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قارچکش اُرتيوا اتپمشخصات فنی 
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.پاشدمیفرو قارچساختاروشودمیقارچسلولیدیوارهتشکیل



قارچکش اُرتيوا اتپمشخصات فنی 
فیزیکو شیمیایــی  از دو ماده ی موثرهترکیبی 
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ٓ
دوستا



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 

احمله ای دوجانبه به قارچه

)میسیتوپالس(غشاء سلولی 

فضای سلولی

هسته سلول

میتوکندری 

ریبوزوم ها

زوکسی استروبین بر روی مرکز تامین انر 
ٓ
ژی اثر ا

یکندگذاشته و مکانیزم تولید انرژی را نابود م

ند و دیفنوکونازول روی دیواره ی سلولی اثر می ک

ساختار سلول را فرو می پاشد

زوکسی استروبین منبع تامین انرژی سلول را در قارج از بین می برد و دیفنوکونازول دیواره ی سلولی
ٓ
را از بین می برد)  می غشاء سیتو پالس( ا



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 

تاثیر تماسی نفوذیتاثیر 

وند چوبی( نیمه سیستمیک یا نفوذی 
ٓ
)انتقال از راه ا بکش ( تاثیر سیستمیک در گیاه 

ٓ
وند ا

ٓ
)انتقال از راه ا



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 
رتیوا تاپ 

ُ
اثر سینرژیستی دو ماده موثره موجود  در ا

زوکسی استروبینروش تاثیر
ٓ
دیفنوکونازولا

کاملمتوسطنفوذ

کاملکاملتاثیر تماسی

متوسطکاملتاثیر نفوذی در برگ

متوسطکاملبرگتاثیر سیستمیک در

زوکسی استروبینبر روی بیمارگر هاتاثیر
ٓ
دیفنوکونازولا

ت به سطح  پوسبیماریهای نزدیک

گیاه و برگ
کاملمتوسط

متوسطکاملبیماریهای عمیق

رتیوا 
ُ
). ثر سینرژیستی دو ماده موثره ا( موثره،  در سطح برگ و نیز با نفوذ به درون برگ  قارچ عامل بیماری را کنترل میکندتاپ با دارا بودن دو ماده ا



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 
ترانسالمینار و سیستمیک)ایــی تکمیل کننده و هم افز ( اثر سینرژیستی

یاه جذب سریع توسط بافت گ

صرف نظر از دما و رطوبت

ویژگی ها

بطور سریع و یکنواخت در الیه

ش های مختلف برگ ها توزیع و پخ

میشود

موردهایاندامدرغلظتکاهشبدون

هستهدرمان،
ٓ
هایاندامسمتبها

نوکدرومیکندحرکتگیاههوایــی

کندمیتجمعهابرگ

وسطتشستشوبرابردرمقاومت

ازپسساعت2تا1باران

کاربرد

سطحدوهرازمحافظت

بربرادربرگزیرینوباالیــی

بیماری حمله

رلکنتدرمدتطوالنیاثردوام

هتیمارشدگیاهاندربیماری 

مزایا



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 

طحسرویبرقارچیکنندهنفوذوزنندهجوانهاسپور 

زوکسیتوسطمداخلهاولینوبرگ
ٓ
واستروبینا

دیفنوکونازول

سطح برگ

ذخایر ارگوسترول شروع سنتز ارگوسترول

اسپور قارچ

تندش قارچ

میسیلیوم 

مکانسیم )هیف(

دفاعی گیاهان

جوانه زنی اسپور 

زوکسی
ٓ
نبیوشیمایــیعملینحوهبهتوجهبااستروبینا

ٓ
گیاهدرا

گیری جلو قارچهایاسپور زنیجوانهاز،)قارچانرژی یتخلیه(تاثیر

میکند

ترولاسیاندوختهکهوقتیهیفرشدتوقف

هایلاسترو سنتزبهنیازورسدمیپایانبه

.باشدمیجدید

زوکسی استروبین
ٓ
ا

دیفنوکونازول

زوکسی استروبین و دیفنوکونازول
ٓ
نحوه ی اثر ا



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 

حفاظت از گیاه در تمام دوره ی زندگی عوامل بیمارگر

زوکسی استروبی
ٓ
نا

زولدیفنوکونا

1.

زوکسی
ٓ
سپور ازنیجوانهمانعهمچنیناستروبینا

گرددمیقارچهای

2.

یموثرهیمادهدوهرقارچ،نفوذیفازباهمزمان

زوکسی
ٓ
حالدرهیفبهدیفنوکونازولواستروبینا

.نمایندمیحملهمختلفهایمحلدررشد

3.

اثروبرگدرسیستمیکتاثیراساسبر

زوکسیترانسالمینار
ٓ
واستروبینا

هایهیفرشداورتیواتاپدیفنوکونازول،

وقفمتقارج،تکـثیرفازباهمزمانراقارج

میکند

4.

زوکسیاثر(انرژی کمبوددلیلبه
ٓ
ا

تاثیر(استرولنبودو)استروبین

وانندتنمیبیمارگرعوامل)دیفنوکونازول

شکیلترابعدینسلوکنندتولیداسپور 

دهند



قارچکش اُرتيوا اتپ مکانيسم عمل 

پروتئین ها،کربوهیدرات ها و چربی ها

ATP
زوکسی استروبین

ٓ
ا

زنجیره تنفسی

چرخه کرب

گلیکولیز
ATP

ATP

ATP:Adenosine- triphosphate

Mevalonic acid

Lanosterol

HO

Cell membranes

دیفنوکونازول

HO

Ergosterol

مووالونیک اسید

النوسترول

ارگسترول

غشاء سلولی

زوکسی استروبین با ممانعت از تبدیل فرم ها
ٓ
ATPی  ا

ی کنددر زنجیره تنفسی قارچ منبع انرژی را مسدود م
 از دیفنوکونازول با ممانعت از سنتز استرول ها ع

ً
مدتا

تشکیل غشاء سلولی جلوگیری می کند



رتيوا اتپ قارچکش اُ کنرتل طيف وسيعی از بيماری ها توسط  

ولدیفنوکوناز نام علمیعمومینام
زوکسی 

ٓ
ا

استروبین
محصول میزباناورتیواتاپ

همه ی سبزیجاتLeveillula tauricaXXXXXXXXXXسفیدک پودری 

خانواده کدوئیانPodosphaera fuligineaXXXXXXXXXXسفیدک پودری 

کدوئیان، گوجه فرنگی، بادمجانErysiphe orontiiXXXXXXXXXXسفیدک پودری 

سیب زمینی، گوجه فرنگی ، هویجAlternaria solaniXXXXXXXXXXلکه برگی

پیاز و سیرAlternaria porriXXXXXXXلکه بنفش پیاز

سبزیجات برگی ,گوجه فرنگیSeptoria sppXXXXXXXXXلکه برگی سپتوریایــی

نتراکنوز 
ٓ
سیب زمینیگوجه فرنگی، کدوئیان،Colletotrichum sppXXXXXXXXXا

گوجه فرنگی ,پیازStemphylium sppXXXXXXXXXXلکه خاکستری برگی

کدوئیان، فلفل، بادمجانSclerotinia sppXXXXXXیایــیپوسیدگی اسکلروتین

کدوئیان، گوجه فرنگیCladosporium sppXXXXXXXXکپک برگی / اسکب 

پیاز و سیرPuccinia alliiXXXXXXXXXزنگ پیاز و سیر

X ضعیف

XX کم و بیش

XXX خوب

XXXX عالی

هم افزایــی و تکمیل کنندگی در تاثیر

ده به تنهایــی ، علیه لکه برگی ها و سفیدکهای پودری استفا2و یا تریازول1از ترکیب مشترک اورتیواتاپ به جای ترکیبات استروبیلورین

.  نمایید تا از بروز مقاومت در برابر این گروه های شیمیایــی در مزرعه تان جلوگیری نمایید



اُرتيوا اتپ مقادير مصرف قارچکش 

میزان کنترلبیماری 

لترناریایــی
ٓ
عالیAlternaria solani / alternataلکه موجی ا

سفیدک پودری 
Leveillula taurica / 

Erysiphe orontii
عالی

عالیRhizoctonia solaniمیوهپوسیدگی

عالیPyrenochaeta lycopersiciپوسیدگی کرکی

خوبSeptoria lycopersiciلکه برگی سپتوریایــی

خوب Stemphyllium lycopersiciبرگی خاکستری لکه

نتراکنوز 
ٓ
خوب.Colletotrichum sppا

خوبCladosporium fulvumکپک برگی

سی سی تا یک لیتر در هکـتار کنترل شده اند 750توسط اورتیوا تاپ با دوز گوجه فرنگی بیماریهایــی که در 

.ه کنید، ماندیپروپامید و کلروتالونیل استفادمفنوکساماز ترکیباتی بر پایه ) Late Blight(برای کنترل بیماری سفیدک پودری 

.برای کنترل بیماری بوتریتیس از ترکیبات فلودیوکسینیل یا سیپرودیتیل استفاده نمائید

روز3دوره کارنس 



اُرتيوا اتپ مقادير مصرف قارچکش 
د سی سی تا  یک لیتر در هکـتار کنترل می شون750توسط اورتیوا تاپ با مصرف فلفل ها و پیاز ها بیماریهایــی که در 

کنترلبیماری  در فلفل

عالیLeveillula tauricaپودری سفیدک

عالیCercospora capsiciلکه برگی

نتراکنوز 
ٓ
عالیColletotrichum gloeosporioidesا

عالیMacrophomina phaseolinaپوسیدگی زغالی

کنترلبیماری  در پیاز و سیر

عالیPeronospora destructorسفیدک داخلی

عالی.Stemphylium spهپوسیدگی ساق/ بالیت برگی

عالیPuccinia alliiزنگ

لترناریایــیلکه
ٓ
برگی ا

Alternaria porriعالی

روز3دوره کارنس 



اُرتيوا اتپ مقادير مصرف قارچکش 

سی سی در هکـتار کنترل می شوند 750توسط اورتیوا تاپ با مصرف کدوییانبیماریهایــی که در 

میزان کنترلبیماری 

عالیErysiphe sppسفیدکهای پودری 

عالیLeveillula tauricaپودری سفیدک

خوبSphaerotheca fuligineaپودری سفیدک

لترناریایــی
ٓ
عالیAlternaria sppلکه برگی ا

نتراکنوز 
ٓ
عالیColletotrichum sppا

عالیMycosphaerella melonis (Didymella b.)لکه سیاه 

پوسیدگی زغالی، بالیت

خاکستری ساقه
Macrophomina phaseolinaعالی

عالی Rhizoctonia solaniیپوسیدگی رایزوکـتونیایــ

خوبPseudoperonospora cubensisسفیدک داخلی

خوبPeronospora parasiticaسفیدک داخلی

روز3دوره کارنس خوبCladosporium cucumerinumجرب



اُرتيوا اتپ مقادير مصرف قارچکش 
د سی سی تا یک لیتر در هکـتار کنترل می شون750توسط اورتیوا تاپ با مصرف سیب زمینی بیماریهایــی که در 

کنترلبیماریها

عالیAlternaria solaniپوسیدگی زود هنگام 

نتراکنوز 
ٓ
عالیColletotrichum coccodesخال سیاه، ا

عالی Erysiphe cichoracearumسفیدک پودری 

عالی Rhizoctonia solaniپوسیدگی ساقه ,شوره سیاه

لترناریایــی
ٓ
خوبAlternaria alternataلکه برگی ا

خوبHelminthosporium solaniلکه نقره ای

خوبSclerotinia sclerotiorumپوسیدگی اسکلروتینیایــی

.ه کنیداز ترکیباتی بر پایه مفنوکسام، ماندیپروپامید و کلروتالونیل استفاد) Late Blight(برای کنترل بیماری سفیدک پودری 

روز3دوره کارنس 



قارچکش اُرتيوا اتپ مقادير مصرف  
رتیواتاپ به میزان حبوباتبیماریهای 

ُ
سی سی تا یک لیتر در هکـتار کنترل می شوند 750که با ا

کنترلبیماریها

لترناریایــی
ٓ
عالی.Alternaria sppبالیت ا

نتراکنوز لوبیا
ٓ
عالیColletotrichum lindemuthianumا

عالیIsariopsis griseolaزاویه ایلکه

عالیMacrophomina phaseolinaپوسیدگی زغالی

عالیSclerotium rolfsiiبالیت جنوبی

عالیUromyces appendiculatusزنگ لوبیا

خوبPhoma exiguaبرق زدگی 

خوب Rhizoctonia solaniایــیپوسیدگی رایزوکـتونی/ شانکر

عالیAscochyta pisiبرق زدگی لوبیا

عالی Erysiphe polygoniسفیدک پودری 

خوبMycosphaerella /Ascochyta pinodesلکه سیاه

عالیAscochyta rabieiبرق زدگی نخود

روز3دوره کارنس 



اُرتيوا اتپ مقادير مصرف قارچکش 

.سی سی تا یک در هزار توسط اورتیواتاپ کنترل می شوند750که با دز ) هسته دارها، بادام ، گالبی و انگورها( درختان میوهبیماریهای 

کنترلبیماری 

عالیPodosphaera/Sphaerotheca sppسفیدک پودری 

عالیAlternaria sppپوسیدگی مغز میوه/ لکه برگی

عالیCladosporium (Venturia)carpophilumجرب

عالیTranzschelia discolorزنگ

تشک / پوسیدگی قهوه ای 
ٓ
خوب.Monilia/Monilinia sppا

نتراکنوز 
ٓ
خوبColletotrichum Glomerella sppا

1 Stone fruits (St), Almonds (A) , Pears and greaps

میزان کنترلبیماریها

عالیUncinula necatorسفیدک پودری 

عالیGuignardia bidwelliiپوسیدگی سیاه

خوبPlasmopara viticolaسفیدک داخلی

خوبPhomopsis viticolaبیماری زوال

روز14دوره کارنس 
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