ليست برخي سموم رايج در ايران و مقدار مصرف آنها

نام عمومي قارچ کش
ادیفنفوس

نام تجاری
قارچ کش
هینوزان

فرموالسيون

مقدار مصرف

موارد توصيه

EC 50%

1لیتر

بالست برنج
آتشک سیب و گالبي
ü

لب شتری هلو

ü

بالیت گردو

ü

بیماری دارخور
غربالي هسته دارها

اكسي كلرور مس
2-5درهزار
اكسي كلرورمس

كوپراویت

ü

لکه آجری بادام

ü

آنتراكنوز گردو

شانکر باكتریایي هسته دارها

WP 35%
 Kg 2-1درهکتار

سفیدک دروغي سیب زمیني و گوجه فر
سفیدک پودری گوجه فرنگي
ü

ناتراسیا مركبات(سرخشکیدگي)
گموز پسته
پوسیدگي گل آذین خرما

سفیدک داخلي جالیز وسبزی
یک در هزار

ایپرودیون+كاربندازیم

رورال -تي اس WP 52.5%

ایمازالیل

فونگافلور

LS 5%

لکه قهوه ای نواری جــــــو

 1كیلو گرم در هکتار

شیت بالیت

دو در هزار

ü

یک در هزار

لکه قهوه ای نواری جــــــــــو

زردی نخود

لکه قهوه ای برنج

پوسیدگي ژیبرالی

طوقه برنج
لکه سیاه سیب
سفیدک پودری سیب و هلو شانکر سیتوسپورایي
پوسیدگي آرمیالریایي ریشه
نیم تا یک در هزار

بنومیل

پوسیدگي سفید ریشه
زردی نخود

Kg 1
بنلیت

WP 50%

بیترتانول

بایکور

WP 25%

پروپیکنازول

تیلت

EC 25%

خشکیدگي سرشاخه توت

Kg 1.5-1

سفیدک سطحي چغندر قند
لکه برگي سکوسپورایي چغندر

 55.در هزار

لکه سیاه سیب
سیاهک هندی
زنگهای غالت
فوزاریم ریشه و خوشه غالت

1 – 5.5
ü
لیتر در هکتار

سپتوریوز گندم
شیت بالیت برنج
سیاهک آشکار نیشکر

پنکونازول

توپاز

EW 20%

 5.125درهزار

سفیدک حقیقي مــــــو

تبوكونازول

فولیکور

EW 25%

یک لیتر در هکتار

سیاهک هندی و زنگهای غالت

تبوكونازول

راكسیل

DS 2%

یک و نیم در هزار

سیاهک آشکار گندم و جـــــــو

تبوكونازول

راكسیل

FS 6%

نیم در هزار

سیاهک پنهان گنــــــــدم

تریادیمنول

بایتان

DS 7.5%

دو در هزار

سیاهک پنهان و آشکار گندم

تری تیکونازول

رئال

 5.2درهزار

سیاهک پنهان گنــدم

تری دیمورف

كالکسین

EC 75%

 5.55لیتر

سفیدک حقیقي چغندر قند

تری سیکالزول

بیم

WP 75%

نیم كیلوگرم

بالست برنــــج

تیابندازول

تکتو

WP 60%

تیابندازول+فلوتریافول

وینسیت پي

DS 5%

 2در هزار

تیوفانات متیل

توپسین ام

WP 70%

نیم در هزار

تیوفانات متیل تیرام

همای كت

WP 80%

 3در هزار

پوسیدگي طوقه و ریشه برنج (ژیبرال)

دودین

ملپركس

WP 65%

1در هزار

لکه سیاه سیــب

دیفنوكونازول

دیویدند

DS 3%

 2-1در هزار

FS 20%

مرگ گیاهچه سیب زمیني
سیاهک پاكوتاه گندم
مرگ گیاهچه حبوبات

 2در هزار
ü

برق زدگي نخود

سیاهک پنهان و آشکار گندم
شانکر سیتوسپورایي
پوسیدگي آرمیالریایي ریشه
پوسیدگي سفید ریشه

سیاهک پنهان گندم

سیاهک پاكوتاه گندم

دیفنوكونازول

دیویدند

FS 3%

 1در هزار

دینوكاپ

كاراتانLC

EC 35%

یک در هزار

كاراتانFN-

Wp18.25%

یک الي دو در هزار

دینیکونازول

سومي ایت

WP 2%

دو در هزار

سیاهک پنهان و آشکار گندم

دینیکونازول

سومي ایت

FS 2%

یک در هزار

سیاهک پنهان گندم

دیتانZ-78

WP 80%

سیاهک پنهان گندم
سفیدک حقیقي هلو
سفیدک حقیقي سیب
سفیدک سطحي رز

سفیدک حقیقي سیب
سفیدک حقیقي هلو
سفیدک حقیقي مـــو
سفیدک حقیقي جالیز
سفیدک سطحي یونجه
سفیدک پــــودری توتون
دینوكاپ
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سفیدک پودری انبـــه
سفیدک سطحي چغندر
كنه حنایـي گوجه فرنگي

آنتراكنوز گردو
لکه شکالتي باقال
زینب

 3 – 2در هزار

سفیدک داخلي مــو

سفیدک دروغي چغندر
سفیدک دروغي توتون
كنه نقره ای مركبات
ü

سیاهک هندی
زنگهای غالت

سایپروكونازول

آلتو

SL 10%

 1 – 5.5لیتر در
هکتار

سپتوریوز گندم
سركوسپورای برگ چغندر

سایپروكونازول+كاربندازیم آلتوكمبي

SC 46%

 5.0لیتر

پودر میکرونیزه

Kg 05 – 05

پوسیدگي فوزاریمي ریشه گندم
فوزاریم خوشه گندم
سفیدک پودری مــــو

سولفور

گل گوگرد

انواع كنه های تارتن
سفیدک حقیقي مـــــو
سفیدک حقیقي سیب
سفیدک پودری جـــالیز
سفیدک سطحي یونجه

سولفور

الوزان -كوزان Wp 80-90%

سفیدک سطحي رز
3- 1.5در هزار

كنه اریوفید پستـــه
كنه های تارتن سبزی و جالیز

سولفور

الوزان -كوزان DF 80%

 3در هزار

سفیدک حقیقي مـــــــو
آتشک درختان میوه دانه دار
فتیله نارنجي درختان میوه

پیچیدگي برگ هلو
سولفات مس+آب آهک

بیماری غربالي هسته دارها
تركیب بردو

---------

با نظر كارشناس

شانکر باكتریایي هسته دارها

 15_ 5.5درصد

شانکر باكتریایي مركبات
لکه آجری بادام
پوسیدگي فیتوفتورایي درختان
آنتراكنوز گردو
ü

گوموز مركبات

ü

انگومک پسته

فلوتریافول

ایمپکت

SC 12.5%

یک لیتر در هکتار

سیاهک هندی و زنگهای غالت

فلودیوكسونیل

سلست

FS 2.5%

دو در هزار

پوسیدگي طوقه و ریشه برنج (ژیبرال)

كاپتان

اورتوساید-

لکه سیاه سیب
لب شتری هلو
غربالي درختان میوه
مومیایي درختان میوه
بوته میری نخود
كاپتان

WP 50%

 3در هزار

Wp 50-60%

دو در هزار

لکه قهوه ای باقال
لکه برگي آلترناریایي پسته
سفیدک داخلي چغندر قند
لکه برگي سركوسپورائي چغندر قند

كاربندازیم

باویستین-
دروزال

سیاهک آشکار جــو و گندم

سیاهک آشکار جــو و گندم

كاربوكسین

ویتاواكس

Wp 75%

 2.5 - 2در هزار

مرگ گیاهچه حبوبات
مرگ گیاهچه و بذر پنبه
پوسیدگي طوقه و ریشه برنج
مرگ گیاهچه چغندر قنـــــــد
سیاهک دروغـــــــــي برنج
بیماریهای بذر و گیاهچه پنبه
انواع سیاهکهای ذرت
لکه قهـــــــوه ای برگ ذرت
سیاهک پنهان و آشکار گندم

كاربوكسین تیرام
ویتاواكس-

WP 75%

تیرام

 3-1در هزار

سیاهک آشکار و پنهان جــو
لکه قهوه ای نواری جــــــــو
پوسیدگي فوزاریمي ریشه گندم
لکه قهــــــــوه ای برنج
سیاهک پنهان و آشکار گندم

كاربوكسین تیرام

ویتاواكس% FL 40 FF

كلروتالونیل

داكونیل

WP 75%

 2.5در هزار

سیاهک آشکار جــــــــــو

 Kg 1.5در هکتار آلترناریای گوجه فرنگي
سفیدک دروغي مـــــــــو
لکه شکالتي باقال

مانب

دیتان WP 80% M-22

 3 -1در هزار

سفیدک سبزی و جالیز
لکه قهوه ای برگ یونجه

سفیدک داخلي چغندر قند
سفیدک دروغي توتون
آلترناریای گوجه و سیب زمیني
سفیدک دروغي سیب زمیني و گوجه فرنگي
سفیدک داخلي یونجه
سیاهک سخت جــــو
مومیای میوه
WP 80%
مانکوزب

دیتان M-45

لکه آجری بادام

معموالً محلول
 2- 1در هزار

برق زدگي نخود
سفیدک داخلي و بوته میری جالیز
كنـــه زنگ مـــركــبـات
سفیدک داخلي سبزی و جالیز

متاالكسیل

ریدومیل

%G5

نوآریمول

تریمیدال

% EC 9

هگزاكونازول

انویل

% SC 5

Kg 25- 25
0.75

 üدر

هزار
0.2

بوته میری سبزی و جالیز

سفیدک حقیقي سیب
 üدر

سفیدک پودری مـــــو

هزار

 5.25در هزار

سفیدک حقیقي مــــو

