
กลุ่ สารกาจัดวั พ
Herbicide



 

ม็อบอัพ-ทอง
(MOP UP GOLD)

สารสำคัญ	:สารสำคัญ	:

ม็อบอัพ-ทอง (MOP UP GOLD) 
บิวทาคลอร์ (Butachlor) + สารป้องกันข้าวแดง
N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’-diethylacetanilide........60%W/V EC

 ใช้คุมวัชพืชใบแคบ เช่นหญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู วัชพืชใบกว้าง 
เช่นขาเขียด ประเภทกก เช่น กกขนาก หนวด ปลาดุกโดยใช้ก่อนวัชพืช
งอก และหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในนาข้าว โดยไม่ทำาให้ข้าวแดง 
หรือชะงัก การเจริญเติบโต
100-150 มล./น้ำ� 20 ลิตร สำาหรับถังฉีดสะพายหลัง
1,000-1,500 มล./น้ำ� 200 ลิตร สำาหรับเครื่องฉีดยาแบบปั๊มลากสาย
พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ฉีดหลังหว่านข้าว 0-4 วัน

12 x 1 ลิตร.

บิวทาคลอร์
(Butachlor)

N-butoxymethyl-2-chloro-2',6'
-diethylacetanilide..........60%W/V EC



 

ชุดกล่องแดง

N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’ - diethylacetanilide.............60%W/V EC
3’,4’- dichloropropionanilide.................36%W/V EC + สารป้องกันข้าวแดง

สารสำคัญ	:สารสำคัญ	:

บิวทาคลอร์ (Butachlor)
+ โพรพานิล(Propanil) 

N-butoxymethyl-2-chloro-2',6'-
diethylacetanilide........60%W/V
EC 3',4'-dichloropropionanilide..
.....................................36%W/V EC

ชุดกล่องแดง 
บิวทาคลอร์ (Butachlor) + โพรพานิล (Propanil)

 ออกฤทธิ์คุม-ฆ่าวัชพืชใบแคบ ในนาข้าว เช่นหญ้าข้าวนก หญ้านก
สีชมพู หญ้าไม้กวาด  วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา  ประเภท
กก เช่น กกขนาก หนวดปลาดุก
100+200 มล./น้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
1. ม็อพ-อัพ 50 มล.+ เพอโรนิล 100 มล. (ผสมน้ำ� 20 ลิตร)
2. ม็อพ-อัพ 500 มล.+ เพอโรนิล 1,000 มล. (ผสมน้ำ� 200 ลิตร)

500 มล. + 1 ลิตร.  ( 10 x 1.5 ลิตร )



 

ชุดกล่องชมพู

N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’ - diethylacetanilide.............60%W/V EC
3’,4’- dichloropropionanilide.................36%W/V EC + สารป้องกันข้าวแดง

สารสำคัญ	:

ชุดกล่องชมพู
บิวทาคลอร์ (Butachlor) + โพรพานิล (Propanil)

 ออกฤทธิ์คุม - ฆ่าวัชพืชใบแคบ ในนาข้าว เช่นหญ้าข้าวนก หญ้านก
สีชมพู หญ้าไม้กวาด วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ประเภท
กก เช่น กกขนาก หนวดปลาดุก
100+200 มล./น้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
1. ม็อพ-อัพ 50 มล.+ เพอโรนิล 100 มล. (ผสมน้ำ� 20 ลิตร)
2. ม็อพ-อัพ 500 มล.+ เพอโรนิล 1,000 มล. (ผสมน้ำ� 200 ลิตร)

1 ลิตร + 2 ลิตร.  ( 6 x 3 ลิตร )

บิวทาคลอร์   + โพรพานิล
(Butachlor) + (Propanil)

N-butoxymethyl-2-chloro
-2',6'-diethylacetanilide
...............60% W/V EC 3',4'
-dichloropropionanilide....36%W/V EC



 

ฟิลด์ก�ร์ด
(FIELD GARD)

(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid,dimethyl amine salt....84%
W/V SL (acid equivalent......70%)

สารสำคัญ	:

ฟิลด์การ์ด (FIELD GARD) 
2,4 ดี ไดเมทิล แอมโมเนีย (2,4-D dimethyl ammonium)

 ใช้กำาจัดวัชพืชใบกว้างทุกชนิด เช่น ผักปราบ เทียนนา ผักบุ้ง ผักเบี้ย 
ประเภทกก เช่น กกขนาก แห้วหมู ในนาข้าว อ้อย ข้าวโพด

50 มล./น้ำ� 20 ลิตร หรือ 150-200 มล./น้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 
1 ไร่

12 x 500 มล., และ 12 x 1 ลิตร.

2,4 ดี ไดเมทิล แอมโมเนีย
(2,4-D dimethyl ammonium)

(2,4-dichlorophenoxy) acetic 
acid,dimethyl amine salt....84% 
W/V SL (acid equivalent......70%)



 

ฟิลด์อัพ
(FIELD UP)

N -(phosphonomethyl) glycine,isopropylamonium......48% W/V SL

สารสำคัญ	:

ไกลโฟเซต
(Glyphosate)

N -(phosphonomethyl) 
glycine
,isopropylamoni-
um......48% W/V SL

ฟิลด์อัพ (FIELD UP) 

ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม(Glyphosate isopropylammonium) 

12 x 1 ลิตร.  และ 6 x 4 ลิตร

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น  หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก หญ้า
ขน และหญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น  หญ้ายาง  กะเม็ง 
ปอวัชพืช ต้อยติ ่ง  และประเภทกก เช่น กกทราย และ หนวดปลา
ดุก

ใช้อัตรา 360-720 มล.ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ 
หรืออัตรา 90-180 มล.ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน 



 

โปรฟิลด์โซน
(PROFIELD ZONE)

1,1’-dimethyl-4,4’-bipyrinium, dichloride..27.6%W/VSL
 (1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium...................20 %W/V)

1048 - 2555

สารสำคัญ	:

พาราควอต
(Paraquat)

1,1'-dimethyl-4,4'-bipyrinium, dichloride
..27.6%W/VSL
 (1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium...20 %W/V)

 เป็นยาประเภทสัมผัสตาย ไม่เลือกทำาลาย ใช้กำาจัดวัชพืชที ่
มีสีเขียวทุกชนิด (ออกฤทธิ ์ เร็ว หลังฉีด 1 ชั ่วโมง)

75-125 มล./น้ ำา 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที ่ 1 งาน หรือ 300-
500 มล./น้ ำา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที ่ 1 ไร่ 

12 x 1 ลิตร.  และ 4 x 5 ลิตร

โปรฟิลด์โซน (PROFIELD ZONE) 
พาราควอตไดคลอไรด์ (Paraquat dichloride)



 

อ�ทร�ซีน 90 ดับเบิ้ลยูจี
( ATRAZINE 90 WG )

6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine....90% WG

สารสำคัญ	:

อาทราซีน
(atrazine)

อาทราซีน 90 ดับเบิ ้ลยูจี ( ATRAZINE ) 
อาทราซีน (atrazine) 
 
 เป็นสารป้องกันกำาจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอก ทั ้งประเภท
ใบกว้าง และใบแคบ
 

ใช้อัตรา 280-320 กรัม ผสมน้ำา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที ่ 1 ไร่

6-chloro-N2-ethyl-N4- isopropyl-1,
3,5-triazine-2,4-diamine....90% WG



 

N2-ethyl-N4-isopropyl-6methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine....80% WP

สารสำคัญ	:

อ�มีทรีน
(ametryn)

อ�มีทรีน 80
( AMETRYN 80 )

อามีทรีน 80
อามีทรีน (ametryn)

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก 
หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย  วัชพืชประเภทใบกว้าง  
เช่น ผักเบี ้ยหิน ผักโขม และผักโขมหนาม

20-30 กรัม/น้ ำา 20 ลิตร

12 x 1 กิโลกรัม

N2-ethyl-N4-isopropyl-6 methylthio-
1,3,5-triazine-2,4-diamine...80% WP



 

อ�มีทรีน 80 ดับเบิ้ลยูจี
(AMETRYN 80 WG)

อามีทรีน 80 ดับเบิ ้ลยูจี (AMETRYN 80 WG)
อามีทรีน (ametryn)
N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2, 4 diamine......................80% WG

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น หญ้านกสีชมพู  หญ้า
ตีนนก  หญ้าตีนกา  หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด  วัชพืช
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี ้ยหิน  ผักโขม และผักโขมหนาม

ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำา  60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที ่ 1 ไร่

12 x 1 กิโลกรัม

สารสำคัญ	:

อามีทรีน
(ametryn)

N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-
2, 4 diamine............................80% WG



 

สารสำคัญ	:

ไดยูรอน
(diuron)

ฟิลด์โก้
(FIELDGO)

ฟิลด์โก้(FIELDGO)
ไดยูรอน (diuron)
3-(3,4-Dichlophenyl)-1,1-dimethyurea........80% WG
 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอก
ขาว หญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา ประเภทใบกว้าง เช่น ลูกใต้ใบ 
ผักเบี ้ยหิน ผักโขม และผักโขมหนาม

150-300 มล. ผสมน้ำา 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที ่ 1 ไร่ หรือ
37-75 มล.ผสมน้ำา 15-20 ลิตรพ่นบนพื้นที ่  1 งาน

12 x 1 กิโลกรัม

3-(3,4-Dichlophenyl)-1,1-
dimethyurea........80% WG

2147 - 2555



 

โอบร�
(OBRA)

โอบรา (OBRA)
ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropylammonium)

N-(phosphonomethyl) glycine,isopropylamonium.....48% W/V SL

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้ารังนก หญ้าข้าวนก 
หญ้าขน และหญ้าคา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ายาง 
กะเม็ง ปอวัชพืช และต้อยติ ่ง ประเภทกก เช่น กกทราย 
และ หนวดปลาดุก
ใช้อัตรา 360-720 มล.ผสมน้ำา 60-80 ลิตร  พ่นบนพื้นที ่ 1  ไร่ 
หรือ 90-180 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และต้น
วัชพืชที ่มีความสูงไม่เกิน 30   ซม.

6 x 4 ลิตร

สารสำคัญ	:สารสำคัญ	:

ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
(glyphosate-isopropylammonium)

N-(phosphonomethyl) glycine,
isopropylamonium.....48% W/V SL



 

สารสำคัญ	:สารสำคัญ	:

ฟิน-วัน
(FIN-ONE)

กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม
(glufosinate ammonium)

Ammonium (S)-2-amino-4-[hydroxyl(methyl)
phosphinoyl] butyrate....................15%W/V SL

ฟิน-วัน (FIN-ONE)
กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม (glufosinate ammonium)
Ammonium (S)-2-amino-4-[hydroxyl(methyl)
phosphinoyl] butyrate....................15%W/V SL
 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น  หญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา 
และวัชพืชประเภทใบกว้าง  เช่น สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และถั่วลาย

ใช้อัตรา 600-700 มล.ผสมน้ำ� 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1  ไร่หรืออัตรา
150-175 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานหลังวัชพืชงอก
มีความสูงไม่เกิน 30 ซม.

12 x 1 ลิตร



 

สารสำคัญ	:สารสำคัญ	:

โปรคีน
(PROCLEAN)

โปรคีน (PROCLEAN)
อะเซโทคลอร์ (acetochlor)
2-Chloro-N-ethoxymethyl-6’-ethylaceto-0-toluidide...50% W/V EC

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าดอกขาว หญ้า
นกสีชมพู และหญ้าปากควาย และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผัก
โขมหนาม ผักโขม และผักเบี้ยหิน

ใช้อัตรา 320 มล.ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 80 มล.
ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่วฝักยาว ขณะดิน
มีความชื้น

12 x 1 ลิตร

อะเซโทคลอร์
(acetochlor)

2-Chloro-N-ethoxymethyl-6’-
ethylaceto-0-toluidide...50% W/V EC 



 

สารสำคัญ	:สารสำคัญ	:

เพอโรนิล
(PERRONIL)

เพอโรนิล (PERRONIL)
โพรพานิล(propanil)
3’,4’-dichloropropionanilide.....36%W/V
 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น  หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก 
หญ้านกสีชมพู และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก

ใช้อัตรา 800-900 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรือ
อัตรา 200-225 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลัง
หว่านข้าว 7-15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำ�ออก และทดน้ำ�เข้านา
หลังพ่นสาร 2-3 วัน

12 x 1 ลิตร

โพรพ�นิล
(PROPANIL)

3’,4’-dichloropropionanilide.....36%W/V



 

สารสำคัญ	:

ฟรีสไตล์ คอมบี (FREE STYLE COMBI)
อามีทรีน+อาทราซีน ( ametryn+atrazine )

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้า
ตีนติด หญ้าดอกขาวเล็ก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม และ
ผักเบี้ยหิน

300-400 กรัม ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา
75-100 กรัม ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร

12 x 1 กิโลกรัม

อามีทรีน+อาทราซีน
( ametryn+atrazine )

N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5
-triazine-2,4-diamine+6-chloro-N2-ethyl-N4-iso-
propyl-1,3,5-triazine-2,4 diamine.....40% + 40%WP

N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine+6-
chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4
diamine.....40% + 40%WP

ฟรีสไตล์ คอมบี
(FREE STYLE COMBI)



 

สารสำคัญ	:

แลนโซ่(LANSO)
อะลาคลอร์ (Alachlor)
2-chloro-2’,6’-diethyl-N-
methoxymethylacetanilide...48%W/V EC
 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย 
หญ้านกสีชมพู และหญ้าดอกขาว ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผัก
โขมหนาม และผักเบี้ยใหญ่
อัตรา 500-560 มล.ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร/พื้นที่ 1 ไร่ หรือ 125-140 
มล./น้ำ� 15-20 ลิตร ฉีดคลุมดินก่อนปลูกพืช และวัชพืชงอก ขณะ
ที่ดินมีความชื้น

12 x 1 ลิตร

อะลาคลอร์ (Alachlor)

2-chloro-2',6'-diethyl-N-
methoxymethylacetanilide...48%W/V EC

แลนโซ่
(LANSO)



 

สารสำคัญ	:

เพนดิล
(PENDIL)

เพนดิล (PENDIL)
เพนดิเมทาลิน ( pendimethalin )
N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine...........33% W/V EC
 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก 
หญ้าตีนติด และหญ้าดอกขาวเล็ก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 
ผักโขม และผักเบี้ยหิน

ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 75-100 กรัม ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูก
อ้อย วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 ซม.

12 x 1 ลิตร

เพนดิเมทาลิน
( pendimethalin )

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-
xylidine......................33% W/V EC



 

สารสำคัญ	:

โปรออฟ    (PRO-OFF) 
บิสไพริแบค-โซเดียม ( bispyribac-sodium )
sodium 2, 6-bit(4,6-dimethoxpy rimidin-2-yloxy)banzoate....20% WP

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และ
วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น ผักโขม และผักเบี้ยหิน

ใช้อัตรา 5 กรัม ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

 
24 x 100 กรัม

โปรออฟ
(PRO-OOF)

บิสไพริแบค-โซเดียม
( bispyribac-sodium )

sodium 2, 6-bit(4,6-dimethoxpy 
rimidin-2-yloxy)banzoate....20% WP



 

สารสำคัญ	:

N - (phosphonomethyl) glycine, isopropylamonium...........48% W/V SL

ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
( glyphosate-isopropylammonium )

ไกลโฟเซต 48 ( GLYPHOSATE)
ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม( glyphosate-isopropylammonium )

N - (phosphonomethyl) glycine, 
isopropylamonium...........48% W/V SL

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภท ใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด 
หญ้ารังนก และหญ้าปากควาย วัชพืชประเภทใบ กว้าง เช่น กะเม็ง 
ดาวกระจาย หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน และผักเบี้ยใหญ่ และวัชพืชประเภท
กก เช่น แห้วหมู

ใช้อัตรา 360-520 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 90-130 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร  พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลัง
วัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 20 ซม.

12 x 1 ลิตร, 6 x 4 ลิตร

ไกลโฟเซต 48
(GLYPHOSATE)



 

สารสำคัญ	:

กลูโฟซิเนท
( GLUFOSINATE-AMMONIUM )

4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalaninate.........15% W/V SL

กลูโฟซิเนท-แอมโมเนียม(glufosinate-
ammonium)

กลูโฟซิเนท(GLUFOSINATE)

กลูโฟซิเนท-แอมโมเนียม(glufosinate-ammonium)

4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-
homoalaninate.........15% W/V SL 

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น หญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา 
และวัชพืชประเภทใบกว้าง  เช่น สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และถั่วลาย

ใช้อัตรา 600-700 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรือ
อัตรา 150-175 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานหลัง
วัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 30 ซม.

12 x 1 ลิตร



 

สารสำคัญ	:

บิวทาคลอร์
(butachlor)

N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’-diethylacetanilide….60% W/V EC

บิวทาคลอร์ (butachlor)

บิวทาคลอร์ (butachlor)

บิวทาคลอร์ (butachlor)

N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’-diethyl-
acetanilide………….60% W/V EC

 ในนาข้าวหว่านน้ำ�ตม ใช้กำาจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้า
ดอกขาว และหญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา 
และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก และกกทราย

ใช้อัตรา 200-250 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 50-65 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่าน
ข้าว 4 วัน และทดน้ำ�เข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

12 x 1 ลิตร



 

สารสำคัญ	:

พาราควอต
(PARAQUAT)

1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinum,dichlorde………….27.6% W/V SL
(1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinum, ion....….............................20%   W/V)

พาราควอตไดคลอไรด์
(paraquat dichloride)

พาราควอต (paraquat)

พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)

1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinum,
dichlorde………….27.6% W/V SL
(1,1’-dimethyl-4,4’-bipyridinum, 
ion....….20%   W/V)

 ใช้กำาจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และ
หญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา และโสน
หางไก่ วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย หนวดปลาดุก

ใช้อัตรา 400-500 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 100-125 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลัง
วัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 30 ซม.

12 x 1 ลิตร, 4 x 5 ลิตร



 

สารสำคัญ	:

โพรพานิล
(PROPANIL)

3’,4’-dichloropropionanilide.................................36% W/V EC

โพรพานิล (propanil)

โพรพานิล (propanil)

โพรพานิล (propanil)

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ  เช่น  หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก 
และหญ้านกสีชมพู และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก

ใช้อัตรา 800-900 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรือ
อัตรา 200-225 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลัง
หว่านข้าว 15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำ�ออก และทดน้ำ�เข้านา
หลังพ่นสาร 2-3 วัน

12 x 1 ลิตร

3’,4’-dichloropropionanilide
...... 36% W/V EC



 

สารสำคัญ	:

อะลาคลอร์
(ALACHLOR)

2-chloro-2’,6’-diethyl-N-methoxymethylacetanilide......48% 
W/V EC

อะลาคลอร์ (alachlor)

อะลาคลอร์ (alachlor)
อะลาคลอร์ (alachlor)

 ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในหอมแดง ใช้กำาจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย 
และหญ้าตีนติด และวัชพืชประเภท ใบกว้าง เช่น ลูกใต้ใบ ผักโขม ผัก
โขมหนาม และผักเบี้ยหิน

ใช้อัตรา 500-560 มล. ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 
อัตรา 125-140 มล. ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลัง
ปลูกหอมแดง ขณะดินมีความชื้น

12 x 1 ลิตร

2-chloro-2’,6’-diethyl-N-
methoxymethylacetanilide
......48% W/V EC



 

สารสำคัญ	:

N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine+6-chlo-
ro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine….40% + 40% WP

อามีทรีน+อาทราซีน
( ametryn+atrazine )

อามีทรีน+อาทราซีน 80 ( ametryn+atrazine 80 )
อามีทรีน+อาทราซีน ( ametryn+atrazine )

 ใช้กำาจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก
หญ้าตีนติด และหญ้าดอกขาวเล็ก และวัชพืชประเภทใบกว้าง 
เช่น ผักโขม และผักเบี้ยหิน

ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำ� 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา  75-100 กรัม ผสมน้ำ� 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน  หลัง
ปลูกอ้อย วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 ซม.

12 x 1 กิโลกรัม

อามีทรีน+อาทราซีน 80
( ametryn+atrazine 80 )

N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine
- 2,4-diamine+6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-
1,3,5-triazine-2,4-diamine…….….40% + 40% WP


