
 

 

 79 شهریورماهتا  6831شده از سال )ثبت(  تصویب هایعلف کش

 ثبت تاریخ مصرفمقدار  محصول علف هرز شرکت فرموالسیون درصد نام تجاری نام عمومی 

 آترازین 1

 

کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و  5/1 ایذرت دانه علفهای هرز مزارع فاراد WP %08 گزاپریفار

 مخلوط با خاک

11/4/79 

آمترین+ تری فلوکسی  1

 سولفورون سدیم

هرز به ویژه اویار  هایعلف سینجنتا WG %95 کرسیمت

 سالم پس رویشی

کیلوگرم در هکتار به همراه  1-5/1 نیشکر

 در هزار 1سیتووت به نسبت 

08/9/08 

 هرز پهن هایعلف آریستا WG %98 داینامیک آمیکاربازون 0

 برگ وسوروف

 08/0/78 کیلوگرم در هکتار 1 نیشکر

 لیتر درهکتار 1 چغندر قند سس استفس SC %58 استمت اتوفومازیت 4

 

15/1/70 

گرم برای مناطق باتراکم کم و علف  188 برنج نازک، پهن برگ و جگن بایر آ گ WG %08 کانسیل اتوکسی سولفورون+تریامافون 5

 158هرزهای کم و علف هرزهای یکساله 

علف گرم برای مناطق با تراکم زیادو 

 هرزهای چند ساله

19/8/78 

 میلی لیتردرهکتار 188 نیشکر دو منظوره بایرآگ SC %58 آلیون ایندازیفالم 8

 

1/11/75 

 میلی لیتر درهکتار 188 مرکبات علف هرز یکساله بایرآ گ SC %58 آلیون ایندازیفالم

 

10/7/78 

باغات میوه  های هرزعلف بایرآ گ SC %58 آلیون ایندازیفالم

 سردسیری

 14/11/78 میلی لیتر در هکتار 158

ام ث پ آ  برومو کسینیل+ 9

 اتیل هگزیل استر

برومیسید ام 

 آ

48% EC 10/7/78 لیتر در هکتار 5/1 جو پهن برگ علف هرز  نوفارم 



 

 

بوکتریل  توفوردی برومو کسینیل+ 0

 یونیورسال

58% EC رشته ا) پهن برگعلف هرز   بایرآ گ

 خطایی(

 10/7/78 لیتر در هکتار 15/1-5/1 گندم 

 

بازاگران دی  بنتازون + دیکلوپروپ 7

 پی

 8/58 % SL علفهای هرز سمج )ارشته  ب آ اس اف

 خطایی و پیچک بند(

 1/5/79 لیتر در هکتار 1 گندم

 میلی لیتر درهکتار 158 برنج نازک، پهن برگ و جگن کومیایی SC %18 نومینی بیس پیریباک سدیم 18

 

1/5/78 

 میلی لیتر درهکتار 85 برنج نازک، پهن برگ و جگن پریجات  SC %48 کلین وید بیس پیریباک سدیم 11

 

1/5/78 

 لیتر در هکتار 5/1 چغندرقند سس فرتی اگرو SC %58 سس اوت پروپیزامید 11

 

15/1/70 

 میلی لیتر درهکتار 158 برنج برگ و جگننازک،پهن داو SC %14 ریزالن پنوکسوالم 10

 

19/0/71 

علفهای هرز پهن برگ و  اف ب آ اس CS  %5/45 پرول پندی متالین 14

 باریک برگ

 15/0/74 لیتر در هکتار 0 سیب زمینی

فوپ اپینوکسادن+ کلودین 15

 ارژیل + ایمن کنندهپپرو

باریک برگ )یوالف وحشی،  سینجنتا EC %5 تراکسوس

 چچم وفاالریس(

 18/5/78 لیتر درهکتار 1/1 گندم

آکسیال  پینوکسادن + ایمن کننده 18

858 

5% EC 17/4/78 لیتر در هکتار 1/1 گندم و جو یوالف وحشی چچم و فاالریس سینجنتا 

علفهای هرز پهن برگ و  نوفارم DF %00 کانووی پرومترین + فلومتورون 19

 باریک برگ

 5/8/08 کیلوگرم درهکتار 0/1-7/1 پنبه

علفهایهرز پهن برگ و باریک  اس افب آ  SC %9/17 کلیو تاپرامازون 10

 برگ

ذرات دانه 

 ای

درهزار  1لیتر درهکتار+  15/8-115/8

 سیتوگیت

10/8/74 

 گرم در هکتار18 جو پهن برگ دوپونت DF %95 گرانستار تری بنورون متیل 17

 

10/7/78 



 

 

 لیتر در هکتار 0/8 گندم پهن برگ )پس رویشی( سینجنتا SL %4/48 دبالن سوپر دای کامبا + توفوردی 18

 

5/9/07 

 لیتر در هکتار 0/8 جو پهن برگ )پس رویشی( سینجنتا SL %4/48 دیالن سوپر دای کامبا + توفوردی

 

10/7/78 

 گرم در هکتار 185 گندم پهن برگ )پس رویشی( سینجنتا WG %98 لنتور دای کامبا + تریاسولفورون 11

 

5/9/07 

 گرم درهکتار 185 جو پهن برگ سینجنتا WG %98 لنتور دای کامبا + تریاسولفورون

 

10/7/78 

پیشرویشی پس ازکاشت  نوفارم DF %78 کارمکس دیورون 11

محصول و قبل از رویش علف 

 هرز 

 1/1/09 کیلوگرم درهکتار 4 نیشکر

یش رویشی پس از کاشت  نوفارم DF %88 باراگ دیورون+ هگزازینون 10

محصول و قبل از رویش علف 

 هرز

 0/9/09 کیلوگرم درهکتار 4 نیشکر

علفهای هرزهن برگ و باریک  دوپونت DF %15 تیتوس ریم سولفورون 14

 برگ

ذرات دانه 

 ای

 5/8/08 گرم در هکتار 48

فوزیلید  فلوآزیفوپ پی بو تیل 15

 فورت

15% EC علفهای هرز نازک برگ  سینجنتا

 بصورت پس رویشی

جنوبی و  لیتر درهکتار برای مناطق 1 گوجه فرنگی

 لیتر در هکتار برای سایر مناطق 5/1

11/0/00 

فورام سولفورون+  18

 پیدوسولفورون+ ایمن کننده

 17/0/71 لیتر در هکتار 5/1 ایذرات دانه باریک و پهن برگ بایرآ گ OD %1/0 مایستر

درهکتار بسته به تراکم علف لیتر  0/8-1 چغندر قند باریک برگ )پس رویشی( آریستا EC %11 سلکت سوپر کلتودیم 19

 هرز

7/18/09 

لیتر در هکتار بسته به تراکم علف  1-1/1 سویا باریک برگ )پس رویشی( آریستا EC %11 سلکت سوپر کلتودیم

 هرز

1/7/00 



 

 

 4/18/71 لیتر در هکتار 1/1 پیاز باریک برگ  آریستا EC %11 سلکت سوپر کلتودیم

 

کمپوزیته،لگومینه، میزبان و  بیسترفیلد SL %08 واچ کلوپیرالید 10

هفت بندها به صورت پس 

 رویشی

 8/9/00 لیتر در هکتار 0/8 کلزا

 EC Shandong %40 گلتازون کلومازون 17

Qiaochang 

chemical 

پهن برگ و علفهای هرز 

به صورت پیش  باریک برگ

 رویشی

 17/8/79 لیتر در هکتار 0/8 -1 سویا

 لیتر در هکتار 5/1 کلزا علف هرز باریک برگ کمتورا EC %4 پنترا کوییزالوفوپ پی تفوریل 08

 

5/1/78 

 لیتر در هکتار+ سولفات آمونیوم 0 نیشکر علفهای هرز  اگروشیمی SL %41 فوزات گالیفوزیت 01

بار 1لیتر در هکتار+ سولفات آمونیوم ) 8 

 سمپاشی(

15/0/74 

پهن برگ و باریک برگ پیش  ب آ اس اف SC %8/41 بوتیزان استار متازاکلر+ کوئین مراک 01

 رویشی

 

 08/1/09 لیتردر هکتار 5/1 کلزا

مزوسولفورون متیل+  00

یدوسولفورون متیل سدیم+ 

 ایمن کننده

برخی ازعلفهای هرز باریک  بایر آ گ OD %1/1 آتالنتیس

 برگ و پهن برگ مزارع

 01/1/00 لیتر در هکتار 5/1 گندم

مزوتریون+ اس متوالکلر+  04

 تربوتیالزین

یر غه پهن برگ و باریک برگ ب سینجنتا SE %95/50 لوماکس

 از شیرین بیان و قیاق

 1/0/78 لیتر در هکتار بصورت پس رویشی 5/4 ذرت

 مکوپروپ+ دیکلوپروپ+ 05

 ام ث پ آ 

دوپلسان 

 سوپر

88% SL 10/7/78 لیتر در هکتار 5/1 جو پهن برگ بایرآ گ 



 

 

هرز پهن  جهت کنترل علفهای گل سم گرگان WG %95 اولتیما نسولفورونیکوسولفورون+ ریم  08

کارائی )برگ و باریگ برگ 

 بهتر بر روی باریک برگها(

برگی  0-8گرم در هکتار درمرحله  195 یاذرت دانه

 ذرت

19/1/00 

یدوسولفورون متیل سدیم+  09

مزوسولفورون متیل+ 

 دیفلوفنیکان+ ایمن کننده

 1/4/70 لیتردرهکتار 8/1 گندم نازک برگ و پهن برگ گبایر آ  OD %8 اتللو

یدوسولفورون متیل سدیم+  00

فورام سولفوروم سدیم+ تین 

کاربازون متیل+ ایمن کننده 

 سایپر و سولفامید

 OD %15/4 مایسترپاور
 

 ایذرت دانه هن برگپنازک برگ و  بایرآ گ

 

 1/8/75 لیتر درهکتار 1

    

  

 

    




