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خواص شيميايی و مشخصات فنی

Rhizoctonia
Verticillium

Fusarium Macrophomina
Pythium

Phytophthora Monosporascus gr/Lt 124مفنوکسام

322 gr/Lt زوکسی 
ٓ
استروبینا

متخصص کنترل اوومیست ها 

مید ه: گروه شیمیایــی•
ٓ
ا فنیل ا

1پلیمراز RNA: نقطه اثر •

•FRAC-MoA group: 4

استروبیلورین ها: گروه شیمیایــی•

سیستم تنفسی : نقطه اثر•

)ساز در میتوکندری سوخت و (

•FRAC-MoA group: 11

)سوسپانسیون معلق ( SE446فرموالسیون :  یونیفرم

ضمین میکندایمنی ریشه ها را ت) یکدیگر تکمیل کننده ی اثر ( موثرهماده ی یونیفرم با دو 



زوکسی 
ٓ
استروبینا
ریشه ها را از بیرون حفاظت میکند•

اثرسیستمیک 
میکندبه درون ریشه نفوذ کرده و رو به باال حرکت •

از هیپوکوتیل محافظت می کند •

قارچ در بافت گیاه و جوانه زنی اسپور ها را متوقف میکند نفوذ •

مفنوکسام
ریشه ها را از بیرون محافظت می کند •

اثر سیستمیک•
به ریشه ها وارد شده و  به سرعت در گیاه منتقل میشود •

هیپو کوتیل را محافظت می کند •

رشد میسلیوم ها را در خاک و درون گیاه متوقف می کند•

مکانيسم عمل 

Rhizoctonia
Verticillium

Fusarium Macrophomina
Pythium
Phytophthora Monosporascus

متخصص کنترل اوومیست ها 

ممانعت از نفود قارچ در بافت گیاه
و جوانھ زنی اسپورھا

توقف رشد میسیلیوم در خاک و 
درون گیاه



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

چه بیماری مرگ گیاه

افتادن نشاء های جوان از محل اتصال به زمین 1.

کامال قابل مشاهده در سطح مزرعه 2.

.اردباعث افزایش هزینه برای واکاری میگردد و یا اینکه در میزان تولید اثر مشخص می گذ3.

ا مرگ گیاهچه ناشی از پیتیوم، رایزوکـتونیا و فایتوفتور : مثال4.

Pythium کلم / Pythium / کاهو Rhizoctonia چغندر /



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

ب و مواد غذایــی از خاک شده و در نهایت ضعف گیاه و حمله ی بیشتر توسط بیمارگر های دی1.
ٓ
گر کاهش حجم فعال ریشه منجر به کاهش جذب ا

به راحتی در مزرعه قابل تخیص نیست، مگر با بررسی وضعیت ریشه ها 2.

باعث کاهش بیوماس در گیاه و کاهش عملکرد می شود3.

وقتی عالیم در مزرعه مشاهده شد، برای مبارزه دیر شده است 4.

منوسپوراکوس ، رایزوکـتونیا ، پیتیوم ،فوزاریوم :   قارچ های عوامل پوسیدگی های ریشه5.

شه پوسیدگی ری

Pythium / نخود

Mixed infestation early stage tomato

لودگی مخلوط قارچی در مراحل اولیه گوجه فرنگی
ٓ
ا

Mixed infestation latestage lettuce

لودگی مخلوط قارچی در مراحل نهایــی کاهو
ٓ
ا



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

در اندامهای هوایــی نیز می شودخسارت کاهش میزان جذب از ریشه باعث بروز 1.

.عالدم وقتی در مزرعه مشاهده میشود، دیگر برای مبارزه دیر شده است2.

رد می شود عالیم برگی فقط در مراحل پایانی رشد و تولید دیده می شوند که باعث کاهش قابل توجه عملک3.

فوزاریوم ،ورتیسلیوم ، فیتوفترا ، منوسپوراکوس ،: عوامل 4.

بیماریهای خاکزاد که بر روی اندام های هوایــی تاثیر می گذارند

Phytophthora فلفل / Phytophthora مراحل انتهایــی دوره رشد فلفل / Fusarium خیار /



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

Monosporascus

Verticillium

Macrophomina

Fusarium

Rhizoctonia

Pythium

Phytophthora

بیماری های خاکی معموال به صورت مخلوط با همدیگر عمل می کنند

داشت خسارت این بیماریها جدی است و در صورت عدم کنترل از ابتدای کشت، شانس دومی برای کنترل وجود نخواهد



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک
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Fusarium

Rhizoctonia

Pythium

زیان تجمعی در گیاهان نشاء شده  ر نشاءبیماریهای یافته شده در ریشه به ازای ه

حضور این بیماری های سه گانه در مراحل مختلف رشدیخسارت حاصل درصد 40از بیش 

پیتیوم

یارایزوکـتون

فوزاریوم

گیاه حمله می کنندبه خاکزاد  ترکیبی ازبیماری های معموال 



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

دشونبه سبزیجات مختلف حمله کرده و باعث کاهش شدید عملکرد می بیماری های خاکزاد 
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روز بعد از انتقال نشاء 

Cucumber Tomato Pepperخیار گوجھ فرنگی فلفل

درصد است 45تا 30تیمار نشده کرت های  میزان خسارت در 

نشدهتیمار کرت های  میزان خسارت در سبزیجات مختلف در 



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

تاثیر بیماری های خاکزاد در کاهش عملکرد گیاهان و در بافت های مختلف خاک
)گوجه فرنگی، خیار و فلفل(
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Heavy soil Sandy soil

خاک های بافت سبک بیشتر از خاک های بافت سنگین استمیزان خسارت در 

خاک بافت سنگین خاک شنی

آزمایش سینجنتا در کشورھای مصر، اردن، عربستان و اسپانیا34بر اساس نتایج : منبع 
شن% 50> رس و سیلت ، خاک ھای بافت سبک % 50> خاک ھای بافت سنگین 



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک
اثر یونیفرم در کنترل بیماریهای خاکزاد در گیاهان و  در بافت های مختلف خاک

)گوجه فرنگی، خیار و فلفل(

آزمایش سینجنتا در کشورھای مصر، اردن، عربستان و اسپانیا34بر اساس نتایج : منبع 
شن% 50> رس و سیلت ، خاک ھای بافت سبک % 50> خاک ھای بافت سنگین 

لیتر در ھکتار1.5لیتر در ھکتار و در خاک ھاس سنگین 1مقادیر مصرف یونیفرم در خاک ھای شنی 
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گوجه فرنگی در خاکهای سنگین  فلفل در خاک سبک خیار در خاک سنگین 

از هر نوعی که باشد، محصول هر چه که باشد، فشار بیماری هر اندازه که باشد، یونیفرم جوابگوی نیاز شما خواهد بودبافت خاک 

تیمار نشده



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

ماده موثر سموم مختلف پیتیوم  فیتوفترا  رایزوکتونیا  ورتیسلیوم فوزاریوم سایر قارچ ھا 

Propamocarb

Hymexazol

Tolclofos-m

3 way mixes

xxx xxx
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xxx xxx xxx xxx Xx(x) Xx(x)

را کنترل می کند) بیماری های خاکزاد( یونیفرم طیف وسیعی از قارچ های بیماری زا 

1) 3 way mixes :Rizolex /T + Galben/copper, + Topsin , 1.0 – 1.5 L or kg/ha per product

.اثر قاطع دارد) بیماری های خاکزاد( قارچ های بیماری زا روی تمامی یونیفرم 



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک
اثر یونیفرم در کنترل بیماریهای خاکزاد در گیاهان در مقایسه با سایر سموم

0

10

20

30

40

50

Untr. 3 way mixes Uniform Untr. Propamocarb
+ Fosethyl

Uniform Untr. Hymexazol Uniform

رد 
لک

عم
ش 

کاھ
%

تیمارنشده یونیفرمتیمارنشدهتیمارنشده ترکیب سھ ھایمگسازول
قارچکش

پروپاموکارب 
فوستیل+ 

یونیفرمیونیفرم

1) 3 way mixes :Rizolex /T + Galben/copper, + Topsin , 1.0 – 1.5 L or kg/ha per product
Source: Syngenta trials Egypt, Jordan, Spain, France, Uniform 446 SE rates :
1.0 l/ha on sandy soils , 1.5 l/ha on heavy soils, 3 way mixes 1600 - 2500 g ai /ha,
Propamocarb + Fosethyl 1680 g ai / ha, Hymexazol 960 – 1200 g ai / ha               



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

تاثیر بی نظیر یونیفرم در کنترل بیماری های خاکزاد در کشت های استراتژیک
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یگوجه فرنگ خیار فلفل لوبیاها نخودها هویچ یونجه چغندرقند

کنترل% 90

آزمایش 56آزمایشات سینجنتا در کشورھای مصر، اردن ، عربستان و اسپانیا، : منبع 
لیتر در ھکتار روی 1.5لیتر در ھکتار روی خاک ھای شنی، SE :1 446مقادیر یونیفرم 

خاک ھای بافت سنگین

یونیفرم طیف وسیعی از قارچ های عامل بیماری های خاکزاد را کنترل میکند



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک

بواسطه کنترل بیماریهای خاکزاد) 1(اثر یونیفرم در افزایش عملکرد محصوالت مختلف
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اف افزایش عملکرد% 45تا 25

افزایش عملکرد نسبت بھ شاھد) 1
آزمایش سینجنتا در کشورھای مصر، اردن ، عربستان36: منبع 

لیتر در ھکتار روی 1.5لیتر در ھکتار روی خاک ھای شنی، SE :1 446مقادیر یونیفرم 
خاک ھای بافت سنگین

گوجھ فرنگیخیار فلفل لوبیاھا نخودھا

یونیفرم با کنترل بیماری های خاکزاد باعث افزایش چشمگیر عملکرد میشود



زادطيف وسيع کنرتل بيماری های خاک
ندبرخی از قارچ های بیماری زا بدون اینکه عالیم مشهودی از خود نشان دهند باعث کاهش عملکرد گیاه میشو

آزمایش سینجنتا در کشورھای مصر، اردن ، عربستان36: منبع 
لیتر در ھکتار روی 1.5لیتر در ھکتار روی خاک ھای شنی، SE :1 446مقادیر یونیفرم 

خاک ھای بافت سنگین
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میزان خسارت وارد شده به نشاء ها در بخش تیمار نشده 

افزایش عملکرد بیش از حد انتظار با کنترل 
بیماری ھای بدون عالدم مشھود

.یونیفرم با کنترل تمام این عوامل بیماری زا، باعث افزایش عملکرد محصول می شود

محصول پیش بینی شده برای برداشت

بر اساس میزان بیماری قابل تشخیص

در گیاه 



مقادير ، زمان و روش مصرف

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

0 502010 30 70

Seed bed

لیتر در هکـتار 1.5–2: در خاک های بافت سنگین لیتر در هکـتار 1–1.5: در خاک های بافت سبک 

سنگینخاک های بافتسبکخاک های بافت

یگوجه فرنگ

مقدار مصرف

زمان مصرف

.لیتر در هکـتار مصرف شود2در صورتیکه عامل بیماری قارچ فوزاریوم یا ورتیسلیوم بود ،مقدار -1

بیاری مرحله اول ، بالفاصله پس از انتقال نشاء. برای پیشگیری از بروز بیماری ، مصرف تقسیطی یونیفرم بهترین نتیجه را به همراه دارد-2
ٓ
ب ا

ٓ
.  و یا در اولین ا

ب دوم یا سوم 
ٓ
دومین مرحله مصرف در ا

غاز کنید-3
ٓ
.در صورتیکه از یونیفرم استفاده نکرده اید، به محض مشاهده اولین عالیم بیماری در گیاهان کاربرد یونیفرم را ا



مقادير ، زمان و روش مصرف

لیتر در هکـتار 1.5–2: در خاک های بافت سنگین لیتر در هکـتار 1–1.5: در خاک های بافت سبک 

سنگینخاک های بافتسبکخاک های بافت

لوبیاها

مقدار مصرف

زمان مصرف

.لیتر در هکـتار مصرف شود2در صورتیکه عامل بیماری قارچ فوزاریوم یا ورتیسلیوم بود ،مقدار -1

بیاری مرحله اول ، بالفاصله پس از انتقال نشاء. برای پیشگیری از بروز بیماری ، مصرف تقسیطی یونیفرم بهترین نتیجه را به همراه دارد-2
ٓ
ب ا

ٓ
.  و یا در اولین ا

ب دوم یا سوم 
ٓ
دومین مرحله مصرف در ا

غاز کنید-3
ٓ
.در صورتیکه از یونیفرم استفاده نکرده اید، به محض مشاهده اولین عالیم بیماری در گیاهان کاربرد یونیفرم را ا

0 12 13 14-19 60 75-79 81-85 8910



مقادير ، زمان و روش مصرف

لیتر در هکـتار 1.5–2: در خاک های بافت سنگین لیتر در هکـتار 1–1.5: در خاک های بافت سبک 

سنگینخاک های بافتسبکخاک های بافت

سبزیجات

مقدار مصرف

زمان مصرف

.لیتر در هکـتار مصرف شود2در صورتیکه عامل بیماری قارچ فوزاریوم یا ورتیسلیوم بود ،مقدار -1

بیاری مرحله اول ، بالفاصله پس از انتقال نشاء. برای پیشگیری از بروز بیماری ، مصرف تقسیطی یونیفرم بهترین نتیجه را به همراه دارد-2
ٓ
ب ا

ٓ
.  و یا در اولین ا

ب دوم یا سوم 
ٓ
دومین مرحله مصرف در ا

غاز کنید-3
ٓ
.در صورتیکه از یونیفرم استفاده نکرده اید، به محض مشاهده اولین عالیم بیماری در گیاهان کاربرد یونیفرم را ا



مقادير ، زمان و روش مصرف

لیتر در هکـتار 1.5–2: در خاک های بافت سنگین لیتر در هکـتار 1–1.5: در خاک های بافت سبک 

سنگینخاک های بافتسبکخاک های بافت

سیب زمینی

مقدار مصرف

زمان مصرف

.لیتر در هکـتار مصرف شود2جهت کنترل بیماری رایزوکـتونیا ، مقدار -1

بیاری . برای پیشگیری از بروز بیماری ، مصرف تقسیطی یونیفرم بهترین نتیجه را به همراه دارد-2
ٓ
ب ا

ٓ
ب دوم یا سوم دومین مرحل. مرحله اول در اولین ا

ٓ
ه مصرف در ا

غاز کنید-3
ٓ
.در صورتیکه از یونیفرم استفاده نکرده اید، به محض مشاهده اولین عالیم بیماری در گیاهان کاربرد یونیفرم را ا



مقادير ، زمان و روش مصرف

بیاری نمائید تا خاک مرطوب شود و امکان نفوذ عمقی برای سم ف
ٓ
.  راهم شوددر خاک های بافت سنگین  ابتدا مزرعه را ا

.نباید خاک بسیار خشک یا بسیار غرقاب شود

روش های مصرف

ورد، محلول یونیفرم را که قبال با غلظت مناسبی تهیه کرده اید ب
ٓ
بیاری وارد زمانیکه خاک رطوبت کافی بدست ا

ٓ
ه سیستم ا

).لیتر درهکـتار2تا 1.5: مثال .( توجه داشته باشید مقدار سم در واحد سطح بدرستی توزیع شود. کنید

بیاری را ادامه دهید تا سم نفوذ عمقی یاف
ٓ
ته و به ریزوسفر پس از پخش مناسب سم یونیغرم در سطح تعیین شده، مقداری ا

.گیاهان برسد



رمتصاويری از نتايج آزمايشات يونيف

: حفاظت شده با

شاهد
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