
% FS 2.5معرفی جامع سلست 



خواص شیمیایی و مشخصات فنی

Fludioxonilفلودیوکسونیل 

ا مولکول این گروه فلودیوکسونیل تنه. ماده موثره ی سلست ، فلودیوکسونیل به گروه شیمیای  ی فنیل پیرول ها متعلق است
.شیمیای  ی است که بعنوان ضدعفونی کننده بذور در محصوالت مختلف استفاده می شود

FS 2.5%گرم در لیتر فلودیوکسونیل ، 25 :فرموالسیون

مهار کننده پروئین کیناز برای تنظیم گلیسرول-:مکانیسم عمل

جلوگیری از جوانه زنی و تک ثیر اسپور قارچ-

جلوگیری از  رشد و گسترش میسیلیوم قارچ -

:  ی گروه شیمیای  

:نام عمومی 



مکانیسم اثر

نزیم پروتئین کیناز را که تنظیم کننده فسفریالسیون سنتز گلیسرول است،مسدود می کند 
 
لودیوکسونیل از جوانه زدن ف. فلودیوکسونیل ا

ن در سطح گیاه ممانعت می کند
 
(.قارچکش پیشگیری کننده) اسپور و رشد میسیلیوم و انشعابات جانبی ا



خواص شیمیایی و مشخصات فنی

فاظت شده طوالنی مدت فلودیوکسونیل یک قارچکش تماسی است که به سطح بذر نفوذ می کند و در اطراف بذر متمرکز می شود، بنابراین یک منطقه ح
.در اطراف بذر جوانه زده  ایجاد می کند

یا قارچ های پک برفکیفلودینوکسونیل بواسطه ایجاد ایمنی عالی برای محصول با مقدار مصرف کم در برابر قارچ های  ی نظیر فوزاریوم بذر زاد یا خاک زاد، ک
.مهاجم به بذر و گیاهچه ، بعنوان یک مولکول بی نظیر برای حفاظت بذر و گیاهچه شناخته می شود

Rice

Fludioxonil



فواید استفاده از سلست

فواید قارچکش سلست :

کاربرد هدفمند◼

مقدار مصرف کم◼

عدم تاثیر منفی بر محیط زیست◼

فات◼
 
(IPM) سازگاری عالی در برنامه مدیریت کنترل انبوهی ا

تماس کمتر با مصرف کننده به علت نوع مصرف ◼

اساس استفاده از سلست:

حفاظت گیاه در برابر بیماری های بذر زی و بیماری های خاک زی ◼

کاربرد دقیق و درست◼

غشته نمودن بذور قبل از کشت◼
 
تکنولوژی جدید ا



یزوک تونیامقایسه اثر قارچکش های مختلف روی قارچ های فوزاریوم، پیتیوم و را 

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب



•:ه های گندمطیف قارچکشی سلست در مقایسه با سایر ضدعفونی کنند Comparison: (wheat)*

عالی خوب کافی

امکان تغییر تاثیرات  بیولوژیکی  در جهان،  بسته به  شرایط  محلی وجود دارد*

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب

•Lamardor (prothioconazole + •tebuconazole)

•Product (a.i.)

•Dividend (difenoconazole)

•Premis, Real (triticonazole)

•Anchor/Vitavax (carboxin)

•Celest (fludioxonil)

•Dividend Star (difenoconazole + •cyproconazole)

•Maxim Star 025 FS (fludioxonil + •cyproconazole)

•Vincit (flutriafol)

•Panoctine (guazatine)

•5 + 3

•  ب ر کیلو     ر  ماد  موثر در 

•3 - 6

•5

•35 - 100

•5

•3 + 0,63

•2,8 +0.95

•10

•70

•Tilletia caries •Ustilago nuda tritici
•Fusarium

spp. 

•Microdochium 
nivale 

•Common 
Root Rot

سیاهک پنهان سیاهک آشکار فوزاریوم کفک برفکی کفک برفکی



شکار گند
 
:مسیاهک ا

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب

Ustilago nuda f. sp.  Tritici on Wheat  

کاهش میدهد% 20سیاهک پنهان عملکرد گندم را تا 

آلود ی خوشه ها وظهور عالیم

ر رشد سیستمیکی بیماری سیاهک آشکا
بدون ظهور عالیم

ب ور آلود 



:دمسیاهک پنهان گن

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب
Tilletia caries on Wheat  

کاهش میدهد% 25سیاهک پنهان عملکرد گندم را تا 

آلود ی خوشه ها وظهور عالیم

رشد سیستمیکی بیماری سیاهک پنهان
بدون ظهور عالیم

ب ور آلود 



:بیماری فوزاریوم گندم

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب

Fusarium spp.

آلود ی خوشه ها وظهور عالیم

آلود و  یاهچه ب ور 

سیکل زند ی فوزاریو  



:ندمبیماری ک فک برفکی گ

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب

Microdochium nivale

آلود ی خوشه ها از طریق برگ

آلود ب ور 

آلود  یاهچه

پرتاب قطرات آب موجب انتشار هاگ یا
اسپور های عامل بیماری از بر ی به برگ دیگر می شود



:ندمبیماری سپتوریای بذر زاد گ

ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب

Septoria nodorum

آلود ی خوشه ها از طریق برگ

آلود ب ور 

آلود  یاهچه

پرتاب قطرات آب موجب انتشار هاگ یا
داسپور های عامل بیماری از بر ی به برگ دیگر می شو 



ذر زادکنرتل طیف وسیعی از بیماری های خاک زاد و ب

Microdochiumو  Fusariumسلست بهترین کنترل را برای  nivaleد که هر دو از بیماری مهم و شایع غالت هستند و همچنین بیماری های بذرزاد مانن
.  و سیاهک ها ارائه میدهدسپتوریا 

Microdochium، (فوزاریوم ریشه )Fusariumسلست قارچ های  nivale(کپک برفکی)،Tilletia caries (عامل سیاهک پنهان گندم)         ،
Septoria nodorumهمچنین قارچهای . را در غالتی نظیر گندم، جو، چاودار و سایر غالت دانه ریز کنترل می کندRhizoctonia solani, 

Helminthosporium spp, Colletotrichum cocodesرا در سیب زمینی کنترل می کند .

کیلو بذر100مقدار مصرف برای بیماریمحصول

Gibberellaپوسیدگی طوقه برنج  fujikuroi200 سی سی

:ثبت در ایران

:اموارد مصرف در سایر کشوره



بیماری پوسیدگی طوقه برنج

رنجکنترل بیماری پوسیدگی طوقه ب



بیماری پوسیدگی طوقه برنج

.بیماری پوسیدگی طوقه یکی از بیماری های بذر زاد برنج است که از خزانه و نشاء تا شالیزار برنج دیده می شود

ذربایجان شرقی و فارس بیشتر ش
 
.یوع دارددر شالیزارهای استان گیالن، مازندران، اصفهان، زنجان، خراسان، ا

Gibberellaفرم جنسی قارچ عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج  fujikuroiاست که در سال های اخیر با روش های نوین دو گونهF. Fujikuroi Nirenberg 
.  را بعنوان عامل بیماری پوسیدگی طوقه معرفی کرده اندF. Proliferatumو 

.اسندپوسیدگی طوقه برنج را در چین با نام ساق سفید و در ایران با نام باکانه نیز می شن

پوسیدگی طوقه برنج



بیماری پوسیدگی طوقه برنج

نه ها و در اطراف جواقارچ عامل بیماری در مرحله جوانه زنی بذر شروع به رشد نموده و بصورت پوشش سفید رنگ میسیلیومی همراه با کنیدی های فراوان
.این جوانه ها معمواًل کم کم قهوه ای شده و از بین می روند. ریشه های اولیه رشد می کند

ن ها می باشد
 
.عالیم بارز بیماری در خزانه ، کشیدگی قد نشاء و پوسیدگی ا

رنجعالئم پوسیدگی طوقه ب

لوده معمواًل کمی قد کشیده تر و بلندتر از نشاءهای سالم هستند
 
.ای  ی باریک و کشیده دارندو برگ ه( گاهًا ممکن است قد طبیعی داشته باشند) نشاء های ا



بیماری پوسیدگی طوقه برنج

رنجعالئم پوسیدگی طوقه ب

.نگ میشوندنشاء ها ابتدا رنگ پریده سپس زرد رنگ و نهایتًا قهوه ای ر . ساقه ها الغر، کشیده و بدون استحکام هستند

.ورتی رنگ میشونددر شرایط مرطوب روی نشاء های  ی که از بین رفته اند، پوشش سفید رنگی از میسیلیوم های قارچ تشکیل میشود که بعدًا ص

درجه با ساقه داشته و 90برگ ها لوله ای شکل و گاهًا زاویه. تعداد پنجه ها کم، قد کوتاه و رنگ پریده هستند و نهایتًا زرد و قهوه ای شده از بین می روند
خشک می شوند

.خشک شدن پنجه و بوته ها تا ظهور خوشه ها نیز ادامه دارد. اولین عالیم بیماری خشک شدن اولین برگ های بوته های برنج است 



(مرگ ریشه ای شوره سیاه) بیماری رایزوکتونیای سیب زمینی

: نیعالئم بیماری رایزوک تونیای سیب زمی

ا کاهش تعداد  و اندازه غده ه-اه کوتاه ماندن گی-یکاهش قدرت جوانه زن-کاهش قدرت  ایستادگی-ضعیف شدن گیاه-

می شود وجود اسکلرتها یا سختینه ها ی  سیاه رنگ روی پوست است که با ناخن کنده-بد شکلی غده ها-

لوده تشکیل می شود-
 
در شرایط مرطوب پوشش قارچ روی ریشه اصلی و طوقه ا

ید، روی ساقه جوان در خاک لکه-
 
جری رنگ فر روی ریشه وطوقه تولید شانکر می کند، شانکرهای قهوه ای رنگ از باال شروع و به پایین می ا

 
و های ا

رفته ایجاد می شود



بیماری رایزوکتونیای سیب زمینی 

: نیعالئم بیماری رایزوک تونیای سیب زمی

وته هادر گیاهان مسن ممکن است پیچیدگی برگها و زردی و پژمردگی انتهای ارغوانی ب-

نها می گ-
 
.ردداغلب به جوانه ها یا شاخه های جوان، مخصوصا گیاهان جوان کوچک در زیر خاک حمله و باعث از بین بردن ا

نور چون در معرض غده های هوای  ی در زاویه برگها بر اثر اختالل در امر انتقال نشاسته تولید شده غده ها اغلب نزدیک سطح خاک تشکیل می شوند و-
یند

 
.قرار می گیرند به رنگ سبز در می ا



روش های ضدعفونی غده سیب زمینی

:ستروش های ضد عفونی سیب زمینی با سل
:بسته به امکانات محلی دو روش جهت ضد عفونی غده های  سیب زمینی توصیه شده است

.محلول پاشی غده قبل ازکشت: روش رایج معمولی( 1

. با استفاده از  دستگاه کاشت مجهز به نازلهای سمپاش: روش مکانیزه( 2

:تهیه محلول سمی  :ا پهن کردن و سمپاشی غده ه :غده های سمپاشی شده

سی سی برای یک تن غده800: مقدار مصرف سلست در سیب زمینی 
اگر غده ها بریده شده اند، صبر کنید تا محل برش کاماًل خشک شود و سپس ضدعفونی نمائید



روش های ضدعفونی غده سیب زمینی

بیاری 
 
ب ا

 
روش استفاده سلست در ا

بیاری نشتی یا کرتی 
 
بیاری برای یک200لیتر سلست را در داخل یک بشکه 1.5تا 1: روش ا

 
ب از طریق ا

 
بیاری در مسیر ا

 
لیتری حل کنید و در پایان ا

بیاری  دوم  و سوم بعد از جوانه زنی)هک تار مصرف کنید 
 
( .با ا

بیاری نمائید تا خاک مرطوب شود و امکان نفوذ عمقی برای سم فراهم شود
 
ار خشک یا نباید خاک بسی. ابتدا مزرعه را ا

.بسیار غرقاب شود

ورد، محلول سلست را که قبال با غلظت مناسبی تهیه کرده اید به
 
بیاری وارد زمانیکه خاک رطوبت کافی بدست ا

 
سیستم ا

(.لیتر درهک تار1.5تا 1: مثال .) توجه داشته باشید مقدار سم در واحد سطح بدرستی توزیع شود. کنید

بیاری را ادامه دهید تا سم نفوذ عمقی یافته و به ر 
 
یزوسفر گیاهان پس از پخش مناسب سم در سطح تعیین شده، مقداری ا

.برسد



روش های ضدعفونی غده سیب زمینی

زمان مصرف سلست

.لیتر در هک تار مصرف شود1.5تا 1جهت کنترل بیماری رایزوک تونیا ، مقدار -1
بیاری . برای کنترل کامل بیماری ، مصرف تقسیطی سلست  بهترین نتیجه را به همراه دارد-2

 
ب ا

 
ب سوم دومین مرحله مصر . مرحله اول در دومین  ا

 
ف در ا

غاز کنید-3
 
.در صورتیکه از سلست استفاده نکرده اید، به محض مشاهده اولین عالیم بیماری در گیاهان کاربرد سلست را ا



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

.ضدعفونی غده ها با محلول سلست 



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

یادداشت برداری ها



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

سمو  استاندارد                                                            سلست

لودگی غده ها یک ماه پس از کاش
 
.توضعیت ا



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

سلستسمو  استاندارد                                                                          



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

سلستسمو  استاندارد                                                                          



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

.هفته پس از کاشت12مقایسه رشد بوته و غده ها 

سلست                                                               سمو  استاندارد



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

سلست                                                     سمو  استاندارد

لودگی و رشد غده ها 
 
.هفته پس از کاشت12وضعیت ا

سلست                                                                             سمو  استاندارد



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

سمو  استانداردسلست                                                    

لودگی و رشد غده ها 
 
.هفته پس از کاشت12وضعیت ا



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

لودگی  و عملکرد غده ها 
 
.هفته پس از کاشت12وضعیت ا

سمو  استانداردسلست                    

Rhizoctonia

سمو  استانداردسلست                    



مینیآزمایشات سلست روی رایزوکتونیای سیب ز 

استان فارس –خرم بید 

.تن در هک تار شد2.5مصرف سلست منجربه افزایش عملکرد معادل 

تیمارها (تن)عملکرد در هکتار  کیفیت غد  ها           
(بازار پسندی)

درجه 
رنگ پوست                     

(، تیر  تا روشن تا 1) 
میانگین طول غد  

(سانتیمتر)
میانگین قطر غد  ها       

(سانتیمتر) 
درصد آلود ی غد  ها 

سلست 46 1 4-5 7 5 20%( 5 – (آلود  % 15

سمو  استاندارد 43. 2-3 2-3 5 4 70%( 10 – (آلود  % 40

مد داشتیم75,000,000ریال ، در هر هک تار معادل 30,000با احتساب قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل 
 
.ریال افزایش درا

(حدوداً ) ریال32,000,000: لیتر 4تن غده در هر هک تار، معادل 5سی سی برای یک تن غده و کاشت 800با احتساب ) هزینه سلست در هر هک تار، 

(حدوداً ) ریال16,000,000: لیتر 4تن غده در هر هک تار، معادل 5کیلو برای یک تن غده و کاشت 5با احتساب ) هزینه سموم استاندارد در هر هک تار، 

(حدوداً ) ریال16,000,000: ماوالتفاوت هزینه در هر هک تار

(حدوداً ) ریال59,000,000: سود خالص در هر هک تار پس از کسر مازاد هزینه در هک تار سلست 


