
لذست ٍ سشعت فَق العادُ 

  

اِس اِل 464دیالِن سوپر 

پْي تشي دس هضاسع گٌذم ٍ جَسِوِج دس هثاسصُ تا علف ّای 

  





ّای ّشص دس هضاسع گٌذم عالٍُ تش واّش ٍصًی علف
.هحصَل، تش ویفیت آى ًیض اثش هٌفی داسًذ

تِ عٌَاى هثال، تزسعلف ّشص تلخِ، ًاى حاصلِ سا تلخ ٍ تذ هضُ 
هی وٌذ ٍ یا تزس سیاُ داًِ هَجة هسوَهیت آسد گٌذم     

علف ّای ّشصی هاًٌذ پیچه دس هضاسع گٌذم هاًع . هی شَد
.                                                                                                اص تشداشت هی شًَذ



طیف وسیع علف کشی دیالِن سوپر



طیف وسیع علف کشی دیالِن سوپر



ًیشىش ٍ رست جَ، گٌذم، هضاسع اًتخاتی ٍ سٍیشی پس وش تشي پْي :سَپش دیالِي●

  تاال تِ سٍ ّن آساًی، تِ ٍ جزب ّشص علف سیشِ ٍ ّا تشي دس سشعت تِ واهل سیستویه خاصیت تا سَپش دیالِي●

وٌذ هی حشوت (پالست سین) پاییي تِ سٍ ّن ٍ (آپَپالست)

شًَذ هی ظاّش ّا شاخِ خویذگی ٍ پیچیذگی صَست تِ سٍص 2 اص پس تأثیش عالین●

 تا یا خَشَثی جاى، سخت ّای علف جولِ اص) تشي پْي سالِ چٌذ ٍ سالِ یه ّشص ّای علف سٍی تش لاطع ٍ ای ضشتِ اثش●

تشُ سلوِ ٍ تلخِ پٌیشن، تششه، گٌذهه، وٌگش، خشدل، ٍحشی، تشتچِ پیچه، اًَاع تٌذ، ّفت هاًٌذ (عویك سیشِ

  ّشص ّای علف  تا هثاسصُ هذیشیت جْت هٌاسة ایی گضیٌِ خاص عول هىاًیضم دٍ ٍ هتفاٍت هؤثش هادُ داشتي تا سَپش دیالِي●

تاشذ هی ّا ًیتشیل ٍ ALS گشٍُ اص ّای وش علف تِ هماٍم



Phloem mobile
herbicides move 

up and down in 

the plant

Xylem mobile
herbicides move 

up in the plant

Contact herbicides do 

not move in the plant

Dialen Super is translocated in Phloem and Xylem : ambimobile
Source:T.R.Murphy

e.g.:Carfentrazone , Bromoxynil

e.g.:Clodinafop , Glyphosate

e.g.:Alachlor , s-Metolachlor



  ًحَُ تأثیش هتفاٍت تا سایش علف وش ّا تا

لاتلیت وٌتشل علف ّای هماٍم تِ تشی تٌَسٍى هتیل 

ٍ سَلفَ سَلفَسٍى

     طیف گستشدُ وٌتشل پْي تشي ّای سِوِج

یه سالِ ٍ چٌذ سالِ دس هضاسع غالت ٍ ًیشىش

 واهالً ایوي تشای وشت

 عولىشد سشیع ٍ لاطع

  اص اتتذای )لاتلیت استفادُ دس تاصُ صهاًی طَالًی

(پٌجِ صًی تا اٍلیي گشُ سالِ گٌذم ٍ جَ

  گضیٌِ ایی هٌاسة جْت هذیشیت هثاسصُ تا

علف ّای ّشص

  تْتشیي ساُ حل تشای وٌتشل هؤثش علف ّای

ّشص خَشَثی یا علف ّای تا سیشِ ّای عویك

  ّیچ گًَِ هحذٍدیتی تشای وشت تعذی ایجاد

ًوی وٌذ

 آسَدگی خاطش

مسایا ویژگی ها



زمان مصرف توصیه  میسان مصرف
اص اتتذای پٌجِ صًی 

تا پیذایش 
ٍ جَ اٍلیي گشُ سالِ گٌذم

هیلی لیتش دس ّىتاس 800 ّشص پْي تشي یه سالِ ٍ  علف ّای
چٌذ سالِ 

O :HRAC گشٍُ تٌذی
لاتل استفادُ دس غالت صهستاًِ ٍ تْاسُ

دیالي سَپش سا تا ًاصن تشي وش ّا هخلَط ًىٌیذ

دسجِ ساًتی گشاد  10–20: تْتشیي دهای سن پاشی
6.5–7تا پی اِچ حذٍد : تْتشیي آب


