
رتهمعرفی جامع علفکش فوزیلید فو 

با تکنولوژی ایزولینکفوزیلید فورته



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

زیفوپ :         نام عمومی 
ٓ
-Fluazifopبوتیل پـی فلوا P – Butyl       

 کربوکسیالز می بAماده موثره علف کش فوزیلید فورته متعلق به گروه :       گروه شیمیایــی 
ٓ
نزیم ا

ٓ
.اشندبوده که ممانعت کننده از سنتز استیل کو ا

Acetyl coenzyme A carboxylase (ACCase) inhibitor

زیفوپ پـی متیل ،سوسپانسیون  150:فرموالسیون
ٓ
SE 150گرم در لیتر فلوا

      LD 50 Oral Rat= 3680 mg/kg: درجه سمیت خوراکی برای موش صحرایــی

اعث از بین رفتن فوزیلید فورته از سنتز اسید های چرب در گیاه ممانعت کرده  و از این طریق در متابولیسم گیاه ایجاد اختالل و ب

.علف هرز می شود



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

رویشیعلف کش سیستمیک پس 

کندساله و چند ساله را کنترل می نازک برگ یکعلف های هرز 

در اکـثر زراعت های پهن برگ، قابل مصرف و قابل توصیه می باشد

با تکنولوژی ایزولینکفوزیلید فورته



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

تکنولوژی ایزو لینک چیست؟ 

یــیبهبودبهکهاستهاادجوانتوکنندهترموادروغنها،ازترکیبیچندمخلوطیک
ٓ
.کندمیکمکسمپاشیعملیاتکارا

روماتیکهایحاللحاویکهادجوانتیک
ٓ
مدهدستبهگیاهیروغنهایازکهاستا

ٓ
.استا

یــیترکیباین
ٓ
زیفوپ(فورتهفوزیلیدیموثرهیمادهکارا

ٓ
.دهدمیافزایشهرز علفهایبرگسطحدررا )بوتیلپـیفلوا

.رساندمیسماثرینقطهبهکاملطور بهوخوبیبهرا سمیموثرهمادهایزولینک

.ندکمیترمطمئن،برگکشیدههرز علفهایدرکممقطعسطحباباریکبرگهایمرطوبسطحبهسمچسبیدنایزولینک

شوندمیگیاهجذبسرعتبهبرگسطحازموثرهموادکهمیکندایجاداطمینانلینکایزو 



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

تکنولوژی ایزو لینک چیست؟ 

ویژهساختاریکسمموثرهمادهباکههاکنندهمرطوبوگیاهیهایروغن،)ادجوانت(مویانموادازترکیبیساده،زبانبهایزولینکتکنولوژی 

:کهاندکردهایجاد

A.I

ISOlink
wetter

ISOlink
adjuvantISOlink

oil

.ستندهمرتبطیکدیگربانزدیکازاجزاءاینهمهشدهاسپری محلولدر

.تندهسمرتبطموثرهمادهبانزدیکاز

.ندکمیفراهمرا عالیپاششواختالطخواص

.دهشاسپری قطراتجذببهبود

قطراتپخشبهبود

.رگببازیادتماسسطحبدلیلبیشترجذبامکان

فعالیترساندنحداکـثربه



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

تکنولوژی ایزو لینک چیست؟ 

.میکنندکمکبرگتوسطسمقطراتجذببههاکنندهمرطوب

.شوندمیبرگسطحرویبرسمقطراتپخشباعثهاکنندهمرطوب

AI.کنندمیعملموثرهمادهازمستقلبطور هاکنندهمرطوباما

ISOlink
wetter

ISOlink
adjuvantISOlink

oil

مرطوب کننده ها

ماده موثره

)مویان(ادجوانت 

روغن گیاهی



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

تکنولوژی ایزو لینک چیست؟ 

قطراتاویحروغنقطرههرکهمعنیاینبهمیدهد،تشکیلرا چندگانهامولسیونیکاین

بریز
ٓ
الیهباهقطر تماسسطحافزایشوپخشیدگیبهامولسیون،پایداری بهکهاستا

.میکندکمکبرگسطحکوتیکولی

روغنقطرات

سورفکـتانت

موثرهمواد

ب
ٓ
ا

ببافورتهفوزیلیدزمانیکه
ٓ
جمعروغنیقطرهطحسدرموثرهمادهوایزولینکهایسورفکـتانتکهروغنیریزبسیارقطرات،میشودمخلوطا

.دهندمیتشکیلپایدارامولسیونیکمیشوند،

.میکندتسهیلرا موثرهمادهجذبموضوعاین



فورتهمشخصات فنی علفکش فوزیلید

تکنولوژی ایزو لینک چیست؟ 

برسدحداکـثربهبرگسطحباتماسمنطقهتایافتخواهدگسترشقطرهیک.)مویان/کنندهمرطوب/روغنازترکیبییعنی(دهدمینشانرا ایزولینکتکنولوژی انتشارتوانایــیاین

برگسطحدرتماسحداکـثربرایعالیگسترش

قطرههمانازکاذبرنگلومینسانستصویر

چمنرگبسطحرویفورتهفوزیلیدایقطرهلیترمیکرومیلی0.1



مزایای علفکش فوزیلید فورته

)رگبپهن(مختلفهایکشتدراستفادهقابل

)َمرغ وگیاهبید،سوروفرویعالیتاثیر(سالهوچندسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل

)بودنتمیکسیسوایزولینکتکنولوژی مزیت(روزچندعرضدرهرز علفرشدتوقفوسریعتاثیر

)برگپهنگیاهانرویسوءتاثیربدون(اصلیگیاهباسازگار

.)دهدنمیکاهشرا فورتهفوزیلیداثرسمپاشیازبعدساعت1بارندگی(بارانبرابردرمقاومت

.)کشبرگپهنهایعلفکشاکـثربااختالطقابل

ریشهبههاجوانهازخوبانتقالوکاملسیستمیک



مزایای علفکش فوزیلید فورته

سالهچندوسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل

Avena spp.
یوالف وحشی

Echinochloa crusgalli

سوروف ارزن وحشی و چسبک

علف های هرز باریک برگ یکساله

َمرغ وگیاهبید،سوروفرویعالیتاثیر



مزایای علفکش فوزیلید فورته

سالهچندوسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل

چندسالهعلف های هرز باریک برگ 

Agropyron repens

بید گیاه

Cynodon dactylon
مرغ 

Sorghum halepense
قیاق



مزایای علفکش فوزیلید فورته

سالهچندوسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل
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fluazifop with ISOlink Technology fluazifop + Agral (tank mix)
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زیفوپ
ٓ
زیفوپ+معمولیهایادجوانتبهنسبتایزولینکتکنولوژی بافلوا

ٓ
.استبرترفلوا



مزایای علفکش فوزیلید فورته

سالهچندوسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل

fluazifopUTC

+ Agral

wheat

barley

زیفوپپایهبرمحصوالتقوتنقاطازیکیهموارهخودرو غالتکنترل
ٓ
فلوا

استبوده

زیفوپمعمولی،هایادجوانتبامقایسهدر
ٓ
برتری ینکایزولفناوری بافلوا

.دارد

درو خوغالتبرترکنترل



مزایای علفکش فوزیلید فورته

سالهچندوسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل

زیفوپهایادجوانتبامقایسهدر
ٓ
داراینکایزولیفناوری بامعمول،فلوا

:رویاستبرتراثر

وحشییوالف-

روباهیدم-

:استزیرمواردنتیجهدربرتری این

بهبودیافتهجذب-

یافتهبهبودانتقال-

گیاهدرموثرهمادهبیشترمقدار-

fluazifopUTC

+ Agral

کسالهیبرگنازکهایعلفبرترکنترل



مزایای علفکش فوزیلید فورته

سالهچندوسالهیکبرگنازکهایعلفازایگستردهطیفکنترل

زیفوپمزیت
ٓ
هایندهکنمرطوببامقایسهدرایزولینکفناوری بافلوا

بروموسهرز علفرویقدیمیمعمول

موسبرو هرز علفبرترکنترل

fluazifopUTC

+ Agral



مزایای علفکش فوزیلید فورته

)بودنیکسیستموایزولینکتکنولوژی مزیت(روزچندعرضدرهرز علفرشدتوقفوسریعتاثیر

زیفوپموثرهمادهجذبافزایشسببفورتهفوزیلیدکشعلفدرشدهبکارگرفتهISOlinkتکنولوژی 
ٓ
شودمیهرز هایفعلتوسطفلوا

ن؛ینیتجهکه
ٓ
.استعلفکشتاثیرافزایشا

ی شده فوزیلید فورته در گیاهان سمپاش

رکت در هر دو جهت، به باال و به پایین ح

.می کند

وند چوب
ٓ
انتقال در ا

بکش
ٓ
وند ا

ٓ
انتقال در ا

قطرات سم 
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Haloxyfopهالوکسی فوپ

quizalofop

م 
چچ

در 
ب 
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د 
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ساعات پس از سمپاشی

فوزیلید فورته با تکنولوژی 
ISOlink

®

افزایش سرعتافزایش میزان اثر 

propaquizafop

Presenter
Presentation Notes
Quizalofop Ethyl  5 % EC= Targa Super Heloxyfop-methyl = Gallant Super, Verdict,Zellek and Dowco 453Propaquizafop =Agil



مزایای علفکش فوزیلید فورته

بعد روز2فورته فوزیلید 

سمپاشی    از 
شاهد

ساقهیعرضبرشدرفوزیلیدسریعتاثیر

گونهومحیطیشرایطبهبستهفورتهفوزیلیدتاثیرعالئم

ورتبصسمپاشیازهفتهسهتایکازپسهرز،علف

نهمچنیورویشیهایقسمتوهاگرهدرپوسیدگی

ظاهرجوانهایبرگشدننکروزسپسوکلروزبصورت

.میشود

وهاگرهدرزردیشاملهرز علفمرگعالیماولین

 
ٌ
.ودمیشنمایانروزچندازپسشدنبنفشنهایتا



مزایای علفکش فوزیلید فورته

)رگبپهن(مختلفهایکشتدراستفادهقابل

فتابگردان،قند،چغندرفلفل،کلزا،سویا،زعفران،پیاز،هایکشتدرکشورهاسایردرفورتهفوزیلید
ٓ
برایسیر،ویونجهی،زمینسیبا

.میگیردقراراستفادهموردبرگباریکهرز علفهایکنترل

نام علف هرز مناطق                  میزان مصرفزمان مصرفکشت

گوجه فرنگی

در مناطق جنوبی کشور   هکـتارلیتر در1برگی علف هرز 4تا 2
علف های هرز کشیده برگ

مزارع گوجه فرنگی

در  مناطق جنوبی کشور   رلیتر در هکـتا1.5بعد از چهار برگی     

در سایر مناطق کشور      رلیتر در هکـتا1.5برگی علف هرز 4تا 2

:ایراندرفورتهفوزیلیدثبت



مزایای علفکش فوزیلید فورته

)رگبپهن(مختلفهایکشتدراستفادهقابل

هرز هایعلفبرگی4تا2مرحلهدر:فرنگیگوجهدرمصرفزمان

TPSeed Flowering Green fruits Ripe fruits…….......

0 502010 30 70

Seed bed



مزایای علفکش فوزیلید فورته

بارندگیبرابردرمقاومت

شود،بنابراین مقاومت تکنولوژی ایزولینک به کار گرفته شده در فوزیلید فورته سبب افزایش جذب ماده موثره توسط علف های هرز می

.در برابر بارش باران افزایش می یابد

یــی و عمل
ٓ
ن نداردبارش باران یک ساعت پس از مصرف فوزیلید فورته تاثیری در کارا

ٓ
.کرد ا
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100

فوزیلید فورته

75 gr ai/ha

propaquizafop
37.5 gr ai/ha

haloxyfop
37.5 gr ai/ha

cycloxydim
75 gr ai/ha

بدون باران 

باران

ز  ر
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فها
 عل

رل
کنت

د 
رص

د

بیاری به میزان 
ٓ
.یهمانند سازی باران شویــمنظور  دقیقه بعد از سمپاشی به 30میلیمتر  2.5ا

.                  دمیشواستانداردها مشاهده توسط سموم از بارندگی کاهش چشمگیری در کنترل علف هرز بعد . استداشتهبسیارخوبی فوزیلید فورته کنترل بارندگی، علیرغم 

زمایش روی علف در بررسی مقاومت در برابر باران فوزیلید فورته در مقایسه با سایر ترکیبات بارک برگ کش
ٓ
اییزهپهای هرز یکساله ا



مزایای علفکش فوزیلید فورته

بارندگیبرابردرمقاومت

یــی و عمل
ٓ
ن نداردبارش باران یک ساعت پس از مصرف فوزیلید فورته تاثیری در کارا

ٓ
.کرد ا

55
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فوزیلید فورته

75 gr ai/ha

haloxyfop
30 gr ai/ha

quizalofop
20 gr ai/ha

propaquizafop
30 gr ai/ha

بدون باران

با باران

ز  ر
ی ه

فها
 عل

رل
کنت

د 
رص

د
زمایش  در سموم علفکش در مقایسه با سایر بررسی مقاومت در برابر باران فوزیلید فورته، 

ٓ
هاره برگ بنازک هرز علف های روی ا

بیاری به میزان 
ٓ
.ویــیهمانند سازی باران شمنظور  دقیقه بعد از سمپاشی به 30میلیمتر  2.5ا

.نموده استدر باالترین سطح علفهای هرز را کنترل فوزیلید فورته بارندگی، علیرغم 

.                  شودمیمشاهده توسط سموم استاندارد از بارندگی کاهش چشمگیری در کنترل علف هرز بعد 



مزایای علفکش فوزیلید فورته

شهریبههاجوانهازخوبانتقالوکاملسیستمیک

تماس با برگ، انتشار و سپس 
نفوذ کامل                

بکش
ٓ
وند ا

ٓ
حرکت در ا

در ریزوم هاحرکت

وند چوبی
ٓ
حرکت در ا

دحرکت سم بطرف نقاط رش

سمپاشی با کیفیت



فوزیلید فورتهنکات مهم در مصرف علفکش 

فتابگردان،قند،چغندرفلفل،کلزا،سویا،زعفران،پیاز،هایکشتدرفورتهفوزیلید
ٓ
هرز علفهایکنترلبرایر،سیویونجهزمینی،سیبا

.میگیردقراراستفادهموردبرگباریک

.کندمیعملموفقدارریزومهرز هایعلفکنترلدرفورتهفوزیلید

.نداردهفورتفوزیلیدعملکرددرتاثیری سمپاشیازبعدساعتیکبارانبارش



فوزیلید فورتهنکات مهم در مصرف علفکش 

 .نمائیدکالیبرهرا سمپاشسمپاشی،اجرایازقبل
ً
.کنیداستفادهسمپاشیجهتداربومهایسمپاشازترجیحا

بکیفیتسمپاشی،اجرایازقبل
ٓ
.کنیدبررسیرا استفادهموردا

.کنیداستفادههرز هایعلفبامبارزهبرایفورتهفوزیلید)هکـتاردرلیتر1.5(کاملدزاز

.کنیداستفادههرز هایعلفبامبارزهبرایهاکشعلفپاششمخصوصهاینازلاز

.داشتنخواهیدبارندگیسمپاشیازبعدساعتیکتاکهشویدمطمئن



فوزیلید فورتهنکات مهم در مصرف علفکش 

 فورتهفوزیلیدبهمویانگونههرافزودناز
ً
.شودگیاهسوزی سبباستممکنکهچرانمائید،خودداری اکیدا

بباسمپاشی،اجرایاز
ٓ
 کدر،هایا

ً
بوشور ،قلیایــیشدیدا

ٓ
.کنیدخودداری باالسختیدارایهایا

.کنیدخودداری بادوزشدارایروزهایدرفورتهفوزیلیدمصرفاز

.کنیدخودداری ،استبرگنازکخوداصلیمحصولکههایــیکشتدرفورتهفوزیلیدکاربرداز
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