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mikro kapsul ekslusif terbaru

Efektif mengendalikan serangga

utama pengganggu peternakan

PROFIL KEAMANAN DI LINGKUNGAN

Sifat di tanah
Lamda-sihalotrin dengan mudah akan terdegradasi pada berbagai jenis tanah dan hasil

penguraian tersebut pada akhirnya akan berubah menjadi karbon dioksida dan unsur ramah

metabolisme lainnya

Sifat di air
Meskipun lamda-sihalotrin diperlihatkan dapat meracuni ikan dan organisme invertebrata

perairan pada kondisi laboratorium, namun demikian menunjukkan bahaya yang rendah

terhadap kehidupan perairan lapangan, karena takaran penggunaan yang sangat rendah

PROFIL KEAMANAN TOKSIKOLOGI

Bahan aktif DEMAND 100 CS tidak bersifat karsiogenik atau teratogenik ketika dilakukan

pengujian terhadap binatang di laboratorium

*LD50 garam dapur (NaCL) Oral-akut, tikus :4000 mg / kg.

http://www.ima.co.idhttp://www.syngenta.com

LD50 Oral-akut, tikus (mg/kg)

LD50 Dermal-akut, tikus  (mg/kg)

Iritasi mata

Iritasi kulit

> 5000

> 4000

Ringan

Sedang

Toksisitas sangat rendah

Toksisitas sangat rendah

Diabaikan

Diabaikan



EFEKTIF TERHADAP SERANGGA

PENGGANGGU KESEHATAN TERNAK/UNGGAS

DEMAND 100 CS menawarkan perlindungan serangga lebih unggul dibandingkan dengan

insektisida sintetik piretroid sebelumnya yang telah digunakan selama bertahun-tahun dengan

hasil yang makin menurun. DEMAND 100 CS lebih aktif sampai dengan 200 kali lipat pada

perlindungan terhadap serangan hama utama : lalat dan kutu frengki dengan dosis lebih

rendah

DEMAND 100 CS memberikan keuntungan

� Mempunyai aktivitas residual yang lama (lebih dari 6 bulan)

� Terjamin untuk perlindungan terhadap serangga utama pengganggu kesehatan

unggas/ternak, seperti: kutu frengki, gurem, kecoa, lalat, nyamuk, agas, caplak, dll

� Tidak berbau dan tidak meninggalkan noda untuk menjamin penerimaan pengguna

� Efektif biaya dan cepat diterima oleh peternak sehingga menjamin cakupan program

penyemprotan secara luas.

� Profil keamanan yang luar biasa

� Daya racun terhadap mamalia rendah - kelas 3 klasifikasi WHO

Cara Aplikasi DEMAND 100 CS
Campurkan DEMAND 100 CS (sesuai dosis rekomendasi) ke dalam air dan aduklah secara

merata. Kemudian semprotkan larutan tersebut pada permukaan dimana serangga biasa ada

dan hinggap. Perhatian yang lebih khusus diberikan pada tempat-tempat bersarangnya seperti

celah-celah, retakan dinding dan juga lubang ventilasi. Diaplikasikan menggunakan alat can

sprayer/knapsack sprayer dan power sprayer (tekanan semprot paling rendah dan jenis nozzle

paling kecil)

Konsentrasi  dan Dosis Rekomendasi

Serangga Sasaran Konsentrasi & Dosis Penggunaan Cara Aplikasi

Lalat dan semua
hama pengganggu

6 ml per 1 L air untuk 25m2 Penyemprotan residual

Frengki (Alphitobius diaperinus)

Berbagai jenis kutu

2.5 ml per 1 L air untuk 25m2

1 ml per 1 L air

Penyemprotan residual

Pencelupan ayam

Bahan Aktif : Lamda sihalotrin
Kandungan : 100 gr cairan bahan aktif perliter
No Pendaftaran : RI. 02010120134767
No. Spesifikasi WHOPES : 463/CS (2007).

DEMAND 100 CS merupakan insektisida racun kontak dan lambung berspektrum luas dengan formulasi

suspensi mikrokapsul atau capsulated suspension (CS) berbasis air yang terbungkus polimer berdiameter

12.2 mikron. Teknologi ini satu-satunya dimiliki Syngenta di dunia.

Pada DEMAND 100 CS, bahan aktifnya akan tetap terlindung dalam kapsul mikro dari pengaruh

lingkungan, sehingga memberikan aktivitas residual jangka panjang (lebih dari 6 bulan). Hama serangga

yang berkeliaran di permukaan dinding tersebut, badannya akan tertempel kapsul mikro. Ketika satu

kapsul mikro tertembus kutikula serangga, bahan aktifnya keluar dari kapsul dan berdifusi ke dalam

tubuh serangga sehingga membuatnya jatuh (knockdown) dan dengan cepat membunuhnya (rapidkill).

Ukuran mikrokapsul
DEMAND CS dibandingkan

rambut manusia

Mikrokapsul Demand
CS menempel pada

dinding
Perbesaran:400x

Mikrokapsul Demand CS
yang pecah terkena
kutikula serangga
Perbesaran:400x

Bahan aktif keluar dari
sebuah mikrokapsul yang

pecah kemudian
menempel dan berdifusi

masuk ke tubuh serangga

Proses polimerisasi dari
monomer  diatur dengan

suhu panas dan katalisator

Pestisida cair

Butiran pestisida cair berisi monomer-

monomer  yang disuspensikan dalam air

Lapisan pelindung yang telah

terbentuk  dari polimerisasi

monomer-monomer


