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 1395 سال ورود و ساخت پروانه دارای سموم فهرست
 

 نام تجاری عنوان محصول نام کارخانه
 تارومار اسپری حشره کش موثر قوی فومن شیمی

 تارومار اسپری سوسک کش موثر قوی فومن شیمی

 نامی %10مایع حشره کش پرمترین  مشک فام فارس

 نامی %10مایع حشره کش سایپرمترین  مشک فام فارس

 مهان سوسک کشگچ  سادات مهان

 مهان قرص حشره کش سادات مهان

 مهان اسپری حشره کش بی بو پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان اسپری سوسک کش بی بو پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان ecدرصد 10امولسیون حشره کش  پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان meدرصد  10امولسیون حشره کش پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان مایع حشره کش پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان اسپری حشره کش پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان خمیر حشره کش سادات مهان

 مهان امولسیون حشره کش پرمترین پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 مهان کش ترکیبیمایع حشره  پژوهشهای شیمیایی سادات مهان

 ویپ اسپری مگس کش صنعتی و شیمیایی کیمیا کار

 ویپ IIاسپری مگس کش صنعتی و شیمیایی کیمیا کار

 vape مایع حشره کش صنعتی و شیمیایی کیمیا کار

 ویپ قرص حشره کش کیمیا کار

 بیوفلش گرانول الروکش بیولوزیک فن آوری و زیستی طبیعت گرا

 بها خمیر سوسک کش بهاوران زرین مژده

 شوکران درصد 10حشره کش مایع سیپرمترین بر پایه اب  پرتو نار

 غزال مایع سوسک کش غزال شیمی

 غزال پودر سوسک کش غزال شیمی

 پراتیک ec% 10مایع حشره کش حاوی پرمترین  غزال شیمی
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 نام تجاری عنوان محصول نام کارخانه
 نگونسار 2دانه حشره کش خانگی شماره  شرکت تولیدفرآورده های شیمیایی ایران

 نگونسار اسپری سوسک کش شرکت تولیدفرآورده های شیمیایی ایران

 نگونسار 1دانه حشره کش خانگی  شرکت تولیدفرآورده های شیمیایی ایران

 هالک قرص پشه کش شرکت صنایع شیمیایی سم سازان

 هالک EC 25%حشره کش مایع یرمترین امولسیون  شرکت صنایع شیمیایی سم سازان

 ECحشره کش مایع سیپرمترین امولسیون  شرکت صنایع شیمیایی سم سازان

10% 
 هالک

 هالک طعمه مگس کش بصورت گرانول ریز شرکت صنایع شیمیایی سم سازان

 به ماکس پودر حشره کش خانگی بهرشد کویر رفسنجان

 به ماکس کش خانگیمایع حشره  بهرشد کویر رفسنجان

 زوبین حشره کش خانگی اریا شیمی 677شرکت تعاونی 

 کاوالبیر اسپری مگس کش شرکت صنایع بهداشتی ساینا

 کاوالبیر اسپری سوسک کش شرکت صنایع بهداشتی ساینا

 امحا خمیرسوسک کش امحاء توره شیمی پارس

 ضد پودرحشره کش فراورده های شیمیایی هف

 حمله کش پودر حشره سمیران

 حمله %1پودر حشره کش پرمترین  سمیران

 سمان %10پودرحشره کش سایفلوترین  سمیران

 کنترل پودر حشره کش سمیران

 سمان %10پودر حشره کش المبادا سایهالوترین  سمیران

 سمان پودر حشره کش سمیران

 ضربه قرص حشره کش سمیران

 سماک %50پودر حشره کش پروپکسور  سمیران

 سمیار.ضربه .کنترل.حمله %75گرانول مگس کش حاوی ایمیدیاکلوپراید سمیران

 2کنترل  پودر حشره کش سمیران

 کمند %5پودر حشره کش دلتامترین سمیران

 کمند %25پودر حشره کش پرمترین سمیران

 سمیار.ضربه .کنترل.حمله طعمه مگس کش بصورت گرانول سمیران

 سمان %20سایپرمترین پودر حشره کش  سمیران

 طوفان اسپری حشره کش پرنیان پرواز شیمی

 سمان یکروامولسیونم% بصورت  10مایع حشره کش سایپر مترین  سمیران

 کنترل % بصورت امولسیون 2.5مایع حشره کش دلتامترین  سمیران
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 نام تجاری عنوان محصول نام کارخانه
 کنترل سوسپانسیون% بصورت  5مایع حشره کش دلتامترین  سمیران

 سمان % بصورت امولسیون 10مایع حشره کش سایپر مترین  سمیران

 ضربه %40% + کلرپیریفوس 10مایع حشره کش سایپر مترین  سمیران

 سمان مایع حشره کش سمیران

 اکسیرکشاورزی حشره کش خانگی اکسیرکشاورزی یزد

 نامی 10مایع حشره کش پرمترین  مشک فام فارس

 نامی 10مایع حشره کش سایپرمترین  فارس مشک فام

 نامی 1پودر حشره کش سایپرمترین  مشک فام فارس

 هدیه بهار %1پودر حشره کش سایپرمترین کیمیا سم پارس

 افکن اسپری سوسک کش تاکستان

 افکن اسپری حشره کش خانگی تاکستان

 نابود % 1/2پودر حشره کش خانگی  بهاور شیمی

 کمین % سایپرمترین1/2پودر حشره کش حاوی  ملی شیمی کشاورز

 کمین % سایپرمترین10مایع حشره کش حاوی  ملی شیمی کشاورز

 سقوط-پیکار اسپری سوسک کش رنگین طیف شیمی

 کامن %1/2مایع حشره کش سایبرمترین نرمین شیمی نوین

 کامن %1/2مایع حشره کش سایبرمترین نرمین شیمی نوین

 کامن مایع حشره کش حاوی کلرپیریفوس نرمین شیرین نوین

 نابود %20پودر حشره کش سایپرمترین  بهاور شیمی

 نابود (EC%)10مایع حشره کش سایپرمترین بهاور شیمی

 %25دلتامترین %25پودر حشره کش دلتامترین ملی شیمی کشاورز

 پیکار درصد 1/2پودر سوسک کش پرمترین  رنگین طیف شیمی

 پیکار حشره کش قرص رنگین طیف شیمی

 آر -دلتا سید  % دلتامترین 0/05پودر حشره کش حاوی  آرا سنج شیمی

 شهاب پودر سوسک کش صنایع رفاه شیمی قم

 هجوم -شهاب  اسپری حشره کش صنایع رفاه شیمی  قم

 اتک اسپری حشره کش شیمی قهرمان

 اتک اسپری سوسک کش شیمی قهرمان

 اتک پودر حشره کش شیمی قهرمان

 قهرمان مایع سوسک کش شیمی قهرمان

 اتک پشه بند بهداشتی آغشته به سم شیمی قهرمان

 اتک قرص حشره کش شیمی قهرمان

 شهاب قرص حشره کش صنایع رفاه شیمی قم

 شهاب % (0/5مایع سوسک کش ) سایپرمترین  صنایع رفاه شیمی قم
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 نام تجاری عنوان محصول نام کارخانه
 تارومار 2سوسک کش و حشره کش شماره اسپری  فومن شیمی

 تارومار 2اسپری سوسک کش شماره  فومن شیمی

 بای بای -تارومار  اسپری حشره کش بی بوبرپایه آبی شرکت تولیدی فومن شیمی

 تارومار-بای بای اسپری حشره کش بی بو شرکت تولیدی فومن شیمی

 تارومار اسپری سوسک کش وحشره کش )دومنظوره( فومن شیمی

 تارومار قرص حشره کش فومن شیمی

 کاسپین خمیرسوسک کش به شکل تله فومن شیمی

 تارومار 6اسپری حشره کش شماره فومن شیمی

 بای بای -تارومار  6اسپری سوسک کش شماره فومن شیمی

 9تارو مار  اسپری حشره کش فومن شیمی

 تارو مار -بای بای  پودر سوسک کش فومتن شیمی

 پاتک اسپری حشره کش ) پشه و مگس( شیمیفومن 

 تارو مار سوسک کش مایع فومن شیمی

 بای بای-پاتک -تارومار  اسپری حشره کش فومن شیمی

 2تارومار اسپری سوسک کش فومن شیمی

 4تار و مار  اسپری سوسک کش فومن شیمی

 بای بای -3تارومار  اسپری حشره کش فومن شیمی

 6تارو مار کشاسپری حشره  فومن شیمی

 تارومار 1قرص حشره کش فومن شیمی

 7تارومار  اسپری سوسک کش فومن شیمی

 تارومار اسپری سوسک کش و حشره کش بدون اسانس بر پایه اب فومن شیمی

 بنی بای -تارومار (10اسپری حشره کش ) شماره  فومن شیمی

 ( و بای بای8تارومار )شماره  اسپری سوسک کش فومن شیمی

 تارومار مایع دستگاه حشره کش فومن شیمی

 تارومار تله سوسک کش حاوی طعمه خمیری فومن شیمی

 تارومار (3قرص حشره کش ) شماره  فومن شیمی

 6تارو مار ـ تارو مار  (13اسپری حشره کش)فرموالسیون شماره  فومن شیمی

 تارومار اسپری حشره کش بی بو موثر قوی فومن شیمی

 تارومار اسپری سوسک کش بی بو موثر قوی فومن شیمی

 هارپا قلم سوسک کش بر پایه دلتا مترین کیمیا اکسیر شرق

 چدر -بکش بکش  خمیر سوسک کش آرین شیمی تویسرکان

 پرتو حشره کش پودری پرتو نار

 گیاه نیرو %10پودر حشره کش سایفلوترین  گیاه

 گیاه نیرو %5پودر حشره کش دلتامترین گیاه
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 نام تجاری عنوان محصول کارخانه نام
 گیاه نیرو %5مایع حشره کش سایفلوترین  گیاه

 گرین ورلد پودر سوسک کش زرین مژده

 آسایش -طوفان  اسپری سوسک کش پرنیان پرواز شیمی

 آسایش -طوفان  اسپری حشره کش و سوسک کش پایه آبی پرنیان پرواز شیمی

  "پیکار "تجاری قرص حشره کش با نام  رنگین طیف شیمی

 پیکار "پیکار "%  با نام تجاری  1/2پودر سوسک کش پرمترین   رنگین طیف شیمی

  اسپری حشره کش )حشره کش پاکفام لگام تیسا( پاکفام

  پودر حشره کش خانگی پیروترونیدی رازی شیمی خرم

  سوسک کش پویان گستر زیما

  گردسوسک کش افراشیمی کومش

  پودرسوسک کش وحشره کش سم وکودزرافشان

  % دلتامترین2/5مایع حشره کش خانگی)مخصوص حشرات خانگی(حاوی  فرآورده های شیمیایی ایران

  % پرمترین0/25مایع حشره کش خانگی)مخصوص حشرات خانگی(حاوی  فرآورده های شیمیایی ایران

  % سایپرمترین10خانگی(حاوی مایع حشره کش خانگی)مخصوص حشرات  فرآورده های شیمیایی ایران

  اسپری مگس و پشه کش فرآورده های شیمیایی ایران

  مایع حشره کش خانگی فرآورده های شیمیایی ایران

  اسپری سوسک کش فرآورده های شیمیایی ایران

  % پروپکسور( 1/1دانه حشره کش خانگی )حاوی  فرآورده های شیمیایی ایران

  % پروپکسور1/5پودر حشره کش خانگی حاوی  ایرانفرآورده های شیمیایی 

  % سایپرمترین(1پودر حشره کش خانگی )حاوی  فرآورده های شیمیایی ایران

  )حاوی دلتامترین(2پودر حشره کش خانگی فرآورده های شیمیایی ایران

  )امولسیون تغلیظ شده( EC% 10سایپرمترین  فرآورده های شیمیایی ایران

  مایع حشره کش خانگی شیمیایی ایران فرآورده های

  2دانه حشره کش خانگی شماره  فرآورده های شیمیایی ایران

  %10% و کلرپیریفوس10سایپرمترین  فرآورده های شیمیایی ایران

 زوبین  آریا شیمی زاهدان

 ژوپیتر  آریا شیمی زاهدان
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 شرکت  فرآورده پارسی  فرآورده انگلیسی شماره پروانه  برند 

MATKOV 
5022764201286600 

Water Based Flying Insecticid5% اسپری حشره کش 
 تجارت سهند

 الوند

MATKOV 
1014915240702640 

Crawling Insecticide Aerosol اسپری حشره کش 
 تجارت سهند

 الوند

MATKOV 
5131347714984480 

Insect Repellent Elektroliquid حشرات کننده دور مایع 
 تجارت سهند

 الوند

MATKOV 
612534180801610 

Insect Repellent Tablet کش حشره قرص 
 تجارت سهند

 الوند

PIF PAF 
6395788929143820 All Insect Killers (AIK) Ultra Fast Aerosol اسپری حشره کش 

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 

1133051230866950 

Cockroach Killer High Performance 
Crawling Insect Killer Surface Spray No 
Lure N-Paraffin Aerosol (CIK) اسپری سوسک کش 

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
5307663520941350 Cockroach Killer odorless (CIK) 

اسپری سوسک کش بدون 

 بو

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
1131849890403370 

Fly &amp; Mosquito Killer Odorless Flying 
Insect Killer Concentrate (FIK Odorless) 

اسپری حشره کش بدون 

 بو

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 

7346556704652750 

Fly &amp; Mosquito Killer (Insect Kill) 
Permium Flying Insect Killer Fly Solvent 
Base Aerosol Concentrate (FIK Fast Knock 
Down)  حشره کشاسپری 

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
1464760034794340 

Power Gard Cocroach Killer (Crawling 
Insect Killer,CIK) 

اسپری سوسک کش 

 پاورگارد

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 

9770586357810800 
Power Gard Mosquito &amp; Fly Killer 
(Flying Insect Killer,FIK) 

اسپری حشره کش 

پاورگارد )برای انواع 

 حشرات پرنده(

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
5963742807956290 Power Gard All Insect Killer (AIK) 

اسپری حشره کش 

 پاورگارد

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
1491452840618530 Aerosol Flying Insect Killer Odorless 

اسپری حشره کش بدون 

 بو

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
6467387118128770 POWERGARD ALL INSECT KILER 

اسپری حشره کش برای 

 انواع حشرات

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
1070224261642530 

POWERGARD MOSQUITO &amp; FLY 
KILLER 

اسپری حشره کش برای 

 انواع حشرات پرنده

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
8970609037102930 All Insect Killers (AIK) Ultra Fast Aerosol اسپری حشره کش 

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 

3771348866005910 

Cockroach Killer High Performance 
Crawling Insect Killer Surface Spray No 
Lure N-Paraffin Aerosol (CIK) اسپری سوسک کش 

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
2962657956659000 Cockroach Killer odorless (CIK) 

اسپری سوسک کش بدون 

 بو

رویال پیشگام 

 شرق
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 شرکت فرآورده پارسی فرآورده انگلیسی شماره پروانه برند

PIF PAF 

6654333715047390 

Fly &amp; Mosquito Killer (Insect Kill) 
Permium Flying Insect Killer Fly Solvent 
Base Aerosol Concentrate (FIK Fast Knock 
Down) اسپری حشره کش 

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 

5199489954430450 
Power Gard Cocroach Killer (Crawling 
Insect Killer,CIK) 

اسپری سوسک کش 

 پاورگارد

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
2550901741555570 Power Gard All Insect Killer (AIK) 

اسپری حشره کش 

 پاورگارد

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
5366858672849870 Aerosol Flying Insect Killer Odorless 

اسپری حشره کش بدون 

 بو

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
7457163689814340 POWERGARD ALL INSECT KILER 

حشره کش برای اسپری 

 انواع حشرات

رویال پیشگام 

 شرق

PIF PAF 
1690146134614640 

POWERGARD MOSQUITO &amp; FLY 
KILLER 

اسپری حشره کش برای 

 انواع حشرات پرنده

رویال پیشگام 

 شرق

ZANZARELLA 4105921320521770 Z-PROTECTION SPRAY کوشان فارمد اسپری دافع حشرات 

ZANZARELLA 3313712892130970 Z-PROTECTION LOTION کوشان فارمد لوسیون دافع حشرات 

SINKOVTOKS 9753465589486740 WATER BASE INSECTICIDE AEROSOL 

اسپری حشره کش بدون 

 پویا نوید راسخ بو

SINKOV 1122853428415420 ELECTRO MAT TABLETS پویا نوید راسخ قرص حشره کش 

SINKOVTOKS 9516486490385830 AEROSOL INSECTICIDE پویا نوید راسخ اسپری حشره کش 

SINKOVTOKS 1156150180220670 AEROSOL INSECTICIDE 400ML پویا نوید راسخ اسپری سوسک کش 

TOX 2201243560399300 INSECT KILLER اسپری حشره کش 

بانی تجارت 

 آرون

TOX 9105742156033950 2IN 1 INSECT KILLER اسپری حشره کش 

بانی تجارت 

 آرون

 

 


