
 1378سال   –با آفات خانگي  ليست سمىم مجاز كشىر جهت مبارزه

 پادزهر نحىه مصرف كاربرد نحىه تاثير فرمىل مىلكىلي گروه نام تجاري نام عمىميرديف 

حطزُ مص غيز سيستويل ، توبسي  C19H26O3پبيزٍتزٍئيذ پبي ًبهيي آلتزيي  1

ٍ تٌفسي  گَارضي،

ًسجت ثِ پيزتزيي ثِ علت ضذت تبثيز آى حطزُ مص خبًگي  

طجيعي در فزهَالسيَى ّبي هبيع جبيگشيي 

 .آى هي ضَد

 

فبينبم  ثٌذيَ مبرة 2

ًيَ هيل 

هَلتبهيت 

 سيَدٍمس گزاٍمس

حطزُ مص توبسي گَارضي ٍ در ثعضي  C11H13NO4 هتيل مبرثبهبت

 گيبّبى  داراي خبصيت سيستوبتيل 

ثصَرت اسپزي ثزاي هجبرسُ ثب هگس ٍ طعوِ  حطزُ مص خبًگي

ثزاي مٌتزل هگس ثب سوپبضي 

ULVًٍيش ثِ  ثزاي هجبرسُ ثب پطِ هبالريب

 صَرت ًَاري استفبدُ  هي ضَد 

 سَلفبت آتزٍپيي

حطزُ مص غيز سيستويل ، توبسي  C19H26O3 پبيزٍتزٍئيذ --- ثيَآلتزيي 3

 ٍگَارضي، ثب اثز ضزثتي ٍثذٍى اثز اثقبيي

رُ مص هعوَال ثب هَاد سيٌزصيل ٍسبيز حص حطزُ مص خبًگي

 .ّب جْت هصبرف خبًگي استفبدُ هي گزدد

 پبدسّزاختصبصي ًذارد

مطٌذگي ايي سن درسطح ٍسيع اس حطزات  حطزُ مص خبًگيحطزُ مص توبسي  C22H26O3 پبيزٍتزٍئيذ --- ثيَرسوتزيي 4

ثِ صَرت هخلَط ثبسبيز .خبًگي هي ثبضذ

حطزُ مطْب ٍيبهبيع آهبدُ ثزاي هصزف 

صَرت اسپزي ّوزاُ رٍغي يب آة ٍيب ثِ 

 .هصزف هي ضَد

 پبدسّزا ختصبصي ًذارد

مَپنس  پزهتزيي 5

 آهجَش

جْت هجبرسُ ثب ضپص  ثب طيف ٍسيع حطزُ مص توبسي C21H20CL2O3 پبيزٍتزٍئيذ

 اًسبى

 پبدسّز اختصبصي ًذارد جْت هجبرسُ ثب ضپص/. %5فزهَالسيَى 

توبسي  حطزُ مص غيز سيستويل ، C11H15NO3 مبرثبهبت ثبيگَىپزٍپنسَر  6

 ٍگَارضي، ثب اثز ضزثتي

حطزُ مص خبًگي 

هجبرسُ ثب هگس خبًگي )

 (تَصيِ هي ضَد

ثِ صَرت آئزٍسل يبهحلَل پبضي ،گزدپبضي 

 .ٍ طعوِ ٍفَهيگبسيَى هصزف هي ضَد

سَلفبت آتزٍپيي 

 .ًطَد هزفيي استفبدُ *

آلفبدمس پيزتزيي  7

 پيزتزٍم

، ثب  حطزُ مص غيز سيستويل ، توبسي ----- پبيزٍتزٍئيذ

 اثز ضزثتي

ثِ صَرت هحلَل پبضي يب آئزٍسل يب مبغذ ّب  حطزُ مص خبًگي

ٍ ًَارّبي هگس مص ٍ سبيز فزم ّب هصزف 

 .هي ضَد

 پبدسّزاختصبصي ًذارد

 C19H25NO4پبيزٍتزٍئيذ ًئَپبي ًبهيي تتزا هتزيي  8
 

 

هصزف هي  ثِ صَرت آئزٍسل ٍ يب اسپزيحطزُ مص خبًگي  قَي حطزُ مص توبسي  ثب اثز ضزثتي

 .ضَد

 پبدسّزاختصبصي ًذارد

 

 1378سال   –و جانىران مىذيبا آفات خانگي  ليست سمىم مجاز كشىر جهت مبارزه

 پادزهر نحىه مصرف كاربرد نحىه تاثير فرمىل مىلكىلي گروه نام تجاري نام عمىميرديف 



توبسي  حطزُ مص غيز سيستويل ، C22H18CL2F NO3 پبيزٍتزٍئيذ سَلفبك  سبيفلَتزيي 9

 ٍگَارضي، ثب اثز ضزثتي ٍ سزيع

جْت هجبرسُ ثب سَسزي 

 (خبًگي)

 5گزم در 20هحلَل پبضي ثِ ًسجت

 ليتز آة

پبدسّزاختصبصي 

 ًذارد

آًتي مَاگَالًت  ملزت ثزٍديفبمَم 10

 

C31H23BrO3 ، ثبسدارًذُ  هَش مص آًتي مَاگَالًت

 Kچزخِ ٍيتبهيي 

عليِ هَش ٍراهيي ،خبًگي 

، هْبجز ،قَُْ اي ، سيبُ 

 K ٍيتبهيي طجق دستَر ثز چست سن

آًتي مَاگَالًت  الًيزت ثزٍهبديبلَى 11

 

C30H23BrO4  آًتي مَاگَالًت ،تطنيل پزٍتزٍهجيي را

مزدُ ٍ ثبعث خًَزيشي داخلي هي  هتَقف

 ضَد

جْت هجبرسُ ثب هَش اًجبري ٍ 

 ٍراهيي

 K ٍيتبهيي طعوِ آهبدُ هسوَم

 ---- Cامتَسيي  سَلفبمَئيٌَ مسبليي 12
 

جْت هجبرسُ ثب هَش اًجبري ٍ  هَش مص -----

 ٍراهيي

 K ٍيتبهيي طعوِ آهبدُ هسوَم

آًتي مَاگَالًت تَهَريي  مَهبملز 13

 

C19H15ClO4  ُهَش مص آًتي مَاگَالًت ٍ ثبسدارًذ

اًعقبدخَى 

عليِ هَش خبًگي ،قَُْ اي ، 

 سيبُ ، هْبجز

 K ٍيتبهيي طجق دستَر ثز چست سن

آًتي مَاگَالًت  رامَهييل مَهب تتزالي 14

 

C19H16O3  ثِ ٍسيلِ هتَقف مزدى آًتي مَاگَالًت

پزٍتزٍهجيي ثبعث خًَزيشي داخلي سٌتش 

 هي ضَد

عليِ هَش خبًگي ،قَُْ اي ، 

 سيبُ ، هْبجز

 K ٍيتبهيي طجق دستَر ثز چست سن

آًتي مَاگَالًت  ٍارفبرييٍارفبريي  15

 

C19H16O4 ٍهجيي را آًتي مَاگَالًت ،تطنيل پزٍتز

مزدُ ٍ ثبعث خًَزيشي داخلي هي  هتَقف

 ضَد

عليِ هَش خبًگي ،قَُْ اي ، 

 سيبُ ، هْبجز

 K ٍيتبهيي طجق دستَر ثز چست سن

 
: عالئن اختصبري فزهَالسيَى -

 
EC  ُهبيع اهَلسيَى ضًَذ 

WP  پَدر ثب قبثليت تز ضًَذگي
L   هبيع
B   ِطعو
O رٍغي 


