
قارچ کصِ حفاظتی با في آٍری جذیذ 

ٍ فرهَالسیَى پیطرفتِ

اِس سی  720داکونیل 
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 فرًگی گَجِ هْن ّای بیواری از هَجی لکِ بیواری ٍ 
 .باضذهی زهیٌی سیب

 ای قَُْ کَچک ًقاط بصَرت ابتذا در بیواری عالین 
 در .ضَد هی ًوایاى پاییي ّای برگ سطح رٍی بر  تیرُ

 بسرگتر ّا لکِ ایي هحیطی هساعذ ضرایط تذاٍم صَرت
 هَج ضکل بِ الورکسی هتحذ دٍایر ّا آى داخل در ٍ ضذُ

 ٍ برگ خطکی هَجب ًْایت در کِ گردًذ هی تطکیل
.ضَد هی آى ریسش

 آسیب ّن ساقِ ٍ هیَُ بِ برگ، بر عالٍُ بیواری ایي 
.زًذ هی

 بازارپسٌذی ٍ کیفیت کاّص باعث بیواری ایي 
.ضَد هی هحصَل
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 720 داکًَیل SC  پیطرفتِ فرهَالسیَى ٍ جذیذ آٍری في با حفاظتی کطی قارچ

 چَى ّن گیاّی ّای بیواری از ٍسیعی طیف است قادر کِ است                                      

.کٌذ کٌترل خَبی بِ را زهیٌی سیب ٍ فرًگی گَجِ در هَجی لکِ بیواری

 باضذ، هی ّا کص قارچ سایر از هتوایس کاهالً کِ خَد گاًِ چٌذ تأثیر ًحَُ با داکًَیل 

  .ضَد هی ّا کص قارچ علیِ بر قارچی زای بیواری عَاهل در هقاٍهت ایجاد تأخیردر سبب

است ًطذُ گسارش داکًَیل بِ قارچی ّای بیواری هقاٍهت گًَِ ّیچ تاکٌَى.

 است خطر بی  هفیذ حطرات برای داکًَیل.
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  کوپاًی اختیار در تٌْا داکًَیل در رفتِ کار بِ پیطرفتِ آٍری في

 .باضذ هی سیٌجٌتا

  سطح رٍی بر خَبی بِ پاضص از پس داکًَیل سَسپاًسیَى قطرات

  ایجاد  برگ سطح در یکٌَاخت الیِ یک ٍ ضًَذ هی پخص گیاُ

 ٍ هحیطی ًاهساعذ ٍعَاهل بارًذگی برابر در الیِ ایي .ًوایٌذ هی

.است هقاٍم فرسایص

قبل از بارش باران

بعد از بارش باران 
میلی متر10به میسان 

یک ساعت بعد از سم پاشی 

2قارچ کش شماره 1قارچ کش شماره داکونیل



5

Biology

spray droplets on leaf ; 

chlorothalonil deposit 

bound to cuticular wax

rainfall, irrigation or dew

water film on leaf

Chlorothalonil released into water 

film & redistributed over the leaf

free water on leaf surface

Spore germination 

inhibited by DACONIL

Suspended chlorothalonil

chlorothalonil deposit on leaf

chlorothalonil absorbed into spore
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َُّا کص قارچ سایر با هتفاٍت تأثیر ًح

 آٍری في

 سی اِس 720سَسپاًسیَى فرهَالسیَى

 کاربر ٍ کطت رٍی بر سَء تأثیر عذم

 هفیذ حطرات رٍی بر سَء تأثیر عذم

 ضَد هی هقاٍهت برٍز اًذاختي تأخیر بِ هَجب

 هذت طَالًی ٍ هؤثر حفاظت

 بیطتر حاللیت ٍ بْتر ایوٌی

 تلفیقی هبارزُ هذیریت برای گسیٌِ بْتریي IPM

ُفرًگی گَجِ در رٍز 10) کَتاُ کارًس دٍر ٍ  

(زهیٌی سیب در رٍز 7

مسایا ویژگی ها
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گَجِ فرًگی ٍ سیب زهیٌی

زمان مصرف آفت  میسان مصرف
ّن زهاى با پیذایص اٍلیي عالین / پیطگیری 

بیواری
لیتر در ّکتار 2 -2/5 بیواری لکِ هَجی


