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ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเกษตร ที่ควรระวังในการเก็บรักษา

จัดทําเพื่อ
ลูกคาของ ลัดดา กรุป

โดย

บริษัท ลัดดา จํากัด
เมษายน 2554

ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเกษตร ที่ควรระวังในการเก็บรักษา
สารเคมีที่สลายตัวงาย และ/หรือ สูตร ที่มีปญ
 หาในการเก็บรักษา
สารเคมี
แมนโคเซบ (mancozeb)

ปจจัยที่เรงการสลายตัว
ความชื้นและอากาศ จะทํา
ใหเนื้อยาสลายตัวไดงาย

หมายเหตุ
ถาภาชนะบรรจุ มีความชื้นและอากาศเขาได
เปอรเซนตเนื้อยาจะลดลงไปเรื่อยๆ ตามอายุ
การเก็บ
โอเมทโธเอท/ไดเมทโธเอท สภาพที่เปนดาง (pH > 7)
ตัวยาจะสลายตัวงายในสภาพที่เปนดาง หรือ
(omethoate/demethoate) อุณหภูมิสูง
มี pH สูงกวา 7 และในที่เก็บที่มีอุณหภูมิสูง
เกิน 35 องศา
คารแทป (cartap)
สภาพที่เปนกลาง ไปจนถึง ตัวยาจะสลายตัวงายในสภาพที่เปนดาง หรือ
เปนดาง (pH > 7)
มี pH สูงกวา 7 สูตรของยาจึงตองปรับใหมี
เปนกรด
คารแทป 4 จี (4%G) ของบริษัท ลัดดา มี
สภาพเปนกรดสูง จึงคงทนมากขึ้นและชวย
ลดปญหาการจับตัวเปนกอนของเม็ดทราย
ไตรอะโซฟอส (triazophos) สลายตัวงายและรวดเร็วใน สูตรสําเร็จรูป (EC) ทําไดคอนขางยาก และถา
สภาพที่เปนดาง
เก็บไวนาน อาจเกิดการแยกชั้น ตองระวัง
เรื่อง pH ตองเลือกใชสารทําละลาย (solvent)
และสารจับใบ (surfactant) ใหเหมาะสม
ควินาลฟอส (quinalphos) สลายตัวงายในสภาพที่เปน ตองเก็บในที่ ไมเปยกชื้น หรือมีอุณหภูมิสูง
ดางและควานรอนสูง
หองเก็บมีอากาศถายเทดี
ฟอสเอทธิล-อลูมินัม
สูตร ผง (WP) ดูดความชื้น ตองเก็บในที่ ไมเปยกชื้น หองเก็บมีอากาศ
(fosetyl-Al)
งาย ทําใหสารเคมีจับตัว
ถายเทดี
แข็ง

สารเคมีที่สลายตัวชา สามารถเก็บรักษาไดตามสภาพปกติ ไมต่ํากวา 2 ป
สารเคมี
สารกําจัดแมลง (Insecticides)
คารโบฟูราน (carbofuran)
คารแทป (cartap)
คารโบซัลแฟน (Carbosulfan)
คลอไพริฟอส (Chlorpyriphos)
โปรฟโนฟอส (Profenofos)
ไซเปอรเมทริน (Cypermetrin)
เฟนวาเลอเรท (Fenvalerate)
เมทโธมิล (Methomyl)
มาลาไธออน (Malathion)
คารบาริล (Carbaryl)
อะบาเม็กติน (abamectin)
โปรฟโนฟอส (profenophos)
อีไธออน (ethion)
เตตระไดฟอน (tetradifon)
ฟโนบูคารบ (fenobucarb : BPMC)
อะมิทราซ (amitraz)

สูตร
เม็ดทราย 3% G
เม็ดทราย 4% G
20% EC
20% 40% EC
50% EC
10% 25% 35% EC
35% EC
40% SP
83% EC
85% WP 35%SC
1.8% EC
50%EC
50%EC
7.52%Ec
50%EC
20%EC

สารกําจัดวัชพืช (Herbicides)
2,4-D
บิวตาคลอร butachlor
บิวตาคลอร + โพรพานิล butachlor + propanil
ไกลโฟเส glyphosate
พาราควอท paraquat
อะเซโทคลอร acetochlor
อาทราซีน (atrazine)
อะมีทริน (ametryn)
ออกซาไดอะซอน (oxadiazon)
อะนิโลฟอส + โพรพานิล (anilofos+propanil)
ไพราโซซัลฟูรอน (pyrazosulfuron)
ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

79.2% butyl ester
60 EC
27.5 + 27.5 EC
48% SL
27.6%
50% EC
80%WP
80%WP
25%EC
30+36%EC
10%WP
48%EC

สารกําจัดโรคพืช (Fungicides)
โพรพิโคนาโซล + โพรคลอราซ propiconazole + prochloraz
9 + 40% EC
โพรพิโคนาโซล (propiconazole)
25%EC
แคปแทน (Captan)
50%WP
โพรคลอราซ (prochloraz)
45% EC, 50% WP
เฮกซาโคนาโซล hexaconazole
5% EC
คลอโรทาโลนิล chlorothalonil
75% WP, 50% SC
เมตาแลกซิล (metalaxyl)
25%WP
คอปเปอรออกซี่คลอไรด (copper oxychloride)
85%WP
วาลิดามัยซิน (validamycin)
3%
คารเบนดาซิม (carbendazim)
50% WP 50%SC
ไตรอะดิมีฟอน (triadimefon)
20%EC
อิมาซาลิล (imazalil)
50%EC
ไอโปรไดโอน (iprodione)
50%WP
สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (plant growth regulators)
Paclobutrazol
10% WP 15%WP 10%F 25%F
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สินคา ประเภทที่สารเคมีสลายตัวงาย และ/สูตรมีปญหาการเก็บระยะยาว ตองระมัดระวังในการเก็บ
รักษาในโกดัง ตามคําแนะนําขางตน หรือไมควรเก็บสตอกสินคาไวมากเกินกวาที่จะระบายสินคาได
หมดภายในเวลา 2 ป

