
  علف كش هاي توصيه شده براي زراعت گندم و جو

  توضيحات  زمان مصرف  مقدار مصرف در هكتار  فرموالسيون  نام تجاري  نام عمومي  رديف

برگي علف هرز  2-4در مرحله   ليتر EC    36% 5/2  ايلوكسان  ديكلوفوپ متيل  1

  تا اوايل ساقه رفتن گندم و جو

اختالط با پهن برگ كش هاي رايج خودداري از . يوالف و چچم را بيشتر كنترل مي كند

  .با برومايسيد و گرانستار قابل اختالط است. شود

    در مرحله پنجه زني علف هرز  ليتر  EW   7.5% 1-8/0  پوماسوپر  مفن پاپردياتيل+فنوكساپروپ  2

در مزارع جو اكيداً . ليتر در هكتار مصرف شود 1اختالط با توفوردي به ميزان در صورت   حداكثر تا پايان پنجه زني  ليتر EC    8% 1- 8/0  تاپيك  پروپارژيل -كلودينافوپ  3

  .از سمپاش پشت تراكتوري استفاده شود.مصرف نشود

ليتر به همراه  1يا  ليتر SC  25%  2/1  گراسپ  ترالكوكسيديم  4

درصد روغن امولسيون  5/0

  شونده

برگي تا اواسط پنجه  2-3از 

  علف هاي هرز زني

  

برگي تا طويل شدن ساقه  3از   ميلي ليتر به همراه رويان EC   10% 450  آكسيال  پينوكسادن  5

  گندم

با بروموكسينيل فابل اختالط . بيشترين تأثير زماني است كه هوا گرم و رطوبت باال باشد

  .است ولي با علف كش هاي هورموني قابل اختالط نيست

  .براي مبارزه با يوالف وحشي حداقل با يك فاصله با توفوردي مصرف شود  برگي شدن علف ها 2-4  ليتر  BW  EC   20%    3سافيكس   ايزوپروپيل-ام-فلم پروپ  6

كمبي  46يو   ام سي پي آ+توفوردي  7

  فلوئيد

SL   67.5% 1  برگي علف هرز 2-4مرحله   ليتر  5/1تا    

  .در مزارع همجوار با محصوالت حساس در شرايط كامالً بدون باد سمپاشي شود  ساقه گندم پنجه زني تا تشكيل  ليتر   SL   72%  5/1- 1  ديفلوئيد 46يو   توفوردي  8

  .بهترين زمان مصرف از اول تا پايان پنجه زني است  برگي علف ها 2-4در هنگام   گرم 25تا  DF   75%  20  گرانستار  تريبنورون متيل  9

علف هاي هرز در برگي  2- 4  ليتر     SL   22.5%  2/5  پاردنر  بروموكسيل  10

  گندم
  .قابل اختالط با سموم باريك برگ كش است

براي  -ابتدا  تا انتهاي پنجه زني گندم  گرم DF   75%  6/26  آپيروس  سولفوسولفورون  11

  كنترل جودره در مرحله گره دوم ساقه
در صورت كاربرد آن در گندم از كشت .از مصرف آن در محصول جو خودداري گردد

  .قند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعدي اجتناب شودمحصوالت چغندر 

، در هزار 2 گرم با روغن WG  6%    350  شواليه  مفن پاير+يدوسولفورون+مزوسولفورون  12

  گرم بدون روغن 400

برگي تا اواسط پنجه زني علف  3

  ها
در صورت كاربرد آن در گندم از كشت .از مصرف آن در محصول جو خودداري گردد

چغندر قند، آفتابگردان ، ذرت و سويا به عنوان كشت دوم در تناوب  اجتناب محصوالت 

  .شود

  كاشت گندم، مصرف آن (پيش رويشي  ليتر EC    55%  2-2/5  پنتر  ديفلوفنيكان+ايزوپروتون  13



  )و سپس آبياري

 1250گرم به همراه  WG80%  45-40  توتال  سولفوسولفورون+متيلمت سولفورون   14

  سورفكتانتميلي ليتر 

براي  -ابتدا  تا انتهاي پنجه زني گندم

  كنترل جودره در مرحله گره دوم ساقه
چون داراي حركت زياد در خاك است در برخي . فقط در مزارع گندم مصرف شود

شرايط خاص سبب ايجاد خسارت به محصوالت حساس اطراف و يا بعدي در تناوب مي 

  .شوند

برگي علف هرز يا ابتدا تا  2- 3  ليتر در هكتار OD 1.2% 1/5  آتالنتيس  پاير مفن+ يدويولفورون+مزوسولفورون  15

  انتهاي پنجه زني
  

برگي تا اواسط پنجه زني  3از   ليتر  SL   25%  4  آونج  ديفن زوكوات  16

  يوالف

قابل اختالط با . فقط براي مبارزه با يوالف وحشي در مزراع جو با احتياط مصرف شود

  كارشناستوفوردي با نظر 

  

 مديريت حفظ نباتات استان البرز


