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گرانول قابل پخش در آبسیگنوم 33/4 % 

Signum 33.4 % WG

موارد ثبت شده و قابل توصیه قارچکش سیگنوم در کشورهاي دیگر: 

تأثیر و عملکرد بسیارخوب سیگنوم در کنترل بیماري آلترناریا 

(منبع : آزمایشات داخلی شرکت ب.آ.اس.اف)

شاهد   
کنترل بسیارخوب

با سیگنوم
کنترل متوسط بیماري 

3 روز
0/5 کیلوگرم

در هکتار

آلترناریاي گوجهفرنگی
و سیبزمینی 

دوره کارنسمیزان مصرفبیماري هدف
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سیگنوم قارچکشی است با عملکرد حفاظتی (پیشگیري) بسـیار قوي شامل دو 
ماده مؤثره پیراکلواستروبین و بوسکالید با قابلیت حرکت به صورت سیستمیک 

و نیز سیستمیک موضعی در برگها و بافتهاي گیاهی. 

پیراکلواستروبین بازدارنده تولید انرژي در غشـــــــاي داخلی میتوکندري از
طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس)III اسـت که 
سبب توقف تولید ATP و درنتیجه تولید انرژي میشود. بوسـکالیدنیز با ایجاد 
اختالل در عملکرد کمپلکس II در زنجیره انتقال الکترون درغشــــاي داخلی 
میتوکندري در متابولیســم سلول قارچ مشـــکل ایجاد کرده و تولید انرژي را 

متوقف مینماید.
اثر تکمیل کننده این دو مولکول روي یکدیگر عملکرد بهتر و قویتري درکنترل 

بیماري آلترناریا فراهم میآورد. 

معرفی 

نحوه عمل

میزان مصرف

Alternaria Spp.



3

      اثر سیگنوم در افزایش بریکس گوجهفرنگی به دلیل ویژگی

 اَگ سِلِنس 

ســــیگنوم جهت کنترل بوترایتیس توتفرنگی و اســـــکلروتینیاي کاهو با

دز 1/5 کیلو در هکتار در سازمان حفظ نباتات در حال ثبت است. 

(منبع: آزمایشات داخلی شرکت ب.آ.اس.اف) 

افزایش کیفیت و تعداد غدههاي سیبزمینی

 به دلیل ویژگی اَگ سِلِنس

شاهد

پس از استفاده از سیگنوم

     ظهور آفات و عدم مدیریت صحیح تغذیه گیاه 

بیماري آلترناریا یکی از شـایعترین بیماریهاي قارچی در گوجهفرنگی و سـیب 

زمینی میباشد. از آنجا که پیشبینی زمان رخداد بیماري بســیار مشـــکل و 

میزان خسـارت بسـیار باال میباشد. بهترین روش مبارزه استفاده از سیگنوم به 

صورت پیشگیري و پیش از ظهور نخستین نشانههاي بیماري است.

به هرحال احتمال افزایش وقوع بیماري در شرایط زیر وجود دارد :

    افزایش تنشهاي محیطی مانند خشکی

    دورههاي متناوب خشکی و بارندگی

سیـگنوم داراي اثـر « اَگ سِلِنس » مـیباشـد. که به معنی داشـتن آثار مثبت 

روي گیاه فراتر از فواید ناشی از کنترل صرف بیماري میباشد.

 در گوجهفرنگی و سیبزمینی این ویژگی به صورتهاي مختلف خود را نشـان 

می دهد : 

     افزایش سرسبزي و شادابی گیاه دراثر افزایش فرآیند فتوسنتز 

     افزایش کیفیت و عملکرد محصـــــول (رنگگیري بهتر در گوجهفرنگی و 

افزایش تعداد و اندازه غده سیبزمینی و نیز بازارپسندي آن)

     افزایش مقاومت به تنشهاي محیطی (سرما، گرما و خشکی) 

نکات مهم

اَگ سِلِنسویژگی  



کولیس 30 % سوسپانسیون

Collis 30 % SC
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وجود دو قارچکش با نحوه عمل متفاوت در کولیس موجب کنتــرل نــژادهاي 

مقاوم به قارچکشهاي رایج میگردد. عالوه براین کولیس بـروز پدیده مقاومت 

در قارچها را نیز به تأخیر میاندازد. کولیس براي زنبورعسل، پرندگان، ماهیها 

و سایر حیوانات بیخطرمیباشد. کولیس در خاك به سرعت تجزیه شده و هیچ 

اثر منفی زیســت محیطی بر جاي نخواهد گذاشت. دوره کارنس کولیس براي 

هلو و شـلیل 7 روز و براي خیار و گوجهفرنگی 3 روز میباشــد و بعد از طی این 

دوره هیچ نوع بقایایی در میوهها برجاي نمیماند. به واسطه چنین تواناییهایی 

کولیس را میتوان در برنامههاي مدیریت تلفیقی آفات و نیز تولید محصــــول  

سالم استفاده نمود. 

3 روز

7روز

3 روز

400 سی سی

در هکتار

0/5 در هزار

0/5 لیتر در هکتار
سفیدك پودري گوجه فرنگی

دوره کارنسمیزان مصرفبیماري هدف

سفیدك پودري خیار
Erysiphe cichoracearum

 sphaerotheca fuliginea

سفیدك سطحی / لب شتري

هلو /شلیل
sphaerotheca pannosa

Taphrina deformance

Leveillula Taurica

کولیس را حداکثر تا سه بار در هر دوره رویشی (فصل) و در تناوب با سموم

 دیگر با نحوه عمل متفاوت به کار ببرید. 

بهترین زمان مصرف کولیس

کولیس قارچکشـــی جدید با ویژگی سیســـتمیک محدود میباشد که براي

 پیشـــــــگیري و درمان سفیدك پودري و لبشتري در درختان هلو و شلیل

 BASF و نیز کنترل سفیدك پودري در خیار و گوجه فرنگی توسـط شـرکت 

آلمان در ایران ثبت شده است. 

کولیس پس از سمپاشی سریعاً وارد بافت برگ شده و بصـورت محدود در برگ 

منتشـر  میگردد. کولیس  به واسطه  ویژگی درمان کنندگی، اندام هاي قارچ 

عامل بیماري را در داخل برگ از بین میبرد. همچنین مقادیري از  کولیس نیز  

در ســــطح  برگ  باقیمانده و مانع نفوذ عوامل بیماريزا  به  بافتهاي برگ 

گردیده و از بروز بیماري پیشـــــگیري به عمل میآورد.کولیس ترکیبی از دو 

قارچکش قدرتمند با نحوه عمل متفاوت میباشد.

 کولیس بطور همــزمان باعث ایجاد اختالل در زنجیــره انتقال الکتـــرون در

 کمپلکسهاي II  و  III در میتوکندري ســـــــلولهاي قارچ عامل بیماري

 میگردد. قارچ عامل بیماري به دلیل  اختالل  در تنفس  سـلولی دچار کاهش 

انرژي شده و توانایی رشد و تقسـیم سلولی  را  از دست  داده و در نهایت از بین 

مــیرود. کولیس با نحوه عمل دوگانه خود عالوه بــرتوانایــی کنتــرل طیف 

گستردهتر موجب کنترل بهتر عوامل بیماريزا نیزمیگردد. 

نحوه عمل

میزان مصرف

زمان مصرف در خیار

برش عرضـی از دیواره میتوکوندري و نحوه عمل قارچکش کولیس قادر اسـت 

قارچ هاي عامل بیماري را در مراحل  مختلف رشد کنترل نماید.

معرفی



نشانههاي بیماري در میوه و برگهاي خیار 

5

وقوع بارندگی 2 ساعت بعد از سمپاشی با کولیس، تأثیري برکارایی آن نخواهد

داشت. 

کولیس را همزمان با تورم جوانهها و ظهور اولین نشانههاي بیماري به کار ببرید. 

نکات مهم

سمپاشی در شرایط بارندگی

زمان مصرف در درختان میوه

     به منظور کنترل بهتر بیماري، کولیس را به صورت پیشگیري و پیش از بروز 

نشانههاي بیماري به کار برید.

    با توجه به میزان آلودگی سمپاشی را هر 7 تا 10روز یکبار تکرار نمائید.

     کولیس در کشـــورهاي اروپایی عالوه بر سفیدکهاي پودري جهت کنترل

آلترناریا، زنگ و کپک خاکستري رز و دیگر گیاهان زینتی به ثبت رسیده است. 



کابریو دو 11/2 % امولسیون

Cabrio Due 11.2% EC

پیراکلواستروبین بازدارنده تولید انرژي در غشـاي داخلی میتوکندري از طریق 

ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس) III است که سـبب 

 .توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژي میشود.                               

دیمتومورف بازدارنده فعالیت اسید سینامیک اسـت که در نتیجه منجر به زوال 

دیواره سـلول قارچ میشـود. دیمتومورف در تمام مراحل ســیکل زندگی قارچ 

فعال میباشد (به جز مرحله تشـــکیل زئوسپور). قارچها در مرحله تشـــکیل 

اووسپور و اسپورانژیوسپور نسبت به دیمتومورف حسـاس هسـتندو اگر قبل از 

مرحله هاگزایی استفاده شود بازدارندگی کامل حاصل خواهد شد. 
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حرکت کابریودو در درون بافتهاي گیاهی 

نشانههاي بیماري آلترناریا روي میوه و برگها 

3 روز 2 لیتر در هکتار

دوره کارنسمیزان مصرفبیماري هدف

آلترناریاي گوجه فرنگی
Alternaria spp.

معرفی 

نحوه عمل

میزان مصرف

کابریو دو، قارچکشـــــی متشـــــکل از دو ماده مؤثره «پیراکلواستروبین» و

 «دیمتومورف» است با خاصـیت حفاظتی، درمانی و تحرك در گیاه به صـورت 

سیستمیک  موضعی، که جهت کنترل بیماري آلترناریاي گوجه فرنگی به ثبت 

رسیده است. 



     به منظور مدیریت بروز مقاومت از به کاربردن «کابریو دو» بیش از سه

 بار در هر فصل خودداري نمایید. 

اَگ سِلِنسویژگی 

     افزایش تنشهاي محیطی مانند خشکی 

     ظهورآفات 

     دورههاي متناوب خشکی و بارندگی 

     عدم مدیریت صحیح تغذیه گیاه 

بیماري آلترناریا یکی از شایعترین بیماریهاي قارچی در گوجهفرنگی میباشد . 

از آنجا که پیشبینی زمان رخداد بیماري بسیار مشـکل و  میزان خسـارت با ال 

میباشد، بهترین روش مبارزه استفاده از «کابریو دو » به صورت پیشــگیري  و 

پیش از ظهور نخستین نشانههاي بیماري است. 

به هرحال احتمال وقوع بیماري در شرایط زیر وجود دارد : 

موارد مهم

کابریو دو داراي اثر «اَگ سِلِنس» میباشد. 

ویژگی اَگ سِلِنس : افزایش عملکرد و کیفیت محصــول و نیز افزایش 

مقاومت به تنشهاي محیطی (سرما، گرما و خشکی) 

«اَگ سِلِنس» به معناي داشـــتن آثار مثبت روي گیاه فراتر از فواید ناشـــی از 

کنترل صرف بیماري میباشد. 

در گوجهفرنگی این ویژگی بدین صورت قابل مشاهده است : 

    افزایش سرسبزي و شادابی گیاه گوجهفرنگی در اثر افزایش فرآیند فتوسنتز. 

    افزایش عملکرد و کیفیت محصول (رنگگیري بهترگوجه فرنگی) 

    افزایش مقاومت به تنشهاي محیطی (سرما، گرما و خشکی) 

کابریو دو در یک نگاه

     اثر تکمیل کننده دو ماده مؤثره موجود در کابریو دو(پیراکلواستروبین و 

دیمتومورف) و در نتیجه کنترل مناسب بیماري. 

Alternaria alternata  (کنترل مؤثر هردوگونه بیماري)     

Alternaria solani

کابریو دو در کشورهاي اروپایی عـالوه بر آلتـرناریا، جـهت کنترل سفیدك 

داخلی(دروغی) خانواده کـدوییان، کاهو، گوجهفرنگی و سیبزمین به ثبت 

رسیده است.

7

کابریو دو - 2 لیتر در هکتار
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Acrobat MZ 69% WG

آکروبات اِم زِد با دارا بودن دو ماده مؤثرهي ديمتومورف از گروه شـــــیمیایی

 ســینامیک اســـیدآمیدها و مانکوزب از گروه شـــیمیایی  دیتیوکاربامات ها

 بیماري سفیدك دروغی را به خوبی کنترل مینماید. 

ديمتومورف از گروه شیمیایی سینامیک اسیدآمیدها از سنتز فسفولیپید

هادر دیواره سلولی جلوگیري  مینماید و در  نهایت  باعث مرگ سلولهاي

قارچی میشود. مانکوزب از خانوادهي ديتیوکارباماتها، قارچکشی است

 با نحوه عمل چندگانه که با ایجاد اختالل در فرآیندهاي زیستی مختلف

در سلول قارچی باعث مرگ آنها میشود. این  نحوه عمل  چندگانه خطر

 بروز مقاومت را کاهش میدهد. 

     حرکت نفوذي (نفوذ به درونبافتها) و نیز سیســــــتمیک برگی (حرکت

درون بافتهاي گیاهی).

     جلوگیري از تولید و رشـــد اســـپور ســــلولهاي قارچی، بدین ترتیب از 

گسترش بیماري جلوگیري میگردد. 

آکروبات اِم زِد با یک عملکرد ســــــه گانه به جنگ بیماري میرود

     ویژگی پیشگیري مناسب که از بروز بیماري جلوگیري مینماید.

8

7 روز

28 روز

2 کیلو در هکتار

دوره کارنسمیزان مصرفبیماري هدف

سفیدك دروغی سیب زمینی

سفیدك دروغی انگور

Phytophtora infestans

Plasmopora victicola

گرانول قابل پخش در آبآکروبات اِم زِد %69

معرفی 

نحوه عمل

میزان مصرف

محصول سالم و عاري از بیماري

2 کیلو در هکتار
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گرچه آکروبات اِم زِد به خوبی بیماري ســـــفیدك دروغی را کنترل مینماید

 ولی بهترین زمان مصــرف پیش از بروز بیماري و هنگامی است که انتظار بروز

 بیماري میرود یا هشــــدارهاي الزم نســــبت به آن داده شده است. به این

. ترتیب خسـارت به محصـول به حداقل ممکن میرسد.                           

همانطور که در شــــکل 1 دیده میشــــود. آکروبات اِم زِد تقریباً در تمامی

 مراحل زندگی بیماري وارد عمل شده و بیماري را کنترل مینماید. 

ء

شکل 1- چرخه زندگی بیماري سفیدكدروغی و عملکرد

 آکروباتاِم زِد در مراحل مختلف آن

    کنترل بهتر بیماري با وجود دو ماده مؤثره با نحوه اثر متفاوت. 

    کنترل سویههاي مقاوم به متاالکسیل با وجود مولکول دي متومورف در

ترکیب.

    کاهش دفعات سمپاشی و نیز هزینهها با حفاظت بهینه درمقابل بیماري

در طوالنی مدت. 

زمان مصرف

ویژگیها و مزایا



Rex Duo 49.7% SC

اپوکســــی کونازول موجود در رکس دو با دارابودن اثرحفاظتی با جلوگیري از

تشــکیل اندام مکینه و نیز توسعه نفوذ ریســههاي قارچی در سطح برگ عمل

مینماید. اپوکســی کونازول به عنوان یک راه حل درمانی و ریشــه کن کننده

بیماري نیز عمل مینماید. وقتی آلـودگی رخ میدهد، از رشد ریســــه قارچی

درون و همچنین سطح بـرگ جلوگیـري نـموده و از تـشــــکیل اسپورها نیز

ممانعت میکند. 

تیوفانات متیل توسـط ســلولهاي قارچی جذب میشــود و در عملکرد میکرو

توپولهاي قارچ اختالل ایجاد میکند. میکروتوپولها در ســـــنتر DNA و نیز

حرکت کروموزومها حین تقســـــیم سلـولی دخالت دارند. سلولهایی کـه در

تـماس با رکـس دو هســتند نمـیتـوانند تقســـیم شوند و بنابراین رشد هم

متوقف میگردد. 

رکس دو 49/7 % سوسپانسیون

10

رکس دو قارچکش سیســـــتمیک با اثر بلند مدت است که با دارا بودن دو  ماده  

مؤثره اپوکســـــــی کونازول و تیوفانات متیل با نحوه اثر متفاوت بیماري زنگ و 

فوزاریوم خوشه گندم و سفیدك پودري چغندر قند را به خوبی کنترل میکند. 

رکس دو پس از سمپاشی به سرعت جذب سطح برگ، خوشه و گل شده و

 بطور یکنواخت در سراسر گیاه  پـخش مـیگردد. رکس دو داراي خاصیت

 پیشگیري و درمانی میباشد. 

معرفی 

نحوه عمل

میزان و زمان مصرف

زمان مصرف

نحوه عمل

اپوکسی کونازول

تیوفانات متیل

زمان مصرفبیماريمحصول

گندم

فوزاریوم خوشه گندم

زنگ گندم 

سفیدك پودري

Fusarium spp.

Puccinia spp.

Erysiphe betae

در زمان گل دهی گندم

از زمان تشـکیل ساقه

تا قبل از تشکیل خوشه

به محض مشاهده

اولین نشانه هاي بیماري

دوره کارنس دز مصرف

گندم : 35 روز

چغندر قند : 28 روز
0/5 لیتر در هکتار

چغندر قند



رنگ زرد : اپوکسی کونازول رنگ آبی : تیوفانات متیل

رکس دو در گندم
مقرون به صرفه و اقتصادي

ایمن براي مصرف کننده

کنترل موثر

بیماري فوزاریوم خوشه گندم

ماندگاري طوالنی مدت

تاخیر در بروز مقاومت

با دارا بودن دوماده موثر

با نحوه عملکرد متفاوت
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      ابزار مدیریتی قدرتمند با توجه به دارا بودن دو ماده

 مؤثره با نحوه عمل متفاوت 

      عملکرد خوب و پایدار در مزرعه 

       محافظت از محصول و اطمینان از عملکرد باال 

چرا رکس دو

سمپاسی شده با رکس دو 49/7 % سوسپانسیون شاهد



Stroby 50% WG

استروبـی با ایـجاد اختالل در انتقال الـکترون در سیتوکروم III در غشاي

داخلی میتوکندري فرآیند تولید انرژي (ATP) را در سلول قارچی متوقف

کرده و باعث مرگ آن میشود

استروبی میتواند از راه روزنههاي بـرگی به شکل گاز وارد بافت پارانشــــــیم

بـرگ شـده و به سـطح برگ منتقل شـود. به عالوه اســتروبی داراي اثر شــبه

 سیسـتمیک ”Quasi Systemic“ میباشد. بدین ترتیب استروبی به طـور 

یکنواخت در بافتهاي گیـاهی پخش و منتقل شــــده و بیماري بهطور مؤثري 

کنترل میگردد. 

استروبی

استروبی  50 % گرانول قابل پخش در آب

12

شکل 1- نحوه عمل استروبی در غشاي داخلی میتوکندري 

شکل 2- نحوه حرکت استروبی در بافت برگ

اسـتروبی اولین قارچکش از گروه اسـتروبیلورینهاسـت که توســط شــرکت 

BASF آلمان کشف و معرفـی شده است. استـروبـی نخسـتین بـار از گــروه 

قارچهــاي ”Strobilurin teracellus“ به دســت آمده اســـت که روي 

میـوههاي کـاج به زمین افتاده رشد مینماید و از رشد سـایر قارچها جلوگیري 

میکند. 

محصول

کدوییان

سیب

سیب

دوره کارنسبیماريمقدار مصرف

0/2 در هزار

0/2 در هزار

16/. تا 2/. در هزار

سفیدك پودري

لکه سیاه

سفیدك پودري

4روز

35روز

35روز

معرفی 

نحوه عمل

میزان مصرف

حرکت در گیاه

سفیدك پودري سیب



اسـتروبی با داشـتن ســمیت پایین (LD 50> 5000 میلی گرم در کیلوگرم) 

بـراي پســـتانداران کم خطر بوده و در عین حـال به سرعت در خاك تــجزیه 

شـــده و در نتیجه آلـودگی براي آبهاي زیرزمینی ایجاد نمیکند و کامالً بـراي 

زنبورعسل بیخطر میباشد. 

استروبی در هر سه مرحله پیشگیري، درمان و ریشهکنی قابل مصـرف می باشد 

ولی براي شروع مصرف بهترین مرحله بصورت پیشگیري است. سمپاشی نوبت 

اول «همزمان با ظهور دستههاي فشـرده غنچه» سمپاشی نوبت دوم در مناطق 

با آلودگی باال پس از ریزش گلبرگها «سمپاشی نوبت سوم»در صورت مســاعد 

بودن شرایط آب و هوایی 15 روز بعد تکرار شود. پیشــــــنهاد میگردد جهت 

پیشـگیري از بروز مقاومت در عوامل بیماريزا نسـبت به استروبی، از قارچکش 

هاي ثبت شده با نحوه عملکرد متفاوت، بطور متناوب استفاده نمایید. 

براي کنترل مؤثر لکه سیاه سیب، اسـتروبی را به میزان 0/2 در هزار همراه با  1 

در هزار سورفکتانت دش مصرف نمایید. 

سفیدك پودري خیار

لکه سیاه سیب

13

زمان مصرف

نکات مهم

سایر ویژگیها



7

Kumulus DF 80%

کومولوس، سـولفور به شــکل گرانول از شــرکت BASF آلمان با تکنولوژي

 منحصــربهفرد میباشد. کومولوس حاوي گرانولهاي گوگرد میکرونیزه است

که قابل انتشـار در آب بوده و داراي خاصیت قارچکشـی و کنهکشـی میباشد.

کومولوس براي اکثر حشرات مفید بیخطر میباشد. 

14

سفیدك سطحی

سفیدك سطحی

سفیدك سطحی

سفیدك سطحی

کنه گالزا

سفیدك سطحی

سفیدك سطحی

کنه تارتن

سفیدك سطحی

سیب

هلو

چغندر قند

انگور

پسته

یونجه

گیاهان زینتی

سبزي و صیفی

سبزي

میزان استفاده نام علمی نام بیمارينام محصول

4-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

4-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

4 کیلوگرم در هکتار

3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

3-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

3-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

4-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

Podosphaera leucotricha

Sphaerotheca pannosa

Erysiphe betae

Uncinula necator

Eriophyes pistaciae

Leveillula leguminosarum

Sphaerotheca pannosa

Tetranychus spp.

Sphaerotheca fuliginea

پودر قابل انتشار درآبکومولوس%80

کومولوس از قارچکشهاي گروه M (غیر الی) میباشد که به صورت تماسی قادر 

به پیشگیري و تا حدودي درمان برخی بیماريهاي قارچی و کنترل برخی کنه 

هاي گیاهی میباشــد. کومولوس شـــامل گرانولهایی به اندازه 100 تا 250 

میکرون میباشـد که درون این گرانولها از ذرات گوگرد میکرونیزه به اندازه 1 

تا 8 میکرون تشکیل شده است که بعد از انتشار در آب به شکل سوسپانسـیون 

درمیآیند. ذرات گوگرد میکرونیزه در کومولوس نسبت به ذرات گوگرد موجود 

در گوگرد قابل تعلیق در آب، 100 برابر کوچکتر بوده و به همراه مواد مـرطوب 

کننده و پخش کننده به شـکل گرانول عرضـه میشــوند. کومولوس در هنگام 

سمپاشی هیچگونه گرد و غباري تولید نمینماید. کومولوس بعد از سمپاشی در 

سطح گیاه، به صورت یون گوگرد در آمده و پس از ورود به عامل بیماريزا باعث 

اختالل در سیستم تنفسی شده و از جوانه زنی اسپور قارچ جلوگیري مینماید. 

کومولوس به واسطه اندازه مناسب ذرات، داراي قابلیت پخش و چســــبندگی 

باالیی بوده که این امر منجر به تأثیر سـریع و دوام باالي آن و کاهش خطر گیاه 

سـوزي و بارانشـویی و در نتیجه کاهش تعداد دفعات سـمپاشـی میگردد. به 

دلیل مکانیســـم اثر متفاوت با قارچکشهاي موجود تاکنون گزارشی مبنی بر 

بروز مقاومت به آن گزارش نشده است. مصرف کومولوس عالوه بر کنترل برخی 

بیماريهاي قارچی، داراي تأثیراتی در رفع کمبود گوگـرد در گیاهان نیـز مـی 

باشد. 

کومولوس در ایران توسط سـازمان حفظ نباتات براي کنترل بیماریهاي قارچی 

در جدول زیر به ثبت رسیده است:

زمان مناسب براي مصرف براي این قارچشکن به محض مشاهده اولین عالئم بیماري و یا آفت میباشد. 

مقدار آب مصرفی در باغات میوه مانند سیب و گالبی حدود 2000 لیتر در هکتار میباشد. 

معرفی 

نحوه عمل

توصیه و میزان مصرف



برخی واریتههاي سیب، گالبی، گردو، سبزي و صیفی به کومولوس حساس می 

باشند، لذا محلول پاشی این واریتهها را در مراحل غیرحساس انجام دهید.

انجام آزمایشات به منظورحصول اطمینان از عدم گیاه سوزي ضروري است.

از اختالط همزمان کومولوس با روغنها وسموم مسی جدا خودداري نمائید.

 در آب و هواي گرم و خشـــــک کومولوس ممکن است باعث ایجاد سوزندگی 

گردد، لذا به منظور جلوگیري از ایجاد گیاهسوزي میبایســت حتی االمکان در 

هواي خنک سمپاشی نمائید. 

در بیشـتر گیاهان بهتر است در طول دوره گلدهی از محلول پاشی با کومولوس 

خودداري گردد.

امکان اختالط کومولوس با برخی قارچکشها، حشــــرهکشها و کنهکشهاي 

دیگر وجود دارد ولی انجام آزمایشــات اختالط پذیري قبل از آزمایش ضروري 

میباشد. 

15

مدیریت کاربرد
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Sporgon 50 %DF

16

پودر با قابلیت ترشوندگیاِسپورگون%50

اسپورگون حاوي 500 گرم بر کیلوگرم پروکلراز میباشد. اسپورگون قارچکشی 

است از گروه ایمیدازولها (FRAC 3) که به صورت سیســــتمیک موضعی 

عمل مینماید. اسپورگون با جلوگیري از بیوسنتز ارگوسترول باعث مرگ قارچ 

عامل بیماري میگردد. اسـپورگون بهترین راه حل موجود براي کنترل بیماري 

پوسیدگی خشـک (verticillium fungicola) در واحدهاي پرورش قارچ 

می باشد. 

بیماري هدف دوره کارنسمحصول

0/9 گـرم
برمتر مربع

پوسیدگی خشکقارچ خوراکی
verticillium fungicola

بهترن زمان مصرف، یک نوبت، 7-10 روز پس از دادن خاك پوششی میباشد. 

معرفی 

میزان مصرف

زمان مصرف

نحوه کاربرد

به ازاي هرکیســــه کمپوست 250 تا 300 میلیلیتر محلول سمی توصیه می 

شـود. ابتدا مخزن سـمپاش را تا نیمه از آب پر نمایید و سـپس سـم را به مقدار 

توصیه شده درون مخزن ریخته و خوب به هم بزنید. سـپس بقیهي آب را به آن 

بیفزایید. توصیه میشود از سمپاشی پشتی تلمبهاي استفاده شود. 

اسـپورگون با تمام مواد دفع آفات نباتی اسـتاندارد قابل اختالط اســت. با این 

وجود آزمایشات مقدماتی در سطح محدود در هر منطقه ضروري است. 

قابلیت اختالط

دوره کارنس : 10 روز

اسپورگون براي کنترل بیماري پوسیدگی خشک

( verticillium fingicola )در واحدهاي پرورش قارچ به ثبت رسیده است.



نحوه عمل پیراکلو استروبین

7

Inovor 35/5% EC

ویژگیها و مزایا

17

اینووُر 35/5 % امولسیون

پروپیکونازول: ماده مؤثرهاي با اثربخشـی باال از گروه آزولها، بسـیار مؤثر جهت 

کنترل لکهبرگی غالت، قارچکشی سیسـتمیک با اثر معالج و محافظ که مانع از 

تشکیل غشاء سلول در قارچها شده و رشد آنها را متوقف میسازد. 

پروپیکونازول بیشـتر به صورت ممانعت کننده رشد مورد استفاده قرار میگیرد 

تا کشنده قارچ. 

پیراکلو اســتروبین : ماده مؤثرهاي از گروه اســـتروبیلورینها که از دارند تولید 

انرژي در غشــاي داخلی میتوکندري از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون 

در سـیتوکروم (کمپلکس) III اسـت که ســبب توقف تولید ATP و در نتیجه 

تولید انرژي میشود. پیراکلواستروبین موجود در اینوور داراي اثربخشـــــی و 

ویژگی Agcelence میباشد. 

فلوکساپیروکساد (زمیوم): این ماده موثر قوي متعلق به گروه کربوکسـامید یک 

مهار کننده سوکســـــینات دهیدروژناز است (SDHI) این ماده موثره جدید 

توسط شرکت BASF جهت کنترل طیف گســــتردهاي از بیماریهاي قارچی 

توسعه یافته است و از طریق مهار آنزیم SQR مانع از رشد قارچ میشود. 

میزان مصرف

میزان مصرفبیماري هدف

0/5 لیتر در هکتارزنگ زرد گندم
Puccinia striiformis

اینوور قارچ کشی متشکل از سه ماده موثر

  125 g/1 (Xemium 30 g/l+Pyraclostrobin 200 g/l+Propiconazole) با 

سه نحوه اثر متفاوت میباشد که جهت کنترل زنگ زرد غالت با دز 0/5 لیتر در 

هکتار در ایران به ثبت رسیده است. این قارچکش جهت کنترل سـپتوریا، زنگ 

قهوهاي، لکه برگی، راموالریا و رینچوسپوریوم غالت نیز در کشـورهاي اروپایی 

به ثبت رسیده است و کنترل فوزاریوم خوشه نیز موثر است. 

0/5lnovor لیتر در هکتار

معرفی 

     افزایش بسـیار خوب محصــول براي کشــاورز با توجه به افزایش معنیدار 

عملکرد در مقایسه با رقباي موجود در بازار. 

    دست باز کشـــــاورز در کنترل طیف وسیعی از بیماريهاي غالت به ویژه   

زنگ گندم و سپتوریا (لکه برگی). 

بسیار قوي :   AgCelecnce     ویژگی اگ سلنس

    اثر همافزایی سه ماده موثر بانحوه اثر متفاوت : 

     ابزار قدرتمند در مدیریت و کنترل بروز مقاومت

دوره کارنس

35 روز
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Orvego  52/5% SC

18

اوروِگو 52/5 % سوسپانسیون

اوروگو قارچکشی است حاوي دو ماده موثره آمتوکترادین

A-(metoctradin ) از خانواده پیریمیدیل آمین به میزان 300 گرم در لیتر 

و نیز دیمتومورف (Dimethomorph) از خانواده سینامیک سـیدآمیدها به 

مقدار 225 گرم در لیتر، دو ماده موثره از دو گروه متفاوت ریســـــــک ایجاد 

مقاومت را کاهش مـیدهد. آمتوکتـرادین داراي ویــژگــی نفوذي داخل الیه 

واکســی کوتیکول برگ میباشد. سینامیک اسید داراي ویژگی ترانســالمینار 

(سیسـتمیک برگی) و حرکت از باال به پایین میباشد و در نتیجه اوروگو داراي 

اثر حفاظتی از الیه سطحی و زیرین برگ میباشد. اوروگو براي پیشگیري و نیز 

درمان بیماري سفیدك کرکی خیار و جالیز به ثبت رسیده است. 

آمتوکترادین تأثیر ویژه روي قارچهاي خانواده اوومیسـت دارد. این ماده موثره 

چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم b (کمپلکس III) در غشـاي میتوکندري 

را مختل مینماید و در نتیجه سـبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژي 

می شود. دیمتومورف نیز از سنتز فسفولیپیدها جلوگیري کرده و به این ترتیب 

مانع ساخت دیواره سلولی میشود. 

دوره کارنسمیزان مصرفبیماري هدف

یک روز 700 میلی لیتر
درهزار

سفیدك دروغی کدوییان
Pseudoperonospora cubensis

پیش از ظهور اولین نشانههاي بیماري و زمانی که شرایط بروز بیماري مهیاست 

استفاده شود. اوروِگو جهت کنترل سفیدك دروغی انگور در حال ثبت است.

معرفی 

نحوه عمل

میزان مصرف
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·  دوره کارنس کوتاه (تنها پس از 24 ساعت از سمپاشی محصـول را برداشت 

کنید!) : با دست باز زمان برداشت محصول خود را مدیریت نمایید. 

توجه : 

    از کاربرد قارچکش بیش از سه بار در فصل خودداري نمایید. 

    بدون داشتن اثرات سوء روي زنبور عسـل، پرندگان و محیطزیســت : قابل 

 (IPM) استفاده در سیتمهاي مدیریت تلفیقی کنترل آفات

     براي پیشـــــــگیري از مقاومت، در تناوب با سایر قارچکش ها با نحوه اثر 

متفاوت استفاده می شود.

    کنترل قوي و مؤثر بیماري سفیدك کرکی (دروغی) : خاطر آسوده کشـاورز 

از تولید محصول سالم، با کیفیت و عاري از بیماري 

ویژگیها و مزایا
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بازاگران علفکشــــی تماسی با خاصیت انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون براي 

کنترل پس رویشــی علفهاي هرز پهن برگ و اویارسالم در برنج، سویا، شبدر و 

یونجه میباشـد. ماده موثره بازاگران از راه بخشهاي سـبز گیاه مانند ســاقه و 

برگها جذب میگردد. بنابراین برگها و سـاقهها باید توســط محلول پاشــی به 

خوبی به محلول سم آغشــــته گردند. گرما و شرایط خوب آبوهوایی عملکرد 

بازاگران را تقویت مینماید. 

بازاگران با جلوگیري از فعالیت فتوسیســتم II در فرآیند فتوسنتز اخالل ایجاد 

مینماید و باعث مرگ گیاه میگردد. بازاگران در گروه (C3) در سیسـتم طبقه 

بندي علفکشها جاي دارد. 

براي تهیه محلول سـمی ابتدا سـمپاش را تا نیمه آب نموده ســپس میزان الزم 

علفکش را بدان اضـافه نموده پس از بهم زدن و افزودن آب الزم و بدسـت آمدن 

محلول یکنواخت، سمپاشی را شروع نمایید. 

بازگران48%  مایع قابل حل درآب

دوره کارنس دز مصرف

مزارع برنج

5 تا 7 برگی شدن برنج
3 تا 5  لیتر در هکتار

2 تا 2/5  لیتر در هکتار

2/5تا 3  لیتر در هکتار

مزارع سویا

2 تا 3 برگی شدن سویا

مزارع یونجه و شبدر

بهترین نتایج وقتی به دســـت میآید که علفهاي هرز در مرحله 3-5 برگی 

قرار داشته باشند. 

برنج : در زراعت برنج آب مزرعه باید ابتدا تخلیه گردد تا در هنگام سـمپاشـی 

تمامی علفهاي هرز با بازاگران به خوبـی تماس پیدا کنند. زمین یک یا دو روز 

پس از سمپاشی میتواند با آب پُر شود. 

ســویا : کنترل علفهاي هرز معموالً در 2 تا 3 برگی ســویا صــورت میگیرد. 

میزان سمپاشی بسته به مرحله رشد و تکامل علف هرز دارد. 

یونجه و شبدر :سمپاشی باید هنگامی صورت پذیرد که گیاه اصلی حداقل 5-

10 سانتیمتر ارتفاع دارد. 

جهت سـمپاشـی لکهاي، میتوان یک لیتر بازاگران را با حداقل 100 لیتر آب 

در شرایط مناسب به کار برد. 

    بازاگران را در زمانی که احتمال یخزدگی وجود دارد و یا هنگامی که محصول 

در شرایط استرسزاي محیطی قرار دارد به کار نبرید. 

    بروز بارندگی، یا آبیاري بیش از حد تا هشـت ساعت پس از سمپاشی میتواند 

کارایی آن را کاهش دهد. بازاگران را حداقل با 300 لیتر آب در هکتار به کاربرید. 

    بازاگران را به صورت پس رویشـی، زمانی که علفهاي هرز جوان هسـتند و در 

مرحله رشد فعال قرار دارند به کار ببرید، بازاگران علفکشـــــــی تماسی است. 

بنابراین پوشش کامل علفهاي هرز هنگام سمپاشی بسیار حائز اهمیت میباشد. 

معرفی 

نحوه عمل

محدودیتهاي مصرف

مقدار و زمان مصرف

نکات مهم

مقدار و طریقه مصرف
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(MCPA)حاوي دو ماده مؤثر بنتازون 400 گرم در لیتر و اِم سی پی اي

60 گرم در لیتر می باشد و می تواند طیف وسـیعی از علفهاي هرز را در مزارع 

ذرت و برنج کنترل نماید. 

علفکش پهن برگ جهت کنترل علفهاي هـرزپهن بـرگ و جگن ها در مـزارع 

برنج و ذرت. 

به ویژه در شـــالیزارها بازگران اِم 60 میتواند به خوبی علفهاي هرز پهن برگ 

سخت کنترل و مهاجم شـامل قاشـق واش، سـل واش و انواع جگن ها از جمله 

پیزور و اویارسالم را کنترل نماید. 

مولکول بنتازون از گروه بنزوتیادیزولها در عملکرد فتوسیستم II اخالل ایجاد 

مینماید. 

مولکول اِم سی پی اِي (MCPA) از گروه شیمیایی فنوکسـی کربوکســیلیک 

اسید مانند اکسینهاي مصنوعی عمل کرده و سنتز و فعالیت اکسـین را مختل 

مینماید. 

 کنترل سریعتر علفهاي هرز نسبت به رقبا       افزایش عملکرد چشـمگیر 

و معنیدار محصول 

 وجود دو ماده موثره با نحوه اثر متفاوت       کاهش احتمال بـروز مقاومت و 

کنترل موثر علفهاي هرز 

 بدون  اثر باقیمانده در خاك       عدم محدودیت کشت بعدي براي کشاورز 

 کنترل موثر و خوب علفهاي هرز برنج در شــرایط غیرغرقاب      گزینهاي 

مناسب براي کشاورز جهت مدیریت علفهاي هرز در شرایط خشکه کاري. 

بازگران اِم 60 46 %  مایع قابل حل درآب

    کنترل علفهاي هرز پهن برگ مزارع برنج در آزمایشات انجام شده 

درشالیزارهاي شمال کشور – تابستان 1398

کنترل موثر

 اویارسالم

کنترل موثر

 قاشق واش

کنترل موثر

اویار سالم 

معرفی 

نحوه عمل

ویژگیها

علفهاي هرزعلفهاي هرز نام علمینام علمی

کنجد وحشی

عروسک پشت پرده

پیچک

تاج خروس

خرفه

 اویار سالم

قاشق واش

Cleome viscosa

Physalis alkekengi

Convolvulus

Amarantus

 

Portulaca

Cyperus

Alisma plantago 

نام برخی از علفهاي هرز که توسط بازگران اِم کنترل میگردند

میزان مصرف

دوره کارنسمیزان مصرفهدف

28روز 2-2/5
لیتر در هکتار

 علفهاي هرزپهن برگ و
جگن ها در مزارع برنج
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علفکشی است براي کنترل علفهاي هرز پهن برگ در مزارع غالت اعم از گندم، 

جو، چاودار و ... حاوي 333 گــرم در لیتـــر بنتازون و 233 گـــرم در لیتـــر 

دیکلوپروپ – پی که به صورت تماسی و سیستمیک عمل مینماید. 

مولکول دیکلوپروپ – پی از گروه شیمیایی فنوکسـی کربوکسـیلیک اسید که 

مانند اکسینهاي مصـنوعی عمل کرده و سنتز و عملکرد ایندول استیک اسید 

را مختل میکند. مولکول بنتازون از گـروه بنـزوتیادیـزولها با ایجاد اخالل در 

عملکرد فتوسیستم II از فتوسنتز جلوگیري مینماید. 

    علفکشی موثر با دو ماده موثر با نحوه اثر متفاوتبازگران دي پی 6/ 56 %  مایع قابل حل درآب

         دست باز کشاورز براي مدیریت زمان سمپاشی. 

    بدون داشتن باقیمانده خاك        عدم محدودیت کشـــاورز در کشـــت 

بعدي.

 بازاگران دي پی در ایران براي کنترل کلیه علفهاي هـــرز پـهن بـرگ گندم با 

دز 2 لیتر در هکتار به ثبت رسیده است. این علفکش در آزمایشـــــات متعدد 

صورت گرفته کارایی خود را در کنترل علفهاي هرز سمج مانند ارشـته خطایی، 

پیچک و پنیرك به خوبی نشان داده است. 

        کنترل موثر اکثر علفهاي هرز ســــمج پهن برگ و کاهش احتمال بروز 

مقاومت.

    بدون محدودیت در زمان مصرف

کنترل موثر علفهاي هرز پهن برگ طی آزمایشات انجام شده در نقاط مختلف ایران 

معرفی 

نحوه اثر

ویژگیها

کنترل علفهاي هرز حتی در مراحل انتهایی رشد



علفهاي هرزعلفهاي هرز نام علمینام علمی

آالله

بارهنگ

شیر تیغک

سیزاب

بی تی راخ

پنیرك

تربچه وحشی

کنگر

ارشته خطایی

Ranunculus

Plantago

Sonchus arvensis

Veronica

Galium

Malva

Raphanus

Cirsium Arvensis

Lepyrodiclis holosteoides

Basagarn DP - 2 لیتر در هکتارBasagarn DP - 2 لیتر در هکتارBasagarn DP - 2 لیتر در هکتار
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شاهد Basagran DP 2.4D Bromoxyni l

7

نمودار زیرکنترل موثر کنگر وحشی را در مقایسه با علفکشهاي رایج نشان می دهد :

23

کنترل موثر علف هرز کنگر وحشی – آزمایشات انجام شده در استان فارس – بهار 1398

نام برخی از علفهاي هرز که توسط بازگران دي پی کنترل میگردند



7

Pyramin 65% DF

24

پیرامین (Pyramin 65% DF) علفکشی است انتخابی و سیستمیک که به 

عنوان علفکش پیش رویشــی و پس رویشــی براي کنترل برخی علفهاي هرز 

نازك برگ و همین طور طیف وسیعی از علفهاي پهن برگ یکســاله به کار می 

رود. 

پیرامین به عنوان ممانعت کننده فرآیند فتوسنتز با سدکردن انتقال الکترون از 

تبدیل نور خورشید به انرژي جلوگیري مینماید. 

پیرامین 65%  پودر قابل انتشار درآب

     نکات مهم در مصرف پیش رویشی

 1. این روش در خاکهایی که داراي رطوبت کافی میباشند و یا بارشهاي نرمال 

در بهار صورت گرفته باشد، توصیه میگردد. 

2. در این روش به طور معمول علفکش پیرامین پس از کاشــت و بیش از جوانه 

زنی چغندر قند اضافه میگردد. در این روش سـمپاشـی با پیرامین تا سـه روز 

پس از جوانه زنی چغندرقند امکانپذیر است. 

     نکته مهم درمصرف پس رویشی 

در این روش سمپاشی هنگامی صـورت میگیرد که چغندرقند در مرحله دو تا 

چهار برگی قرار دارد و علفهاي هرز هنوز رشـد نکردهاند یا حداکثر در مرحلهي 

دو برگی قرار دارند.

مصرف پیرامین به صورت پیش رویشی نتایج بهتري در بردارد. 

پیرامین را میتوان به دو صورت پیش رویشی و پس رویشی به کاربرد. 

پیرامین از راه ریشه و برگ به درون بافتهاي گیاهی نفوذ میکند. هنگامی که 

روي سطح خاك پیش از جوانهزنی علفهاي هرز پاشیده شود، توسط ریشههاي 

آنها در هنگام جوانهزنی جذب شــده و پیش از بیرون آمدن جوانهها از خاك یا 

اندکی پس از آن، آنها را از بین میبرد.

 5-4 کیلوگرم در هکتار (در خاکهاي بافت متوسط تا سنگین)

معرفی

نحوه عمل

موارد و مقدار مصرف

زمان مصرف 

میزان مصرف
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    پیرامین به ترکیباتی تبدیل میشود که هیچگونه اثر بدي روي گیاه اصـلی 

ندارند. این ترکیبات در ریشــه چغندرقند شناسایی شدهاند بدون این که هیچ 

گونه اثرسویی روي چغندرقند گذاشته باشند. 

    اطمینان از عملکرد باالتر و فرآوري شکر بیشتر و مرغوبتر. 

    پژوهشها نشـان داده است که این ترکیبات در هنگام فرآیند تولید شکر به 

کریســــــــتالهاي شکر منتقل نمیگردند و هنگامی که فرآیند تهیه شکر از 

چغندرقند تکمیل شـده اسـت، هیچگونه اثر منفی روي کیفیت شـکر تولیدي 

ندارند. 

    اگر پیرامین برروي سـطح خاك پاشــیده شــود. فعالیت آن تا زمانی که 

بارندگی یا آبیاري رخ دهد به تعویق میافتد. 

    از سمپاشی چغندرقند در حال جوانه زنی باید پرهیز شود. 

برخی نکات مهم

نام برخی از علفهاي هرز که توسط پیرامین کنترل میگردند

خردل وحشی

تاج ریزي

شیر تیغک

سیزاب

گندمک

تاج خروس

هفت بند

کیسه کشیش

سلمه تره

غربیلک

چمن هرز

خرفه

تربچه وحشی

Capsella bursa-pastoris

Chenopodium sp.

Lamium sp.

 Poa annua

Portulaca oleracea

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Solanum nigrum

Sonchus sp.

Veronica sp.

Stelaria media

Amaranthus sp.

Polygonum sp.

نام علمیعلفهاي هرزنام علمیعلفهاي هرز
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پرسوئیت علفکشی است انتخابی و سیستمیک از گروه Imidazolinone که 

داراي طیف اثر وسیع در کنترل علفهاي هرز پهن برگ میباشـد. این علفکش 

توسط شرکت BASF آلمان با تکنولوژي منحصربه فرد کشـف و معرفی شده 

است. 

پرسوئیت پس از سمپاشی بســرعت توسط اندامهاي هوائی و ریشـــه گیاهان 

جذب و وارد جـریان آوندهاي آبکش و چوبــی علفهاي هــرز مــیگــردد و با 

جلوگیري از فعالیت آنزیم ALS (استوالکتات سینتاز که عامل سنتز سه اسید 

آمینه لوسین، ایزولوسین و والین است) از سنتز پروتئین جلوگیري و باعث بروز 

اختالل در DNA و توقف رشد و تقســــیم سلولی شده و سپس باعث نابودي 

علفهاي هرز میشود. نابودي کامل گیاهان حسـاس معموالً 3-1 هفته به طول 

میانجامد. 

در یونجههاي تازه کشت شده پرسوئیت باید به صورت پس رویشـی در زمانی 

که یونجهها داراي حداقل در ساقه سه برگچهاي باشند مصـرف گردد. بهترین 

زمان مصـرف مراحل ابتدایی رویش علفهاي هرز میباشد. در یونجههاي چند 

ساله بهترین زمان مصــــرف پرسوئیت تا چین دوم است. قبل از اینکه ارتفاع 

یونجهها به 5 الی 7 سانتیمتر برسد. 

پرسوئیت درهیأت نظارت برسموم جهت کنترل علفهاي هرز پهن، برگ یونجه 

بصـورت پس رویشـی با میزان مصــرف 1-0/75 لیتر در هکتار به ثبت رسیده 

است. دوره کارنس براي پرسوئیت 30 روز میباشد. 

پرسوئیت را هنگام مصـــرف به صورت پس رویشــــی باید با یک سورفکتانت 

غیریونی (مانند ســـیتوگیت) و یا ســــولفات آمونیوم (5 کیلو گرم در هکتار) 

مخلوط کرد تا حداکثر تأثیر بدست آید. 

از آنجا که پرسوئیت پس از مصـــــــرف، جذب اندامهاي هوایی گیاه میشود 

بنابراین باید رطوبت مزرعه قبل از سمپاشی به اندازه کافی باشد، تا متابولیسـم 

گیاهی فعال شود و علفکش در شیره گیاه به خوبی منتقل گردیده و علف هرز را 

کنترل کند. 

Pursuit 10% SL

پرسوئیت 10%  مایع قابل حل درآب

معرفی 

نحوه عمل

توصیه و میزان مصرف

زمان مصرف

    پرسوئیت وقتی بهترین عملکرد را دارد که درجه حرارت بیش از 10 درجه 

سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا باال باشد. 

    از مصـــــرف پرسوئیت بیش از یک بار در سال در مزرعه اکیداً خودداري 

نمائید.

    پرسوئیت را به شکل پس رویشـــــــی در ابتداي مرحله رشد 4-2 برگی 

علفهاي هرز)، وقتی که علفهاي هرز جوان و داراي رشــد فعال میباشــند به 

کارببرید. 

نکات مهم



تناوب با محصوالت زراعی

     در هواي سـرد سـمپاشـی را پس از اینکه دما از 5 درجه سـانتیگراد تجاوز 

نمود تا 48 ساعت به تأخیر اندازید. 

     بارندگی یک ساعت پس از سمپاشی اثرمنفی در تأثیر پرسوئیت ندارد. 

     تأثیر پرسوئیت در pH پائین و رطوبت مناسب خاك و آبیاري بارانی پس از 

مصرف در خاك، تشدید میگردد. اما رطوبت بیش از اندازه باعث کاهش اثر آن 

میشود. 

     فاصله زمان سمپاشی تا هنگام برداشت یونجه 30 روز توصیه شده است. 

پس از مصـرف پرسوئیت بایســتی فاصله زمانی الزم براي کاشت محصــوالت 

مختلف در فصل بعدي را رعایت نمود. 

نکات مهم

فاصله کاشت از سمپاشی نام محصول

لوبیا،نخود،بادامزمینی،سویا

گندم، جو، چاودار

ذرت، سیب زمینی، برنج، سورگوم

آفتابگردن، تنباکو

4 ماه

9 ماه

9 ماه

نام برخی از علفهاي هرز که توسط پرسوئیت کنترل میگردند
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سلمه

تاج خروس

خرفه

توق

تاج ریزي

ارزن وحشی

سوروف

خاکشیر

 Solanum nigrum

Setaria viridis

Echinochloa colonum

Descurainia Sophia

  Chenopodium album

Amaranthus spp.

Portulaca spp.

Xanthium strumarium

نام علمیعلفهاي هرزنام علمیعلفهاي هرز

بدون محدودیت
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پرول، علفکشی است حاوي ماده مؤثره پندي متالین به صورت کپسوله از گروه 

دي نیتروآنیلینها (K1) که در فرآیند تقسـیم سلولی در بافتهاي مریســتمی 

گیاه اختالل ایجاد کرده و به این ترتیب ســـــبب مرگ بافتهاي گیاهی و در 

نهایت مرگ علفهاي هرز میگردد پرول به منظور کنترل طیف وســـــیعی از 

علفهاي نازك برگ و پهن برگ یکســاله در مزارع سیبزمینی و هویج  به ثبت 

رسیده است. 

این فرموالسیون پیشرفته برپایه آب است که شامل ماده موثره پندي متالین به 

صورت کپسولهاي بسیار کوچک میباشد. 

 بقیه کسـپولها تا ایجاد شرایط بهتر رطوبتی در خاك باقی میمانند و به تدریج 

مولکولهاي سم را آزاد مینمایند. (شکل 2) 

همانطور که در شکل 1 دیده میشود کپسولهاي بسـیار کوچک حاوي سم به 

صورت یکنواخت در محلول آب شناور هســتند. (بدون حضــور حاللهاي آلی) 

هرکپســول حاوي پندي متالین توسط یک دیواره پلیمري به خوبی محافظت 

می گردد. این کپسـولهاي کوچک دلیل اصلی در پایداري محصــول میباشند 

وقتی پرول در آب مخزن سمپاش حل میگردد کپسولهاي آب بیشـتري جذب 

می نمایند (به دلیل تغییر در فشـــــار اسمزي) و متورم می گردند و در نتیجه 

آماده آزادسازي سم میشوند در طول فرآیند سمپاشی دراثر فشـارهاي تنشـی 

وارد شده به کپسولها برخی از آنها باز شده و مولکولهاي سم را آزاد می نمایند.

Prowl 45.5 % CS

پرول 45/5% سوسپانسیون کپسوله

معرفی 

فرموالسیون منحصر به فرد

زمان و میزان مصرف

     گزینه مناسب براي سیستمهاي بی خاكورزي یا شخم حداقل (کپسولهاي 

سم جذب کاه و کلش نشده و به راحتی به سطح خاك میرسند.) 

     فرموالسیون میکروکپســوله : پایداري بســیار بهتر در شرایط نامســـاعد 

محیطی اعم از خشکی و گرما 

     کنترل طوالنی مدت طیف وسیعی از علفهاي هرز. 

     ایمن براي محیط زیســت به دلیل دارا بودن سمیت پایین. (بیش از 5000 

میلی گرم بر کیلوگرم) 

     هدر روي بسیار کم به دلیل دارا بودن کمترین میزان باقیمانده دستگاههاي 

سمپاشی. 

ویژگیها و مزایا

شکل 1: عکس گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی از کپسولهاي حاوي پرول 

(بزرگنمایی 1000 برابر) 

شکل 2: بازشدن برخی کپسولها هنگام سمپاشی و در اثر فشارهاي 

تنشی وارد شده 

بهترین زمان مصرف به صورت پیشرویشـی، پس از کاشت سیبزمینی و قبل 

از رویش علفهاي هرز میباشد. 

پرول به میزان 3 لیتر در هکتار به منظور کنترل علفهاي هرز ســــیبزمینی و 

هویج  به ثبت رسیده است. 



2- از کاربرد پرول پیش از کاشت سیبزمینی خودداري شود. 

1- از کاربرد پرول روي سیبزمینی شیرین اجتناب نمایید. 

3- از کاربرد پرول بیش از یکبار در هر فصل خودداري شود. 

4-در صــورت حمله علف هرز سِس به مزارع ســـیبزمینی، تا قبل از گلدهی 

امکان سمپاشی براي کنترل این علف هرز وجود دارد. 

نکات مهم

نام برخی از علفهاي هرز که توسط پرول کنترل میگردند
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ارزن وحشی 

سوروف 

تاج خروس 

کیسه کشیش

هفت بند 

سیزاب

سلمک 

تاج ریزي 

شقایق 

فرفیون 

خرفه

Chenopodium album

Solanum nigrum

Papaver rhoeas

Euphorbia helioscopia

Porrutaca sp

Setaria viridis

Echinochloa erecta

Amaranthus sp

Capsella sp

Polygonum aviculare

Veronica sp

نام علمیعلفهاي هرزنام علمیعلفهاي هرز

کاربردویژگی مهم

پرول هم از راه جوانهها و هم از راه ریشهها جذي میگردد. (شکل 3) 

      پیاز

توصیه مصرف علفکش پرول در کشـت مسـتقیم پیاز ابتدا آمادهسازي زمین، 

کشـت بذر، آبیاري، سمپاشی و یا پس از سبزشدن پیاز در مرحله 2 الی 4 برگی 

میباشد استفاده دیرتر تا 9 برگی پیاز در کاهش کارایی علفکش موثر است. 

موارد مهم کاربرد پرول روي هویج، پیاز و گوجهفرنگی 

      گوجهفرنگی

بهترین زمان براي استفاده از علفکش پرول براي مزارع گوجهفرنگی در کشت 

هاي غیرمستقیم، سمپاشی زمین 3-1 روز قبل از انتقال نشا میباشد.  

      هویج

پرول به میزان 4-3/5 لیتر در هکتار ثبت شده اسـت. بهترین زمان اسـتفاده از 

علفکش پرول براي هویج، بعد از کشت و قبل از رویش هویج میباشد. 

علفکش پرول هم اکنون در حال ثبت روي گوجهفرنگی و پیاز میباشد، و براي 

کنترل علفهاي هرز هویج ثبت شده است. 

 تأثیر در کنترل علف هرز یوالف

تراکم یوالیف در متر مربع، کشت هویج

علفکش رایجشاهد
در بازار

پرول 3 لیتر در هکتار
(پیش رویشی)

علفکشهاي پهن برگشاهد
و نازك برگ رایج

پرول 3 لیتر در هکتار
(پیش رویشی)

EWRCارزیابی چشمی به روش 

3
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 عملکرد در کنترل علفهاي هرز پهن برگ و نازك برگ طبق ارزیابیهاي مشاهدهاي 

نتایج آزمایشات پرول در زراعت هویج – کشت و صنعت کارون



730

فوکوس علفکشی است انتخابی و سیسـتمیک که توسط برگها و نیز تا حدودي 

از راه ریشه جذب میگردد. 

فوکوس حاوي ماده موثره سیکلوکسیدیم از گروه سیکلوهگزانیدونها (دیمها) 

میباشــــــد که با اخالل در عملکرد آنزیم Accase (اســــــتیل کوآنزیم  

آکربوکسـیالز) از سنتز اسیدهاي چرب جلوگیري کرده و باعث مرگ علف هرز 

میگردد. 

Focus 10% EC

فوکوس  10 % امولسیون    

معرفی 

نحوه عمل

مورد و مقدار مصرف

مورد و مقدار مصرف

علفهاي نازك برگ در مزارع پیاز : 2-1 لیتر در هکتار 

علفهاي نازك برگ در مزارع کلزا : 2 لیتر در هکتار 

زمان مصـرف در علفهاي هرز باریک برگ یک ساله از دو برگی یا شروع پنجه 

زنی تا پایان آن میباشد. سمپاشی در مراحل ابتدایی رشد امکان کنترل بهتر 

با کارایی باالتر را فراهم مینماید به ویژه در مورد علفهاي هرز سمج و سـخت 

کنترل چند ساله مانند مرغ. 

نام برخی از علفهاي هرز مهم که توسط فوکوس کنترل میگردند

جوموشی

مَرغ

پنجه مرغی

سوروف

انواع جو خودرو

چچم

چیک واش

فاالریس

چمن هرز

ارزن وحشی

قیاق

گندم خودرو

Panicum spp

Phalaris spp

Poa pratensis

Setaria spp

Sorghum spp

Triticum aesrivum

Bromus spp

Cynodon dactylon

Digitaria spp

Echinochloa spp

HordeumVulgarc

Lolium spp

نام علمیعلفهاي هرزنام علمیعلفهاي هرز

طریقه مصرف

کارایی علفکشها تابعی از شرایط محیطی به ویژه دما میباشـند. بدیهی اسـت 

کارایی علفکشها در دماهاي پایین کاهش مییابد، لذا در هنگام ســمپاشــی 

علفکش فوکوس موارد زیر را رعایت نمایید. 

1- براي تهیه محلول سمی ابتدا سمپاش را تا نیمه آب نموده سپس میزان الزم 

علفکش را بدان اضافه نموده پس از بهم زدن و افزودن آنها الزم و بدسـت آمدن 

محلول یکنواخت، سمپاشی را شروع نمایید. 

 2-علفکش را در شرایط دماي بهینه (20-15 درجه سانتیگراد) به کار ببرید. 

 3-در شرایط هواي سرد (زیر 6 درجه سـانتیگراد) و نیز در شـرایط که اختالف 

دماي شب و روز بســــــیار زیاد خواهد بود. (بیش از 15درجه سانتیگراد) از 

سمپاشی خودداري نمایید. 

 4-در صـورت مواجه با یک دوره طوالنی سـرما یا بارندگی دسـت کم ســه روز 

متوالی) پس از گذشت 72 ساعت از بارندگی یا سرما، سمپاشی را انجام دهید. 

 4-در صورت کاربرد سورفکتانت دَش، ابتدا دش را در مخزن سمپاشی ریخته و 

پس از به هم زدن علفکس فوکوس را اضافه نمائید. 
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نکات مهم

1 لیتر فوکوس + 1 لیتر دَش       کنترل مناســــب اغلب علفهاي هرز نازك 

برگ 

2 لیتر فوکوس + 1 لیتر دَش        کنترل مناسب غالب علفهاي هرز نازك برگ 

چند ساله 

به منظور افزایش کارایی و نیز کنترل اقتصـادي علفهاي هرز می توان یک لیتر 

فوکوس را همراه با یک لیتر سورفکتانت دَش (DASH) به کار برد. 

     در زمینهاي کشـــاورزي که علفهاي هرز غالب آنها علفهاي نازك برگ 

چندســاله میباشــد. به منظور کنترل موثر علفها میتوان دو لیتر فوکوس را 

همراه با یک لیتر دَش به کار برد. 

از چراي دام در نواحی تازه سمپاشی شـده جلوگیري نمائید. از آلودگی آبهاي 

آشــــــامیدنی، جاري، راکد و زیرزمینی به آفتکش و محلول افت کش اکیداً 

خودداري نمائید. از شستشـوي دستگاههاي سمپاشی نزدیک رودخانه و آبهاي 

جاري خودداري کنید. 

سمیت براي محیط زیست 

     دور از دسترس کودکان، اشخاص بیاطالع و حیوانات نگهداري کنید.  

     در مکان خشــک و خنک دور از تابش مســتقیم آفتاب و در دماي زیر 30 

درجه سانتیگراد، به دور از موادغذایی، خوراك دام و بذر نگهداري نمایید. 

شرایط نگهداري 

 برخی از علفهاي هرز که توسط فوکوس کنترل میشود.
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بوتیزان اِستار علفکشـــــــی است دومنظوره که براي کنترل طیف وسیعی از 

علفهاي هـرز باریک بـرگ و پهن بـرگ مـزارع کلـزا از جمله علفهاي هــرز هم 

خانواده کلزا به کار میرود. 

بوتیزان استار داراي دو ماده موثره متازاکلر و کویین مراك میباشد. متازاکلر از 

تقسیم سلولی جلوگیري مینماید و کویین مراك جزو اکسـین هاي مصـنوعی 

می باشد که در رشد گیاه اختالل ایجاد میکند. بوتیزان استار بیشـــــتر از راه 

ریشـــه هاي در حال جوانهزنی علفهاي هرز جذب می گردد. پس از جوانهزنی 

(زمانی که به صورت پس رویشــی مصــرف میگردد) مقدار کمی نیز از طریق 

برگ علفهاي هرز جذب میگردد. پس از مصــــــرف در خاك به صورت پیش 

رویشـــــی، بوتیزان استار جذب علفهاي هرز جوانه زده شده و در اندك زمانی 

باعث پژمردگی و نابودي آنها میگردد. همچنین این ســــــم میتواند موجب 

نابودي علفهاي هرز در مرحله کوتیلدونی گردد. 

Butisan Star 41.6% SC

بوتیزان استار 41/6% سوسپانسیون

معرفی 

نحوه تاثیر

زمان و میزان مصرف

    در مناطق مرطوب و معتدل سرد میتوان از مرحله پیش رویشــی تا مرحله 

کوتیلدونی کلـزا و تـرجیحاً قبل از ظهور بـرگهاي کوتیلدونـی علفهاي هـرز به 

میزان 2/5 لیتر در هکتار مصرف نمود. 

    در مناطق گرم و خشک بهترین زمان مصـرف پس از کشـت و قبل از جوانه 

زنی کلزا (پیش رویشی) به میزان 2/5 لیتر در هکتار میباشد که پس از آن باید 

آبیاري صورت گیرد. 

نکات مهم

تناوب با محصول زراعی

در خاکهاي بســـیار سنگین مصــــرف بوتیزان استار ممکن است باعث عقب 

انداختن رشد رویشـــــی کلزا گردد. همچنین علفکش در شرایطی که میزان 

رطوبت خاك کم باشد موجب کاهش سرعت رشد رویشی در کلزا میشود. این 

حالت پس از رفع مشکل کم آبی مرتفع شده و گیاه کلزا میتواهند به رشد خود 

ادامه دهد. 

 پس از برداشت کلزا در مزرعهاي که بوتیزان استار مصــــــرف شده است، هر 

محصولی قابل کشت است. در صورتی که به هر دلیل مجبور به شخم کلزا پیش 

از برداشت شوید، براي کشـت محصـول بعدي باید مزرعه را تا عمق حداقل 15 

سانتیمتري شخم زد. در این صورت محصوالت ذیل قابل کشت هستند؛ 

گندم بهاره، کلزا بهاره، سیبزمینی، ذرت، چغندرقند. 
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چچم

بابونه 

علف هفت بند 

تربچه وحشی 

خاکشیر تلخ 

پیرگیاه

توق

ارزن 

تاجریزي 

گندمک 

سیزاب 

غربیلک 

دم روباهی کشیده 

تاج خروس

یوالف وحشی 

بروموس 

کیسه کشیش 

گل گندم 

سلمه

اویارسالم

خاکشیر 

سوروف

شاه تره 

بی تی راخ  

Lolium spp.

Matricaria spp.

Polygonum spp.

Raphanus raphanistum

Sisymbrium irrio

Senecio vulgaris

Xanthium pensylvanicum

Setaria spp.

Solanum nigrum

Stellaria media

Veronica spp.

Lamium spp. 

نام علمیعلفهاي هرزنام علمیعلفهاي هرز

ویژگیها و مزایا

عدم ایجاد محدودیت در تناوب زراعی         آســــــودگی خیال 

کشاورز در کشت سایر محصوالت در تناوب با کلزا.

خاصیت انتخابی بسیار خوب          اطمینان کشـاورز به استفاده 

از بوتیزان استار بدون ایجاد اثر منفی روي کلزا. 

قابلیت استفاده به صورت پیش رویشـی یا پس رویشــی در ابتداي 

رویش کلزا         قدرت انتخاب کشـــاورز براي سمپاشی در بهترین 

زمان با توجه به شرایط و ویژگیهاي اقلیمی. 

Alopecurus mysoroides

Amaranthus spp.

Avena spp.

Bromus tectorum

Capsella bursa-pastoris

Centaurea spp.

Chenopodium spp

Cyperus esculentus

Descurania Sophia

Echinochloa crus-galli

Fumaria officinalis

Galium spp. 
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ایمونیت حشـــــره کشــــــی است با کارایی باال که حاوي دو ماده مؤثره آلفا 

سـایپرمترین از گروه (IRAC:3) به میزان 75 گرم برلیتر و نیز تفلوبنزورون از 

گروه (IRAC:15) به میزان 75 گرم برلیتر میباشـــد. وجود دو ماده مؤثره با 

نحوه تأثیر متفاوت گزینهاي ایدهآل را براي مدیـریت بـروز مقاومت فـراهم مـی 

نماید. آلفا سایپرمترین با اثر ضربهاي مناسب و تفلوبنزورون با اثر ابقایی طوالنی 

مدت امکان کنترل مؤثر و طوالنی مدت کرم میوهخوار گوجهفرنگی را فراهم می 

آورند. 

    تفلوبنزورون در سنتزکیتین در مراحل الروي حشـره اختالل ایجادکرده و از 

آنجا که کیتین در ایجاد و تقویت الیه محافظ کوتیکولی حشره نقش مهمی دارد 

بنابراین عدم وجود آن سبب مرگ الروهاي حشره میگردد. در عین حال تماس 

حشرات ماده بالغ با تفلوبنزورون سبب میشود تا تخمهاي گذاشته شده عقیم و 

غیربارور گردند. 

     آلفا سایپرمترین از راه تماسی و گوارشی جذب شده با اثر سـریع و ضـربهاي 

”Pyrethrum“قوي به مانند تــرکیب طبیعــی  با ایجاد اختالل در کانالهاي 

سدیمی سلولهاي عصـبی حشـره و ایجاد تکانههاي عصــبی پایدار سبب مرگ 

حشره می گردد. 

Imunit 15% SC

ایمونیت 15%سوسپانسیون

معرفی 

نحوه عمل

     توصیه مصرف:

در صورت نیاز میتوان دز را تا 1 در 1000 افزایش داد. 

مورد و میزان مصرف 

دوره کارنس

نکاتی در مورد کرم میوه خوار گوجه فرنگی

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 4 روز میباشد. 

الرو این آفت داراي 6 سن (مرحله رشد) میباشد، بیشترین میزان خسارت از 

مرحله سن 3 به بعد است که طول الرو به بیش از 8 میلیمتر میرسد. بنابراین 

بهترین زمان سمپاشـی در مرحله سـن 1 و 2 میباشـد. (شـکل -1) که طول 

الرو کرم میوهخوار گوجهفرنگی زیر 7 میلیمتر اسـت. بدیهی اسـت تأخیر در 

سمپاشی موجب بروز خســـارت بیشــــتر و نیز سخت شدن کنترل الرو در 

سنهاي باالتر میشود که الرو بزرگتر است. 

شکل 1 :مراحل الروي کرم میوه خوار گوجه فرنگی

میزان مصرفآفت هدفمحصول

750 سی سی

در هزار لیتر

کرم میوه خوار گوجه فرنگی
گوجه فرنگی

Helicoverpa obsoleta
 (H.armigera)

بهترین زمان



735

ایمونیت در یک نگاهصفاتی که حشره کش ایمونیت را متمایز می کند

استراتژي ضد مقاومت 

قابل اختالط بودن با بیشتر قارچکشها و حشرهکشهاي موجود در بازار 

دوام در کنترل 

انعطافپذیري در زمان سمپاشی 

گزینه مناســـــب جهت مدیریت بروز مقاومت با توجه به دارا بودن دو ماده 

موثره با نحوه تأثیر متفاوت 

دوره کارنس کوتاه و در نتیجه امکان تولید محصول سالم و با کیفیت 

راه حلی اقتصـادي جهت کنترل موثر کرم میوهخوار گوجهفرنگی با توجه به 

میزان پایین مصرف 
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مداکس تاپ یک تنظیم کننده رشـد با نوآوري جدید اســت که با دارا بودن دو 

ماده موثره مپیکوات کلراید و نیز ماده موثره کامالً جدید پروهگزادیون کلسـیم 

به کشــــاورزان در حفظ عملکرد در گندم و جو نیز افزایش آن کمک میکند.  

ترکیب بینظیر از دو ماده موثره متفاوت مزایایی نســـــــبت به سایر تنظیم-

کنندگان رشد دارد از جمله محصـول با ارتفاع یکنواخت، افزایش ریشـهزایی و 

نیز کاهش خطر وِرس با کاهش ارتفاع رویشی در گندم و جو. 

     مپیکوات کلراید و پرو هگزادیون کلسیم 

هر دو ماده موثره با ویژگیهاي منحصــــربهفرد تکمیل کننده یکدیگر بوده و با 

ممانعت از سنتز جیبرلین رشد طولی سلولها را تنظیم مینمایند. 

Medax Top 35 % SC

مداکس تاپ 35%سوسپانسیون

معرفی 

نحوه اثر

مداکس تاپ در یک نگاه 

زمان مصرف 

     محصوالت قابل توصیه : گندم و جوي پاییزه 

    ماده موثره : 50 گرم در لیتر پروهگزادیون کلســــیم + 300 گرم در لیتر 

مپیکوات کلراید. 

 (SC) فرموالسیون : سوسپانسیون     

     میزان مصرف : 0/5 لیتر در هکتار 

     نکته مهم : مداکس تاپ حتماً باید با یک عامل اســـــــیدي کننده مانند 

سولفات آمونیوم (3/1000) به کار میرود. 

      نیم لیتر در هکتار همزمان با تشــکیل اولین گره ساقه (GS 30-32) در 

صورت لزوم تکرار آن پیش از تشکیل برگ پرچم (GS 37-39) میباشد. 

مداکس تاپ کاهش ورس(خوابیدگی)

افزایش ریشه زایی

انعطاف پذیري در زمان مصرف
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    کاهش موثر ارتفاع ساقه 

    تقویت ساقه با افزایش وزن

 خشک و نیز میزان لیگنین

 در سلولهاي ساقه 

- بهبود استقرار ریشه در خاك 

     افزایش رشد ریشههاي فرعی 

 -افزایش تحمل ریشـه به خشـکی و نیز اثرات منفی مربوط به ساختمان ضعیف 

خاك 

     افزایش رشد و بهبود ساختار ریشه 

- کاهش ورس (خوابیدگی) ساقه 

 -افزایش جذب نیتروژن، سایر ریزمغذيها و نیز آب و در نتیجه افزایش عملکرد  

کاهش خطر ورس(خوابیدگی)گندم و جو

افزایش ریشه زایی
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پیکس ماده تنظیم کننده رشـد گیاه زارعی پنبه میباشـد که توسـط شـرکت 

BASF آلمان تولید شده است. پیکس با جلوگیري از رشد بیش از حد شـاخ و 

برگ موجب کاهش ارتفاع بوته پنبه شــده و در نتیجه تعادل طبیعی گیاه را به 

سود رشد زایشی (تولید قوزه) تغییر میدهد. کاربرد پیکس موجب بهبود  نفوذ 

نور و هوا بویژه در قســـــمت هاي میانی و تحتانی بوتهها شده و باعث کاهش 

ریزش گل و قوزه میگردد. همچنین استفاده از پیکس باعث نفوذ بهتر حشـره 

کشها در زمان سمپاشـی و بهبود کنترل آفات، پایین آمدن میزان پوسـیدگی 

غوزهها زودرسی و برداشت سریعتر و آسانتر محصول میگردد. 

مپیکوات کلراید 50 گرم در کیلوگرم. 

1- در مواردي که قبل یا بعد از پاشش پیکس مشکل کمآبی، کمبود موادغذایی 

خاك و خسـارت آفات، بیماریها و علفهاي هرز وجود داشته از مصـرف پیکس 

خودداري فرمائید. 

3- چنانچه زودتر از 8 ساعت بعد از سمپاشی باران ببارد باعث کاهش اثربخشی 

پیکس میشود. 

2- فاصله زمانی بین مصــــرف پیکس تا استفاده از شاخ و برگ پنبه براي دام 

کمتر از 30 روز نباشد. 

Pix 5 % SL

پیکس 5%مایع قابل حل در آب

معرفی 

ماده موثر

موارد عدم مصرف

Pixپس از مصرف شاهد



توصیه مصرف تنظیم کننده رشد پیکس 

دز مصرف پیکس در

هزارمتر مربع

زمان مصرف

اولین نوبت محلولپاشی

* این زمان بسته به شرایط اقلیمی و منطقه معموالً 45 الی 60 روز پس از جوانه زنی 
بذر پنبه میباشد.

* با مشاهده متوسط 3 الی 5 گل باز شده در سطح مزرعه 

* توصیه میشود محلولپاشی 1 الی 2 روز پیش از اولین نوبت آبیاري انجام پذیرد.

دومین نوبت محلولپاشی

* هنگامیکه نوار قرمزرنگ موجود در ساقه گیاه، به سومین میان گره از باال میرسد. 

* توصیه میشود محلولپاشی 1 الی 2 روز پیش از دومین نوبت آبیاري انجام پذیرد. 

* این مرحله کاربرد پیکس از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا حدودو 70 درصد از 

عملکرد پنبه در این زمان شکل می گیرد.

* این زمان بسته به شرایط اقلیمی و منطقهاي معموالً 65 الی 80 روز پس از جوانهزنی 

بذر پنبه میباشد. 

* توصیه میشود محلولپاشی 1 الی 2 روز پیش از آخرین نوبت آبیاري انجام پذیرد. 

چهارمین نوبت محلولپاشی 

* این زمان بســـته به شرایط اقلیمی و منطقهاي معموالً 100 الی 120 روز پس ازجوانه زنی 

بذر پنبه میباشد. 

* هدف از این نوبت محلولپاشی پایان رشد رویشـی، جلوگیري از رشد رویشــی مجدد بوته و 

زودرسی و بازشدن همۀ غوزهها میباشد. 

8 -12  cm   

4 -8  cm   

2 - 4  cm   

2 - 4  cm   

4 -8  cm   

8 -12  cm   

8 -12  cm   

2 - 4  cm   

4 -8  cm   

8 -12  cm   

2 - 4  cm   

4 -8  cm   

15 - 30 cc  

 15 cc  

 10 cc  

50-70 cc  

100 - 120 cc  

20-30 cc  

30-40 cc  

120 - 150 cc  

80-100 cc  

40-50 cc  

100-150 cc  

150-200  cc  

* توصیه میشود محلولپاشی 1 الی 2 روز پیش از سومین نوبت آبیاري انجام پذیرد. 

* هدف از این مرحله محلولپاشی خاتمه به تشکیل 14 الی 16 شاخه و تشکیل غوزه

سومین نوبت محلولپاشی 

هاي سنگین میباشد. 

* این زمان بسته به شرایط اقلیمی و منطقهاي معموالً 85 الی 100 روز پس از جوانه 

زنی بذر پنبه میباشد.

فاصله میانگین گروه چهارم

تا پنجم از باالي گیاه
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سورفکتانتها موادي هسـتند که هنگامی که به مقدار ناچیز استفاده میشوند 

کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش میدهند. 

دش عامل خیس کننده (سورفکتانت) غیر یونی است که براي افزایش کارایی و 

اثربخشی سموم و کودهاي کشاورزي توصیه شده است. 

 BASF سورفکتانت دش به منظور بهبود کارایی قابل اختالط با سموم شرکت

میباشد.  

1 لیتر در هکتار ســــورفکتانت دش + 1 لیتر در هکتار علفکش فوکوس با دز 

توصیه شده سایر نهادههاي کشاورزي 

Dash

دَش 

معرفی 

میزان مصرف

    براي باال بردن اثربخشی نهادههاي کشـاورزي اعم از سم و کود میتوان پس 

از انجام آزمایشات اختالط از سورفکتانت دَش استفاده نمود. 

    در هنگام اســتفاده ابتدا ســورفکتانت دَش را به میزان یک در هزار به تانک 

سمپاشـی اضـافه نمایید و پس از اختالط کامل با آب نهاده مورد نظر با دز ثبت 

شده، اضافه گردد. 

نکات مهم

فرموالسیون اي سـی (EC) شـامل 348/5 گرم در لیتر (%37/5 وزنی / وزنی) 

روغن (استرهاي اسـیدچرب) و 209/25 در لیتر 22/5وزنی / وزنی) اسـترهاي 

فســفاته (alkoxylated alcohol phosphate esters) و 46/5 گرم در 

لیتر اسید اولئیک میباشد. 

ترکیب شیمیایی
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شرکت ب آ اس اف ایران (سهامی خاص)

خیابان سهروردي شمالی، ضلع شمالی منبع آب

کوچه کنگاور، شماره 5

کد پستی : تهران 1557957111

صندوق پستی : 11155-4619 

تلفن : 88768237

فاکس : 88762894

basf.iran@basf.com
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