,25% (10ml/gallon).  
• Cách 7 ngày phun một lần.  
• Một quart thuốc pha được 100 gallon dung dịch. Một gallon thuốc pha được 400 gallon dung dịch. 

• Đối với tình trạng nhiễm ký sinh:  
• Pha trộn với tỷ lệ 1,00% (40ml/gallon). 
• Cách 3-5 ngày phun một lần. 
• Một quart thuốc pha được 25 gallon dung dịch. Một gallon thuốc pha được 100 gallon dung dịch.  

• Đối với ve russet mite, điều trị hàng ngày trong 3 ngày – nên sử dụng máy phun. 
• Để điều trị trứng ve nhện, cách 3 ngày phun một lần. 

 
Lợi ích của sản phẩm 

• Sẽ không làm thay đổi mức THC. Không chứa cồn. 
• Sẽ không ảnh hưởng đến terpene. 
• Sẽ không gây hại cho trichome. 
• Sẽ không làm tắc nghẽn khí khổng. 
• Đã được thử nghiệm tính sạch bởi các phòng thí nghiệm độc lập – không có chất gây ô nhiễm. 
• Không có độc tố gây hại cho thực vật. Ôn hòa đối với cây trồng, không có nguy cơ gây cháy. 
• Các loại dầu chất lượng cao nhất được trồng tại Mỹ. 
• An toàn để sử dụng với côn trùng có ích khi chúng xuất hiện 48 giờ sau khi phun. 
• An toàn cho người trồng cây - không có REI, không cần PPE. 
• An toàn cho người tiêu dùng – không có chất ô nhiễm. 

 
 

An toàn và hiệu quả hơn so với các sản phẩm dầu đậu nành, dầu bắp, dầu cỏ xạ hương, dầu 
azadirachtin/neem và các sản phẩm diệt côn trùng có chứa cồn. 

 




