


آتللو ی علف کش انتخابطرح استفاده از کود بوتانیکا به همراه 

گندمدر کشت 

اجرامحل 
روستای داود آباد-شهرستان شوش دانیال-خوزستان 

فرامرز نظری: مزرعه
مهرگان: رقم گندم

1395آذر 10: تاریخ کاشت
ذرت: کشت قبل

1395دی 25:تاریخ سم پاشی 
کیلو1بوتانیکا : میزان مصرف
هکتارلیتر در 1/25: اتللومیزان مصرف علف کش 

1395فروردین 



اسید آمینه کل 

درصد87

اسید آمینه آزاد

درصد50

ازت آلی

درصد8



اهداف

کاهش تنش سرما و تنش سم اتللو و آتالنتیس در گندم1.

محرک رشد رویشی گندم2.

افزایش کیفیت سم در کنترل کنندگی علف هرز. (نتنقش ادجوا) 3

کاهش . 4PHآب مخزن سمپاش

افزایش عملکرد. 5



مزرعه قبل از سمپاشی



محلول پاشی علف کش

لیتر در هکتار200آب مصرفی 
:علف های هرز غالب

یوالف و چچم: باریک برگ
خردل وحشی و پیچک: پهن برگ



همزمان و همچنین استفاده( استفاده خالص از علف کش اتللو)مقایسه بخش شاهد 
از علف کش اتللو و محرک رشدی بوتانیکا به صورت همزمان

بوتانیکا+ علف کش اتللو  علف کش اتللو



نیکابوتا+ علف کش اتللو  یکابوتان+ اتللو علف کش 

شاهد



اختالف ارتفاع بوته•
اختالف در طول خوشه گندم•
عدم یکنواختی مزرعه•

مرحله ظهور خوشه و گرده افشانی

بوتانیکا+ علف کش اتللو علف کش اتللو



مرحله دانه بستن

تفاوت در تعداد دانه در خوشه. 1

تفاوت در وزن هزار دانه. 2

بوتانیکا+ علف کش اتللو علف کش اتللو



:نتیجه گیری

استفاده همزمان از محرک رشدی بوتانیکا و علف کش اتللو باعث

کاهش تنش سموم و عوامل محیطی . ..(  گرما،سرما،خشکی و)1

کاهنده . 2PH ب مخزن سمپاشآ

افزایش و ضریب جذب سم در علفهای هرز. 3

کاهش هزینه و تردد اضافی در مزرعه. 4

افزایش عملکرد. 5



:توصیه
اولویتسموم خانواده سولفونیل اوره به توجه به 

علف کش آتالنتیس . 1و بوتانیکا 20لیتر آلجیوس1لیتر به همراه 11/5
کیلو در هکتار

علف کش آتالنتیس . 20آلجیوس لیتر کود 1همراه لیتر به 21/25

علف کش اتللو . کیلو محرک رشدی بوتانیکا1همراه لیتر به 31/5



مهندس حسین نظری 
کارشناس فنی و فروش 

استان خوزستان

1396آذر ماه 


