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  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  :گفتارشیپ

انجـام مبـارزه   ، يکشـاورز محصوالت  دیتول شیافزابه  ازینو   يکشاورزمنابع موجود در بخش  تیمحدود زینو  کشورمانجهان و  تیجمع شیافزابا روند 

ـ  يریجلوگبر  ، IPM آفات تیریمد ياستراتژ. باشدیم يضرور) IPM(آفات  یقیتلف تیریمددر قالب  یاصولو  یمنطق بـا   آفـات  مهـار دراز مـدت   ای

با اسـتفاده از   یکیولوژیب کنترلشامل  آفات کنترل یحیترج يها روش. کند یم هیتکهدف ریغو موجودات  ستیز طیمحانسان،  یبرسالمتحداقل اثرات 

ـ غموجودات  ایانسان  يبرا تیسمبا حداقل  ییها کش آفتمقاوم به آفات، انتخاب  یاهیگارقام  ایها  ازگونه یتناوب ي استفاده، عتیطبعوامل موجود در   ری

ـ ا .از گسـترش آفـت اسـت    يریجلوگ يبرا زبانیم اهیگ رییتغ ،آفات شود مشکل کاهشمنجر به  که ياریآب ای یکوددههرس،  اتیعملهدف، انتخاب   نی

ـ یطبدشمنان  مناسب همانند يها روش تمام از که محصوالت و حفظ منابع است دیتولعلوم و  ي هیپابر  یتیریمدروش  مقـاوم بـه آفـات،     اهـان یگ، یع

ـ استفاده  ياقتصاد انیزآفات به سطح  دنیرساز  يریجلوگو  ینیب شیپ يبرامحصوالت  دیتول يها روش در ها کش آفتو  یزراع تیریمد ـ ا. شـود یم  نی

 سـت یز  و  یبهداشت  ،ياقتصادمخاطرات  که يریمسدر  ییایمیشو  یکیزیف، یزراع، یکیولوژیب يابزارها قیتلف ي لهیبوس آفات کنترلبر  ،داریپا کردیرو

ـ یمح سـت یز طیشرااز شناخت آفت، محصول و  IPM  تینهادر  .دارد ياریبستوجه ، را به حداقل برساند یطیمح ـ تلف نیبهتـر انتخـاب   يبـرا  یط  قی

  .کند یماستفاده  یتیریمد يها ياستراتژ



 تـراکم  کـه  یزمان ˝آفات مخصوصا کنترلروش  نیترارزانو  نیموثرتر، نیترعیسرهنوز در اغلب موارد به عنوان   )سموم کاربرد( ییایمیش کنترلروش 

 تیریمـد ها در چارچوب برنامـه  آن کاربرد یستیبا هاکشگسترده آفت  ریثتا فیطباشد مطرح است، لذا با توجه به  دهیرس ياقتصاد انیزآفت به سطح 

ـ رو یباستفاده  دیمف راتیتاث نیا رغمیعل .ندیآباشد تا به عنوان ابزار قابل اعتماد به حساب  ستیز طیمح یکیاکولوژ يهاجنبهآفات با در نظر گرفتن   هی

ـ ، مقـاوم در برابـر سـموم    ينژادها جادیا لیقباز  يادهیعد مشکالتتواند منشاء یمداشته و  رتیمغا یکیاکولوژبا اصول  هاکشو ناآگاهانه از آفت  وعیش

 میمسـتق  تیمسـموم و   يکشـاورز سموم در محصـوالت   ماندهیباق، )و پرداتورها دیتوئیپاراز( هدف ریغموجودات  يروآفات درجه دوم، اثرات نامطلوب 

ـ ا کـاربرد مطلـوب در   جینتابه  یابیدست يبراآفات و  یقیتلف تیریمد يراهکارهااز  یسهمسموم به عنوان  کاربردبا توجه به  .باشد کنندهمصرف يبرا  نی

  :باشد یم یالزام ریز نکاتتوجه به ، مواد

 يهـا روش ریسـا مشـتمل بـر   ( گردد، لذا به قسمت مالحظاتیمراه محسوب  نیآخر ییایمیشسموم  کاربرددر مبارزه با آفات  نکهیابا توجه به  -1

ـ نهاو در مصـرف سـموم    ردیگمبارزه مد نظر قرار  يهاروش ریسا نخست در مورد هر آفت توجه شده و )قابل توجه و هشدارها نکاتمبارزه،   تی

  .دیآدقت به عمل 

مبارزه  رکن یستیبا  یآگاهشیپ نیمواز توجه به و )هااستان و حفظ نباتات یاهپزشکیگ يهاکیکلن(منطقه  کارشناسنظر ، آفات کنترل جهت -2

آفت در منطقه  طیشرا و یطیمحخاص  طیشراتوجه به با ... و یسمپاشنحوه  ،نوع سمپاش ،هکتارمصرف سم در  زانیمقرارگرفته و زمان مبارزه، 



 یسمپاشغروب انجام شود و در ساعات گرم روز از  ایصبح و  هیاولدر ساعات  یسمپاش .بخش حاصل گرددتیرضا جهینتتا  ردیگ صورت

 .گردد يخوددار

 به نوع سمپاش مورد استفاده در زراعت یستیبا یزراعدر محصوالت جهت کاربرد  ،"در هزار"از سموم با مقدار مصرف  يتعدادبا توجه به ثبت  -3

 .نمود تا با مقدار مصرف ثبت شده مطابقت داشته باشد برهیکالمنطقه سمپاش را  کارشناسنظر  با  و توجه شده 

 يکمتر یطیمح ستیزخطرات  که یسمومگردد از یم شنهادیپاست لذا  دهیرسبه ثبت  کشوردر  يخطرکمو  دیجدسموم  ریاخ يهاسالدر   -4

 .استفاده گردد ها سموم و درجه خطر آن  LD50مشتمل بر  کتاب نیا ) 122صفحه  ( فهرست سموم مهیضمتوجه به  با دارند

 ایها و با توجه به سابقه مصرف آن یولاند شده مراحل ثبت را نگذرانده ذکرآفت هدف  يبرادار درج شده است، به صورت ستاره که یسموم  -5

برچسب سموم  ممنوع بوده و  يروها درج آن لذاباشند  یم هیتوصمنطقه قابل  کارشناسمحترم با نظر  نیمحققآن توسط  شاتیآزماانجام 

 .دارد یقانون گردیپ

، 4 شماره مهیضمدر  )Taxonomic position( هاآن يبندطبقه تاکسونومیکی و  تیوضعهرز و  يهاعلفو  هايماریبآفات،  یعلم یاسام -6

   .باشنداسامی داخل پرانتز اسامی قدیمی می .باشدیمقابل استفاده  درج شده و 188و  172، 147صفحه   6و   5



ـ کل( بهره بـردارن  يبرا ییاجراو  یقاتیتحق، یعلم يهاافتهی نیآخرمجموعه  نیابه موارد فوق در  تیعنابا  ـ وبـه   يکشـاورز  کارشناسـان  هی  ژهی

حفـظ محصـوالت    يبـرا  يمـوثر  کمـک اسـت   دیامشده است و  هیته) شرویپ وکشاورزان یاهپزشکیگ يهاکینیکلحفظ نباتات و  کارشناسان

   .از گزند عوامل خسارتزا باشد يکشاورز

سازمان حفظ نباتـات،   کارشناسانو  رانیمد، کشور یقاتیتحقموسسات  ریساو  یاهپزشکیگ قاتیتحقو محققان موسسه  دیاساتاز همه  انیپادر 

ـ مبـارزه   ریمـد  يهرمز کالنترفرزاد مهندس  يآقا ،و مهار عوامل خسارتزا یآگاهشیپ ریمد يآبادنجف  يزدیاحسین  دسمهن يآقا و  ییایمیش

 يرسپاسـگزا  ،را متقبل شـدند  يادیززحمات   برگزاري جلسات  در که  یآگاهشیپمدیریت معاون  اکبرپوراله کرامتمهندس  يآقاو  کیولوژیب

 کنتـرل  يهـا روشو اسـتفاده از   هایآگاه شیافزامجموعه در  نیا دوارمیام، مینمایمروزافزون مسئلت  قیتوفهمه آنان از خداوند  يبرانموده و 

  .باشد دهیفا دیمف راهکار نیآخرسموم به عنوان  حیصح کاربردو  ییایمیش ریغ

  

  یفتوح

  کشور سازمان حفظ نباتات سیرئ

  1390سال 

 



 فهرست مندرجات
 

  صفحه  محصول  ردیف
  1  )گندم و جو مراتع(غالت   1
  17  برنج  2
  20  درختان میوه سردسیري  3
  31  )مو( تاکستان  4
  34  حبوبات  5
  39  هاي هرز پیاز، سیر و هویجعلف  – سبزي و جالیز  6
  47  زمینیسیب  7
  49 -  51  فرنگیگوجه  8
  52  یونجه، شبدر و اسپرس  9

  55  مرکبات  10
  60  پسته  11
  65  نخیالت  12
  68  انار  13
  69  توت  14
  69  زیتون  15
  73  چاي  16
  74  انجیر  17
  74  چغندرقند  18
  81  پنبه  19
  86  ذرت  20
  90  نیشکر  21

  



 فهرست مندرجات
 

  صفحه  محصول  ردیف
  92  توتون  22
  94  آفتابگردان  23
  95  سویا  24
  99  کلزا  25
  102  )هاي هرزعلف(زعفران   26
  102  کنجد  27
  104  گلرنگ  28
  105  )هاي هرزعلف(زیره سبز   29
  105  کیوي  30
  106  درختان جنگلی و غیرمثمر  31
  112  گیاهان زینتی  32
  116  اراضی غیرمزروعی و تاسیسات صنعتی  33
  116  )انبه ، موز(درختان میوه گرمسیري  34
  118  هاي انباريفرآورده  35
  121  قارچ خوراکی  36
  122  )1ضمیمه (فرموالسیون  و سایر اطالعات فنی سموم فهرست نام عمومی، تجاري،    37
  145  )2ضمیمه (هاي سموم کشاورزي جدول انواع فرموالسیون  38
  146  )3ضمیمه (ها کشهاي مختلف آفتگروهو جدول  WHOبندي کالس سمیت بر اساس طبقه  جدول  39
  147  )4ضمیمه (فهرست نام فارسی و علمی آفات   40
  172  )5ضمیمه (هاي گیاهی فارسی و علمی بیماريفهرست نام   41
  188  )6ضمیمه (هاي هرز فهرست نام فارسی و علمی علف  42
  197  اندفهرست اسامی افرادي که در تهیه مجموعه حاضر به نحوي سهیم بوده  42

 



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
 

سن هاي زیان آور
1 لیترEC 50%فنیتروتیون

Eurygaster integriceps
Aelia spp.فنتیونEC 50%1/2 - 1 لیتر 

1/2 کیلوگرمSP 80%تري کلروفن

300 میلی لیترEC 2.5%دلتامترین

 15 عدد درهکتارTablet 2.5%دلتامترین

 
موش مغان

فسفردوزنگ(1/5-1 گرم فسفر 
دوزنگ + 2 گرم روغن + 100 

گرم گندم  یا جو)
P80%

  5  گرم طعمه مسموم در هر 
النۀ فعال

Microtus socialisکلروفاسینون+ سولفاکوئین اکسالینB(0.006% +0.019)10 - 5  گرم در هر النۀ فعال

,B 0.005%,Bait blockبرومادیولون
Bait pellet,block

،،      ،،      ،،

B 0.005%

pellet

5 - 3 گرم در هرالنهB 0.0025%دیفتیالون

Waxblock 

pellet Bait %0.01

B 0.005%

P0.005%

نام محصول: غالت (گندم و جو)

 
در طول سال، اواخر زمستان تا 

اوایل بهار و پاییز پس از 
برداشت محصول

 
براي تکمیل مبارزه و حصول نتیجۀ بهتر، بعد از مبارزه با فسفر دوزنگ، از ایستگاه هاي طعمه مسموم 

آنتی کواگوالنت، به میزان 200 گرم سم در هر ایستگاه می توان استفاده کرد.
این موش در بیشتر مزارع مانند  یونجه کاري ها، صیفی کاري ها و باغات ایجاد خسارت می کند.

 
ادامه  آزمایشات براي تعیین مناسب ترین سموم توصیه می شود. حتی المقدور از سه نوع سم به نسبت 

و با توجه به شرایط و اثرات هر کدام استفاده  شود.
تري کلروفن در جاهایی که سابقه سمپاشی کمتر است، بیشتر براي سن مادر توصیه می شود.

دلتامترین در مراحل مبارزه با سن مادر و پوره هاي سن قابل استفاده است. 

 
طبق آخرین دستورالعمل با 

توجه به  شرایط

10 گرم در هرالنه

،،      ،،      ،،

10 - 5 گرم در هرالنه

برودیفاکوم

برومتالین

دیفناکوم

1



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

 
موش کالهو یا سنجاب هندي

Tb56%فسفیدآلومینیوم*
 

اواخر زمستان تا اوایل تابستان

Spermophilus fulvus

فسفیدمنیزیم*
 

Plate 56%
Round66%

 
موش تاترا یا جربیل هندي

فسفردوزنگ (1/5-1 گرم فسفر 
دوزنگ + 2 گرم روغن + 100 

گرم گندم  یا جو)
P80%

150 - 100 گرم در هکتار یا 
25 - 10 گرم طعمه مسموم در 

هر النه

Tatera indica

20 - 10  گرم در هر النهB(0.006% +0.019)کلروفاسینون+ سولفاکوئین اکسالین

،،     ،،       ،،B 0.005%برومادیولون

،،     ،،       ،،B 0.005%برودیفاکوم

5 - 3  گرم ،،    ،،B 0.0025%دیفتیالون

 Waxblock , pellet Baitبرومتالین
%0.01

5 - 3 گرم ،،    ،،

2 - 1 عدد دراژه Round  سه 
گرمی در هر النه (که هر کدام 
حداقل 1 گرم گاز فسفین آزاد 

نماید)

 نوبت اول: دو هفته بعداز بیدار شدن موش از خواب زمستانی که اغلب آبستن هستند (اوایل تا آخر 
اسفندماه). نوبت دوم: اواسط خرداد که بچه ها و مادر از النه خارج شده و به تغذیه مشغولند و 

متعاقبا˝ آماده خواب تابستانه و زمستانه می شود.
تدارك وکاربرد فسفیدآلومینیوم و فسفیدمنیزیوم جهت کنترل موش کالهو فقط توسط مدیریت آفات 

عمومی و همگانی امکان پذیر است.

نام محصول: غالت (گندم و جو)

 
در طول سال، اواخر زمستان تا 

اوایل بهار و پاییز پس از 
برداشت محصول

 
براي تکمیل مبارزه و حصول نتیجۀ بهتر، بعد از مبارزه با فسفردوزنگ، از ایستگاه هاي طعمه مسموم 

آنتی کواگوالنت به میزان 200 گرم سم در هر ایستگاه می توان استفاده کرد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

 
موش ورامین

فسفردوزنگ (1/5-1 گرم 
فسفردوزنگ + 3 - 2 گرم روغن + 

100 گرم گندم  یا جو)
P80%

150 - 100 گرم در هکتار یا 
25 - 10 گرم طعمه مسموم در 

هر النه

Nesokia indica
20 - 10  گرم در هر النهB(0.006%+0.019)کلروفاسینون+ سولفاکوئین اکسالین

,B 0.005%,Bait blockبرومادیولون
Bait pellet,block

،،       ،،     ،،

 B 0.005%,Wax blockبرودیفاکوم
,Waxpellet,

،،       ،،     ،،

 
pellet , pasta

5 - 3  گرم ،،    ،،B 0.0025%دیفتیالون

5 - 3  گرم ،،    ،،,Waxblockبرومتالین

pellet Bait %0.01

10 - 5 گرم در هر النهBlock Bait 0.005%کلروفاسینون

10 گرم در هرالنهB 0.005%دیفناکوم

P0.005%،،       ،،     ،،

نام محصول: غالت (گندم و جو)

 
به علت اینکه النه توسط این موش ها در روز بسته می شود،  طعمه گذاري باید در غروب انجام گیرد.

در بیشتر مزارع مانند  یونجه کاري ها، صیفی کاري ها و باغات ایجاد خسارت می کند.  

 
در طول سال بر اساس تراکم
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

 
مریون ها

فسفردوزنگ(2 - 1/5 گرم 
فسفردوزنگ + 3 - 2 گرم روغن 

+ 100 گرم گندم  یا جو)
P80%

150 - 100 گرم در هکتار یا 
25 - 10 گرم طعمه مسموم در 

هر النه

Meriones spp.
20 - 10 گرم در هر النهB(0.006% +0.019)کلروفاسینون+ سولفاکوئین اکسالین

،،     ،،       ،،B 0.005%برومادیولون

B 0.005%

Waxblock , pellet

5 - 3 گرم ،،    ،،B 0.0025%دیفتیالون

 Waxblock , pellet Baitبرومتالین
%0.01

5 - 3 گرم ،،    ،،

رات ها 
موش قهوه اي

فسفردوزنگ(2 - 1/5 گرم فسفر 
دوزنگ + 3 - 2 گرم روغن + 

100 گرم گندم  یا جو)
P80%

5 تا 10 گرم طعمه مسموم %2  
در هر النه

در طول سال بر اساس تراکم

Rattus norvogicus
20 - 10 گرم در هر النهB(0.006% +0.019)کلروفاسینون+ سولفاکوئین اکسالین

,B 0.005% , Bait pelletبرومادیولونموش سیاه
block, fresh

،،       ،،     ،،
30 - 20 گرم در هر دو مترمربع

Rattus rattus
20 - 10 گرم در هر النهB 0.005%برودیفاکوم

 Waxblock , pellet Baitبرومتالین
%0.01

5 - 3 گرم  ،،    ،،

،،       ،،     ،، برودیفاکوم

نام محصول: غالت (گندم و جو)

 
در طول سال، اواخر زمستان تا 

اوایل بهار و پاییز پس از 
برداشت محصول

 
در مبارزه با موش ها، خصوصا˝ مریون ها، براي جلوگیري از بروز اپیدمی بیماري هاي واگیردار با 

واحدهاي مسئول بهداشت منطقه و انستیتو پاستور هماهنگی به عمل آید.
گونه M. Libycus: این جونده می تواند به صورت کلنی  زندگی کند و در مزارع نیز ایجاد 

خسارت نماید.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
ملخ صحرایی (شاخک کوتاه)

Schistocerca gregariaفنیتروتیونULV0/5 لیتر 

ملخ مراکشی(شاخک کوتاه) 
Dociostaurus maroccanus

1 لیترEC50%فنیتروتیون

D. hauensteiniماالتیونULV0/5 لیتر 

D. crassiusculusماالتیونEC57%1/5 -1 لیتر

200 میلی لیتر به روش ODC 45%ULVدیفلوبنزورونملخ ایتالیایی

 Calliptamus italicus کارباریلWP85%

ملخ بربري

 C .barbarus 

ملخ تورانی (شاخک کوتاه)

C. turanicus

ملخ آسیایی

 Locusta migratoria

ملخ کوهان دار تاغ

Dericorys albidula

ملخ شکم  بادمجانی

Bradyporus latipes

ملخ پلی سارکوس

Polysarcus elbursianus

نام محصول: غالت (گندم و جو) ملخ هاي مهم و سموم توصیه شده آن ها

 
دیده بانی مستمر در مناطق مستعد از افزایش جمعیت ناگهانی جلوگیري می کند.

ملخ ایتالیایی معموال ˝از گیاهان پهن برگ تغذیه می کند ولی در صورت طغیان به غالت نیز خسارت 
می زند، گفته می شود طغیان این گونه با خشکی نسبی نسبت مستقیم دارد.

در جنگل ها براي مبارزه با ملخ ها از مصرف سموم با طیف وسیع خودداري شود.
تدارك و مصرف کارباریل توسط مدیریت آفات عمومی و همگانی ( بعد از مهرماه سال 1390، 

تاریخ حذف آن ) جهت کنترل ملخ تا معرفی جایگزین مجاز می باشد.

 
1- ملخ صحرایی : به محض 
مشاهده تغییر رفتار از فاز 

انفرادي به مهاجر و یا افزایش 
جمعیت پوره ها در فاز انفرادي 
و در زیستگاه هاي طبیعی

2- ملخ هاي بالدار: به محض 
خروج پوره تا بالدار شدن آن ها 
(حساس ترین مرحله، پوره سن 

3 می باشد.)
3- ملخ هاي بدون بال: تا قبل از 
تخم ریزي قابل مبارزه است ولی 
ترجیحا ˝پوره هاي سنین 2 و 3

طعمه مسموم %5 ، 1/2  
کیلوگرم در هکتار
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

ملخ هاي درختی

0/5 لیترULVفنیتروتیونملخ مصري

Anacridium aegyptium   فنیتروتیونEC50%1 لیتر

A.rubrispinumماالتیونULV0/5 لیتر

ملخ سبز شاخک بلند
Tettigona viridisma 

1/5 - 1 لیترEC57%ماالتیون

200 میلی لیتر به روش ODC 45%ULVدیفلوبنزورونملخ شاخک بلند

Uvarovisita zebraکارباریلWP85%

ملخ (شاخک کوتاه)

Sphingonotus spp.

Sphingonotus satraps

Thisoicetrinus  pterostichus

ملخ بومی
Decorana capitata 
ملخ شاخک بلند پیشانی سفید

Decticus albifrons 
ملخ کروتوکونوس

Chrotogonus trachypterus 
ملخ بال کوتاه

Esfandiaria obesa

Aiolopus thalassinus

 

ملخ کروتوکونوس: استفاده از طعمه مسموم در زمان خروج جوانه بذر تا زمان چهار برگی شدن گیاه 
به صورت نواري در محل بذر کشت شده توصیه می شود.

در جنگل ها براي مبارزه با ملخ ها از مصرف سموم با طیف وسیع خودداري شود.
تدارك و مصرف کارباریل توسط مدیریت آفات عمومی و همگانی (بعد از مهرماه سال1390، تاریخ 

حذف آن ) جهت کنترل ملخ تا معرفی جایگزین مجاز می باشد .

طعمه مسموم 5%،1/2 کیلوگرم 
در هکتار

نام محصول: غالت (گندم و جو) ملخ هاي مهم و سموم توصیه شده آن ها

 

ملخ هاي بالدار : به محض 
خروج پوره تا بالدار شدن آن ها 
(حساس ترین مرحله، پوره سن 

3 می باشد.)
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

 
پروانه برگخوار(مینوز)

Syringopais  temperatella

1/5 لیترEC 25%اکسی دیمتون متیلشته روسی

Diuraphis noxia
1/5 لیترEC 40%دیمتوآت

1 - 0/5 کیلوگرمWP 50%پیریمیکارب*شته معمولی گندم

Schizaphis graminum
2/5 لیترEC 75%ماالتیون

تریپس گندم 

Haplothrips tritici

 
مرحله ظهور حشرات کامل و 

الرو ها

 مبارزه زراعی:  شامل شخم عمیق زمستانه که تا 90% تریپس ها را که داخل خاك و مزرعه 
زمستان گذرانی می کنند از بین می برد.

 مبارزه شیمیایی:  با توجه به اینکه ظهور حشرات کامل و الرو ها با برنامه مبارزه سن گندم مصادف 
است سمپاشی با سن گندم بر روي آن ها نیز موثر است و در مناطقی که مبارزه با سن انجام نمی شود 

از سموم مذکور استفاده می شود.

زنبور ساقه خوار گندم

Cephus pygmaeus

مبارزه زراعی شامل شخم عمیق بعد از برداشت، تناوب زراعی، آیش و استفاده از ارقام مقاوم داراي 
ساقه ضخیم و توپر و ارقام متحمل، جمع آوري و انهدام بقایاي ریشه و برداشت محصول بالفاصله 

پس از رسیدن دانه ها می باشد.
سمپاشی علیه سن مادر در مناطق سن خیز (جهت از بین بردن حشرات کامل زنبور) و بررسی هاي 

الزم در مورد دیگر روش هاي عملی مبارزه توصیه می شود.

در مرحله رویشی2 برگی، تراکم 
شته بیش از 5 عدد روي هر 

بوته باشد.

دیازینون*
مبارزه زراعی: شخم تا عمق 25 سانتی متر و تناوب کشت با نباتات غیرمیزبان، دادن کود سرك و 

آبیاري براي ترمیم خسارت و کشت ارقام زودرس توصیه می شود. در صورت انجام مبارزه زراعی 
نیازي به مبارزه شیمیایی نمی باشد( مگر در موارد حاد).

انجام تحقیقات بر روي نرم مبارزه ضروري است.
1-  زراعی: حذف گرامینه هاي میزبان، تنظیم تاریخ کاشت، رعایت آبیاري صحیح، کوددهی به 

 موقع، کاربرد کود سرك در هر هکتار 50 کیلوگرم، استفاده از ارقام مقاوم
2 - بازدید منظم از مزارع گندم و جو توسط شبکه هاي مراقبت و پیش آگاهی از پاییز هر سال

عموما˝ شته روسی در سالهایی که بارندگی مناسب در پاییز و زمستان صورت گیرد مشکلی ایجاد 
نمی کند.

ماالتیون براي مبارزه با شته  روسی توصیه نمی شود.

EC 60%1 لیتر
مرحله 4 - 3 برگی تا اوایل 

پنجه زنی

نام محصول: غالت (گندم و جو)
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

سوسک  قهوه اي غالت

Anisoplia  spp.

Amphimallon  spp.

40 - 30 کیلوگرمG 5%دیازینون*

1 لیترEC60%دیازینون*

2 - 1/5  لیترEC35%فوزالن*

2 - 1/5  لیترEC40.8%کلرپیریفوس*

شپشک  ریشه گندم

Porphyrophora tritici 

برداشت به  موقع و جلوگیري از ریزش دانه ها، شخم عمیق بعد از برداشت، رعایت تناوب زراعی، 
آیش، از بین بردن علف هاي هرز میزبان به صورتی که از ریزش بذور علف هاي هرز میزبان جلوگیري 

شود و آبیاري مزارع خسارت  دیده که سبب ترمیم خسارت می شود، توصیه می گردد.
محققین در حال بررسی سموم جدید و قابل توصیه می باشند.

سوسک برگخوار غالت
 

Oulema melanopus

هیچ گونه سمپاشی علیه آن توصیه نمی شود.
در مناطقی که علیه پوره هاي سن گندم مبارزه می شود روي این آفت نیز موثر است و در صورت 

شدت حمله و در سطوح کوچک از ماالتیون یا تري کلروفن به نسبت 1 در هزار استفاده شود.

سوزاندن کاه و کلش هر چند سال یک بار، شخم بعد از برداشت و تناوب زراعی توصیه می شود.

به محض دیدن اولین عالئم 
خسارت در صورت لزوم

سوسک  سیاه گندم
 

Zabrus tenebrioides

مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود، در صورت طغیان آفت در بعضی مزارع، مبارزه شیمیایی با نظر 
کارشناس با استفاده از سموم فسفره به صورت لکه اي انجام شود. تناوب زراعی و شخم اراضی 
آلوده در پاییز بعد از باران دوم و یا اوایل بهار و شخم عمیق بالفاصله پس از برداشت گندم در 

انهدام الروهاي آفت موثر است.

پس از برداشت محصول

 
مبارزه زراعی شامل انجام شخم عمیق تابستانه بالفاصله پس از برداشت محصول و تناوب زراعی، 

عدم کشت گندم و جو در مزارع آلوده حداقل به مدت 2 سال، شخم پاییزي بعد از باران دوم توصیه 
می شود.

آزمایش و بررسی سموم جدید توصیه می شود.

نام محصول: غالت (گندم و جو)

ساقه خوار جو
Oria musculosa
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

کنه  قهوه اي گندم

2 در هزارWP 2%دي نیکونازول

،،   ،،   ،،WP 75%کاربوکسین تیرامسیاهک پنهان گندم

Tilletia laevis  
(T. foetida )

،،    ،،   ،،DS 5%تیابندازول + فلوتریافول

Tilletia triticiتریادیمنولDS 7.5%،،   ،،    ،،

2/5- 2 در هزارFS 40%کاربوکسین تیرام

0/2 در هزارFS 20%تري تیکونازول

FS 6%،،  ،،  0/5تبوکونازول

DS2%،،  ،،  1/5تبوکونازول

100 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرFS 2%دي نیکونازول

 1 در هزارDS3%دیفنوکونازول

،،    ،،   ،،FS3%دیفنوکونازول

15 - 10 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم FS40%پروتیوکونازول + تبوکونازول
بذر

30 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرLS 12.5%تتراکونازول

 
در صورتی که سیاهک هاي آشکار و پنهان با هم باشند ازکاربوکسین تیرام استفاده شود.

نام محصول: غالت (گندم و جو)

ضد عفونی  بذر قبل از کشت

 Petrobia latens

مناطق انتشار: خوزستان، چهارمحال و بختیاري، فارس، مرکزي، سمنان 
با مشاهده عالئم خسارت به صورت زرد شدن برگ هاي تحتانی با نظر کارشناس منطقه از 

کنه کش هاي رایج در شرایط مزرعه اي استفاده شود.
تحقیقات جهت دستیابی به سموم مناسب جهت کنترل پیشنهاد می گردد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
2 در هزارWP 60%کاربندازیم

2 در هزارWP 75%کاربوکسین

2 در هزارWP 75%کاربوکسین تیرام

2/5-2 در هزارFS 40%کاربوکسین تیرام

2 در هزارDS 3%دیفنوکونازول

1/5 در هزارDS 2%تبوکونازول

0/5 در هزارFS6%تبوکونازول

2 در هزارDS 5%تیابندازول + فلوتریافول

2 در هزارDS 7.5%تریادیمنول

20 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرFS40%پروتیوکونازول + تبوکونازول

100 میلی لیتر براي یک صدکیلوگرم بذرFS 3.63%سایپروکونازول + دیفنوکونازول

100 میلی لیتر براي یک صدکیلوگرم بذرLS 12.5%تتراکونازول

2 در هزارWP 60%کاربندازیم

2 در هزارWP 75%کاربوکسینسیاهک آشکار جو

Ustilago nudaکاربوکسین تیرامWP 75%200 گرم براي یک صد کیلوگرم بذر

2/5-2 در هزارFS 40%کاربوکسین تیرام

150 گرم براي یک صد کیلوگرم بذرDS 7.5%تریادیمنول

20 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرFS20%تري تیکونازول

200 میلی لیتر براي یک صدکیلوگرم بذرFS 3.63%سایپروکونازول + دیفنوکونازول

ضدعفونی بذر قبل از کاشت

ضدعفونی بذر قبل از کاشت
سیاهک آشکار گندم 

U. nuda f.sp. tritici

(Ustilago tritici)

کاربندازیم براي بذور مادري براي سیاهک جو کاربرد دارد.

 
کاربوکسین تیرام (WP 75% ) دو درهزار در سطح وسیع براي سیاهک هاي آشکار و پنهان کاربرد 

دارد.

نام محصول: غالت (گندم و جو)
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

سیاهک پنهان (سخت) جو 

Ustilago hordei

ضدعفونی  بذر200 گرم براي یک صد کیلوگرم بذرDS 3%دیفنوکونازولسیاهک پنهان پاکوتاه گندم

Tilletia controversa
ضدعفونی  بذر 1 در هزارFS 3%دیفنوکونازول

1 در هزارSL5%ایمازالیل

1 در هزارWP 52.5%ایپرودیون + کاربندازیم

2/5 -2 در هزارWP 75%کاربوکسین تیرام

0/5 لیترSL10%سایپروکونازول*سیاهک هندي

 Tilletia indica*پروپیکونازولEC 25%0/5 لیتر

1 لیترEW 25%تبوکونازول*

سیاهک برگی

Urocystis agropyri

(Urocystis tritici )

ضدعفونی بذر قبل از کاشت

 
زمانی که 80% بوته ها به مرحله 

گل دهی رسیدند.

 
استفاده از بذور مقاوم، تناوب زراعی، کاهش آبیاري و مصرف کودهاي شیمیایی، استفاده از بذر 

سالم، شخم عمیق و تناوب بعد از برداشت، کاهش تراکم در واحد سطح، کاشت در زمین هاي 
سبک، تنظیم زمان آبیاري، خودداري ازکشت ارقام حساس ، از بین بردن علف هاي هرز گرامینه، 

خودداري از کشت کرتی، خودداري از کشت دیرهنگام توصیه می شود.

لکه قهوه اي نواري جو

Pyrenophora graminea

(Helminthosporium gramineum)

تناوب زراعی، استفاده از بذر سالم، انهدام کاه  و کلش، استفاده از ارقام مقاوم، خودداري از کشت 
عمیق بذر توصیه می شود. (انجام تحقیقات و بررسی در خصوص کنترل شیمیایی نیاز است).

در صورتی  که سیاهک هاي آشکار و پنهان با هم باشند فقط از کاربوکسین تیرام استفاده شود.ضد عفونی بذر قبل از کاشت

روش مبارزه مکانیکی: شخم عمیق (15 تا 20 سانتی متر) و استفاده از ارقام مقاوم می باشد.

نام محصول: غالت (گندم و جو)

2 - 1 در هزارWP 75%کاربوکسین تیرام
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

0/5 لیترSL 10%سایپروکونازولزنگ هاي غالت (گندم)

Puccinia  spp.تبوکونازولEW25%1 لیتر

0/5 لیترSC12.5%فلوتریافول

0/5 لیترEC 25%پروپیکونازول

0/4 لیترEC33%سایپروکونازول+ پروپیکونازول

1 لیترSC37.5%فلوزیالزول + کاربندازیم*

پاخوره غالت

Gaeumannomyces graminis var. 

tritici

مبارزه زراعی: کم کردن مصرف کودهاي ازته با بنیان نیتریت و نیترات و اجراي تناوب کشت 
پیشنهاد می گردد. کنترل علف هاي هرز، آبیاري به  موقع، ازبین بردن بقایاي گیاهی، شخم عمیق 

بالفاصله پس از برداشت، تهیه بستر مناسب کاشت و خودداري از مصرف بیش از حد بذر توصیه 
می شود. انجام تحقیقات الزم براي دستیابی به روش هاي مناسب مبارزه توصیه می شود.

پوسیدگی طوقه و ریشه گندم

 Fusarium spp. 

نام محصول: غالت (گندم و جو)

انجام تحقیقات الزم براي دستیابی به روش هاي مناسب مبارزه توصیه می شود.

پروپیکونازول*

انجام تحقیقات الزم براي دستیابی به روش هاي مناسب مبارزه توصیه می شود. در صورت نیاز به 
مبارزه شیمیایی از سموم توصیه  شده براي زنگ غالت می توان استفاده کرد. استفاده از ارقام مقاوم یا 

متحمل، تناوب، از بین بردن بقایاي گیاهی، شخم عمیق، مصرف متعادل کود ازته و تنظیم دور 
آبیاري توصیه می شود.

سفیدك پودري( سطحی)

Blumeria graminis 
EC25%0/5 لیتر

 
مبارزه شیمیایی به محض مشاهده و کانون کوبی در صورت اپیدمی در مرحله خوشه انجام شود.

استفاده از ارقام مقاوم و متحمل، تراکم مناسب بوته، رعایت زمان کاشت مناسب، استفاده از کود 
سرك و پتاس، جلوگیري از هر گونه عاملی که باعث افزایش علفی شدن گیاه شود و کشت 

موزاییکی توصیه می شود.

طبق دستور و بر اساس 
 پیش آگاهی
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
سپتوریوز خوشه

 Phaeosphaeria nodorum 
(Stagonospora nodorum)

انجام تحقیقات الزم براي دستیابی به روش هاي مناسب مبارزه توصیه می شود.

 
فوزاریوم خوشه گندم

0/5 لیترSC42%سایپروکونازول + کاربندازیم

Gibberella zeae
(Fusarium graminearum )

F. Culmorum
1 لیترEC 25%پروپیکونازول

1/25 لیترSC37.5%فلوزیالزول + کاربندازیمسپتوریوز برگی گندم

Mycosphaerella graminicola 

 0/3 لیترEC33%سایپروکونازول + پروپیکونازول*

نماتد مولد زخم ریشه غالت

Pratylenchus thornei 

P. neglectus
Paratylenchoides  ritteri

نماتد سیستی  گندم و جو

  Heterodera filipjevi

H. latipons

نماتد گالزاي گندم

Anguina tritici

 توصیه هاي زراعی: تناوب، از بین بردن بقایاي محصول، خودداري از کشت ارقام زودرس، شخم 
عمیق و به  موقع، در صورت نیاز از سمومی که براي زنگ مصرف می گردند، در مرحله تورم خوشه، 

استفاده گردد. استفاده از ارقام متحمل توصیه می گردد. بذور تولید شده توسط بوته هاي آلوده به 
فوزاریوم خوشه حاوي زهرابه هاي خاصی هستند که مصرف آن ها براي انسان و دام زیان آور می باشد.

1 نوبت سمپاشی در مرحله 
گل دهی (در صورت نیاز، تکرار 

سمپاشی به فاصله 7 روز)

1- آیش و تناوب با کشت نباتات غیرمیزبان
2- استفاده از ارقام مقاوم 

 انجام آزمایشات الزم براي دستیابی به روش مناسب مبارزه با نماتدها، توصیه می شود.

پنجه زنی

1- کشت بذر سالم و بدون گال از طریق بوجاري
2- انهدام گال هاي حاوي نماتد از طریق خرد کردن (کنسانتره)

3- کنترل علف هاي هرز مثل یوالف و چاودار 
4- تناوب دو ساله

نام محصول: غالت (گندم و جو)

به محض بروز عالئم بیماري و 
حتی االمکان قبل از تشکیل 
پیکنیدهاي قارچ عامل بیماري

آزمایش تحقیقی در خصوص مبارزه شیمیایی به عمل نیامده ولی طرح هاي تحقیقی – اجرایی انجام 
شده و یک مرحله سمپاشی در مرحله تورم خوشه توصیه شده است. رعایت تناوب 2 تا 3 ساله،  
آیش (1 سال)، از بین بردن بقایاي محصول، خودداري از کشت ارقام زودرس، شخم عمیق و به 

موقع و استفاده از ارقام متحمل توصیه می شود.

آیش و تناوب ،تقویت خاك با کودهاي شیمیایی،کشت زود و به  موقع در کاهش میزان جمعیت 
بسیار مؤثر است.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

4 لیترSL 25%دیفنزوکوآتعلف هاي هرز کشیده برگ
از 3 برگی تا اواسط پنجه زنی 

یوالف

یوالف بهاره
Avena fatua

SC 25%ترالکوکسیدیم

1/2  لیتر یا
 1 لیتر +  0/5 درصد روغن 

امولسیون  شونده

از 3 - 2  برگی تا اواسط 
پنجه زنی علف هاي هرز

یوالف زمستانه
 Avena ludoviciana

2/5 لیترEC 36%دیکلوفوپ متیل
بعد از رویش در مرحله 4 - 2 
برگی شدن علف ها تا اوایل 
ساقه رفتن گندم و جو

گونه هاي خونی علف
Phalaris spp.

4 - 2 برگی شدن علف ها (3 3  لیترEC 20%فلم پروپ ام ایزوپروپیل
برگه شدن تا ساقه رفتن)

گونه هاي چچم
Lolium spp.

حداکثر تا پایان پنجه زنی1 - 0/8  لیترEC 8%کلودینافوپ پروپارژیل

دم روباهی کشیده
Alopecurus myosuroides

فنوکساپروپ پی- اتیل + مفن 
در مرحله پنجه زدن علف هرز1 - 0/8  لیترEW 7.5% پایر دي اتیل

جودره
Hordeum spontaneum

جووحشی
Hordeum murinum

پینوکسادون+ ایمن کننده 
450 میلی لیتر به همراه مویانEC10%کلوکینتوست – مکسیل

از 3 برگی تا طویل شدن ساقه 
گندم

چاودار
Secale cereale

حداکثر تا پایان پنجه زنی1/5 لیترEC4.5%پینوکسادون + مویان

 گونه هاي بروموس
Bromus spp.

پینوکسادون + 
حداکثر تا پایان پنجه زنی1/5 لیترEC4.5%کلودینافوپ پروپارژیل

نام محصول: غالت (گندم و جو)

 
 دیفنزوکوآت متیل سولفات فقط براي مبارزه با یوالف وحشی، در مزارع جو با احتیاط مصرف شود. 

(قابل اختالط با توفوردي با نظر کارشناس)
ترالکوکسیدیم خونی علف  و  یوالف  را بیشتر  کنترل  می کند.

دیکلوفوپ متیل یوالف و چچم را بیشتر کنترل می کند. زمان مناسب براي مبارزه به  طورکلی از اول تا 
پایان پنجه زدن گندم بوده و از اختالط آن با پهن برگ کش هاي رایج خودداري شود. با برمایسید و 

گرانستار قابل اختالط است.
فلم پروپ - ام - ایزوپروپیل براي مبارزه علیه یوالف وحشی حداقل با یک هفته فاصله با توفوردي 
مصرف شود، در مواردي که مقاومت یوالف به بازدارنده هاي  ACCase اتفاق افتاده است کاربرد 

آن توصیه می شود.
کلودینافوپ پروپارژیل در صورت اختالط با توفوردي به میزان 1 لیتر در هکتار مصرف شود، در 

مزارع جو اکیدا˝ مصرف نشود. سمپاشی با هواپیما و سمپاش هاي پشت تراکتوري انجام شود.
 فنوکساپروپ پی- اتیل + مفن پایر دي اتیل چچم را کنترل نمی کند.

 بیشترین تاثیر پینوکسادون+ ایمن کننده کلوکینتوست – مکسیل زمانی است که هوا گرم و رطوبت 
باال باشد، با بروموکسینیل قابل اختالط است ولی با علف کش هاي هورمونی قابل اختالط نیست.

سموم توصیه شده براي کنترل چاودار موثر نمی باشد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

4 - 1 برگی علف هرز26/6  گرمWG75%سولفوسولفورون

یدوسولفورون متیل + 
مزوسولفورون متیل + مفن پایردي 

اتیل
WG6%

400گرم به تنهائی و یا 350 گرم 
مخلوط با 2 در هزار روغن

3 برگی تا اواسط پنجه زنی 
علف ها

2/5 - 2 لیترSC55%ایزوپروتورون + دي فلوفن کان
پیش رویشی(کاشت گندم ، 
مصرف آن و سپس آبیاري)

سولفوسولفورون + 
WG80%مت سولفورون متیل

45- 40  گرم به همراه 1250 
میلی لیتر سورفکتانت

از 3 برگی تا انتهاي پنجه زنی

مزوسولفورون متیل + 
یدوسولفورون متیل +  مفن 

پایردي اتیل
OD1.2%1/5 لیتر

نام محصول: غالت (گندم و جو)

 
از مصرف سولفوسولفورون در مزارع جو خودداري شود. در صورت کاربرد سولفوسولفورون در 
مزارع گندم، از کشت محصوالت چغندر قند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعدي اجتناب شود.
از مصرف یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + مفن پایردي اتیل (WG6%) در مزارع جو 
جدا˝ خودداري شود. در مزارع گندمی که این علف کش مصرف شده است از کشت محصوالت 

ذرت، سویا، چغندر قند و آفتابگردان به عنوان کشت دوم در تناوب بایستی جدا˝ خودداري شود.
سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل فقط در مزارع گندم مصرف شود، چون داراي حرکت زیاد 

درخاك است و به طور کلی اسیدیته خاك، میزان مواد آلی و بارندگی از عوامل اصلی تعیین کننده 
میزان حرکت آن درخاك است، لذا در برخی شرایط خاص سبب ایجاد خسارت به محصوالت 

حساس اطراف و یا بعدي درتناوب می شوند.
 ، (WG6%) سولفوسولفورون، یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + مفن پایردي اتیل 

سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل و مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل +  مفن پایردي اتیل 
(OD1.2%) صرفا˝ براي گندم توصیه می شود. 

 سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل در مواردي که علف هرز غالب مزرعه 
جو وحشی و جودره می باشد توصیه می گردد. 

 ،( WG6%) سولفوسولفورون، یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + مفن پایردي اتیل
سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل و مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل +  مفن پایردي 
اتیل( OD1.2%) در زمره علف کش هاي پرخطر از نظر مقاومت به علف هاي هرز می باشد لذا از 

مصرف متوالی آن ها جدا˝ خودداري شود.

 
 علف هاي هرز کشیده برگ و  

پهن برگ(علف کش هاي دومنظوره گندم)
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

از پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم1/5 - 1 لیترSL 72%توفوردي

تربچه وحشی 
Raphanus raphanistrum

1/5 - 1 لیترSL 67.5%توفوردي +  ام سی پی آ
پس رویشی، مرحله 4 - 2 برگی  شدن 

علف  هرز

شلمی  
Rapistrum rugosum

2/5 لیترSL 22.5%بروموکسینیل

 گونه هاي ماشک
Vicia spp.

در هنگام 4 - 2 برگی شدن علف ها25 - 20 گرمDF 75%تري بنورون متیل

 گونه هاي بی تی راخ       
Galium spp.

مکوپروپ پی + دیکلوپروپ پی + 
6 - 5  برگی شدن گندم2/5 لیترSL 60%ام سی پی آ

گونه هاي شقایق
Papaver spp.

قیل از کاشت تا اواسط پنجه زنی 250 - 200  گرمWG 64%تربوترین + تریاسولفورون
گندم

 گونه هاي  خلروحشی
Lathyrus spp.

4- 2 برگی علف ها1/5 لیترEC40% بروموکسینیل + ام سی پی آ

کنگر وحشی
Cirsium arvense 

از پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم0/8 لیترSL46.4%داي کامبا + توفوردي

سلمک
Chenopodium album 

از پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم165 گرمWG70%داي کامبا + تریاسولفورون

سرشکافته
Cephalaria syriaca 

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

ماستونک
Turgenia latifolia 
 گونه هاي پنیرك
Malva spp.

تلخه
Acroptilon repens 

شیرین بیان
Glycyrrhiza glabra 

 

توفوردي را براي علف هاي هرز دائمی مانند پیچک، تلخه و کنگر می توان حداکثر تا 2 لیتر در هکتار 
با نظر کارشناس در مرحلۀ غنچه و گل علف هرز و پس از دانه بندي گندم ( جهت کنترل علف هاي 
هرز سال آینده) مصرف کرد. درمزارع گندم همجوار با محصوالت حساس، درشرایط کامال˝ بدون 

باد سمپاشی شود.
پس از سمپاشی با توفوردي، شستشوي سمپاش طبق دستورالعمل هاي مربوطه ضروري است.

بروموکسینیل قابل اختالط با سموم باریک برگ کش است، در جایی که احتمال drift وجود دارد، 
درمحصوالت تحت تنش آبی مصرف نشود.

 بهترین زمان مصرف تري بنورون متیل از اول تا پایان پنجه زنی است.
مکوپروپ پی + دیکلوپروپ پی + ام سی پی آ بیشتر براي کنترل پنیرك مؤثر است.

تري  بنورون  متیل و ام سی پی آ + بروموکسینیل  قابلیت اختالط با باریک یرگ کشهاي گندم را دارد. 
مصرف دیرهنگام تربوترین + تریاسولفورون  سبب ایجاد خسارت به گندم می شود. 

با توجه به اینکه شیرین بیان به صورت لکه اي در مزارع گندم ظاهر می شود، کاربرد توفوردي به 
میزان 2 لیتر در هکتار در مرحله خمیري گندم در همان محل لکه ها توصیه می شود.

علف هاي هرز پهن برگ
 خردل وحشی

Sinapis arvensis

نام محصول: غالت (گندم و جو)
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15 کیلوگرمG 10%دیازینون

Chilo suppressalis
G 5%،،    ،،  30دیازینون

G 4%،،  30 - 40کارتاپ

G 0.2%،،    ،،  20فیپرونیل

کرم سبز برگخوار برنج

Naranga diffusa*تري کلروفنSP 80%1 کیلوگرم

 (N. aenescens )      

2 لیترEC 57%ماالتیون*کرم برگخوار تک نقطه اي

Mythimna unipuncta

(Cirphis unipuncta )

گونه هاي مگس  خزانه

Ephydra  spp.   

کرم ساقه خوار (سزامیا)

Sesamia nonagrioides 

آبدزدك

Gryllotalpa gryllotalpa
 کارباریل

نام محصول: برنج

SP 80%تري کلروفن

کرم ساقه خوار برنج

WP 85%

با مشاهده آفت با نظر کارشناس1 کیلوگرم
محلول پاشی در خزانه انجام شود. در مناطق جنوب، با توجه به فعالیت پارازیت ها، حتی المقدور 

سمپاشی انجام نشود و در صورت لزوم، با احتیاط و با نظر کارشناس انجام گردد.

مبارزه غیرشیمیایی: زمان بندي تاریخ کاشت در ارقام زود، میان و دیررس به منظور تنظیم و کوتاه 
شدن دوره برداشت، شخم، آب تخت اراضی و انهدام علف هاي هرز حاشیه مزارع قبل از شکار اولین 

پروانه انجام شود.
مبارزه بیولوژیک: با استفاده از زنبور تریکوگراما 4-3 نوبت با توجه به دستورالعمل توصیه می شود.

از دیازینون G 10% براي مبارزه در خزانه و مزرعه، از دیازینون G 5% با نظر کارشناس براي مبارزه 
در شالیزار به میزان30 کیلوگرم و ازکارتاپ در نوبت دوم با نظر کارشناس و به میزان40 کیلوگرم 

استفاده شود.
استفاده از دیازینون EC60% به میزان یک لیتر در هکتار صرفا˝ در محدوده ظهور حداکثر الروهاي 

نورس، به  خصوص براي نسل هاي آخر و زیر نظر کارشناس انجام شود.

3 - 2 کیلوگرم طعمه مسموم %1

این آفت 3 نسل دارد. با توجه به نظرکارشناس شبکه مراقبت و پیش آگاهی مبارزه صورت گیرد. اواسط مرداد و اواسط شهریور

به محض مشاهده اولین عالئم 
خسارت

2 لیترEC 60% دیازینون*

 

در حاشیه مزارع و مناطق سایه گیر مبارزه بایستی به صورت موضعی انجام گیرد.

کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده ، آزمایش سموم جایگزین 
ضروري می باشد .
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

0/5 کیلوگرمWP 75%تري سیکالزولبالست برنج

Magnaporthe grisea                                ادیفنفوس EC 50%1 لیتر

 (Pyricularia oryzae 400 میلی لیترSC30%کارپروپامید            (

0/5 - 0/4 کیلوگرمWP 72.5%تیوفانات متیل + تري سیکالزول

1 کیلوگرمWP 52.5% ایپرودیون + کاربندازیمشیت بالیت

Thaenatephorus cucumeris              پروپیکونازول EC 25% 1 لیتر

(Rhizoctonia solani )

لکه قهوه اي

Cochliobolus miyabeanus                 

(Drechslera oryzae )

ضدعفونی  بذر قبل از کاشت2 در هزارWP 75% کاربوکسین تیرامپوسیدگی طوقه و ریشه (جیبرال)

Gibberella fujikuroiتیوفانات متیل تیرامWP 80%3 در هزار،،     ،،

،،     ،،330 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرEC 15% تري فلومیزول

،،     ،،200 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرFS 2.5% فلودیوکسونیل

سیاهک دروغی برنج

Ustilaginoidea virens

نام محصول: برنج

ضدعفونی بذر برنج به مدت 24 ساعت در محلول 2 در هزار صورت گیرد. کاربوکسین تیرا م

بذر به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس براي جوانه زدن در گرمخانه نگهداري 
شود. تیوفانات متیل تیرام، تري فلومیزول و فلودیوکسونیل منحصرا˝جهت کاربرد در شمال کشور 

می باشد.

کشت ارقام مقاوم و مصرف متعادل کود ازته در پیشگیري از بیماري نقش مهمی دارد.

ضدعفونی بذر قبل از کاشت

در صورت آلودگی 20% از 
ساقه ها

کاربوکسین تیرام

در خزانه به محض مشاهده 
عالئم و در مزرعه پس از 
ظهور40- 30 درصد خوشه ها

در صورت آلودگی 20% از ساقه هاي برنج پروپیکونازول به صورت محلول پاشی استفاده شود. 
درصورت لزوم، سمپاشی 15-10 روز بعد تکرار شود.

انجام تحقیقات جهت معرفی قارچ کش هاي جدید نیاز می باشد.

WP 75%1 کیلوگرم

WP 75%2 در هزار

استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود. مبارزه بر اساس پیش آگاهی و دستورالعمل صورت گیرد. 
ادیفنفوس در مزارعی که 10 روز قبل با پروپانیل سمپاشی شده است نباید مصرف گردد.

انجام تحقیقات جهت دستیابی به قارچ کش هاي جدید توصیه می شود.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

4 - 3  لیترEC 60%بوتاکلرعلف هاي هرز

45 - 40 کیلوگرمG5%بوتاکلرسوروف

Echinochloa crus-galli          بوتاکلرEW 60%4- 3 لیتر

6 - 5  لیترEC 50%تیوبنکاربگونه هاي اویارسالم

Cyperus  spp.                  تیوبنکاربG6%50 کیلوگرم

6 - 5 لیترEC 71%مولینیتقاشق واش

Alisma plantago-  aquatica اگزادیازونSL 12%دو برگی شدن سوروف4 - 3/5  لیتر

15 - 10 لیترEC 36%پروپانیلتیرکمان آبی   

Sagittaria sagittifoliaبن سولفورون متیلDF 60%75 - 50 گرم

قبل از دو برگی شدن سوروف3 لیترEC 35%پی پروفوس + توفورديگونه هاي سیرپوس (پیزور)

Scirpus spp.         توفورديSL 72%در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج3 - 1/5 لیتر

150 - 100  گرمWG 20%سینوسولفورونسل واش

Monochoria vaginalis         
3 لیترSC31.5%آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون

6 روز بعد از نشا2 - 1/5  لیترEC 50%پرتیالکلرپاسپالوم

Paspallom dilatatumاکسادیارژیلWG80%150 - 125  گرم

Paspallom distichumاکسادیارژیلEC30%3/5 - 3 لیتر

7 - 5 برگی شدن برنج4 - 3  لیترSL48%بنتازون

 
بوتاکلر براي مبارزه در خزانه و مزرعه مناسب است ( اثر بوتاکلر در زمینهاي باتالقی باید بررسی 

گردد).
تیوبنکارب می تواند 5-3 روز قبل از بذرپاشی در خزانه درکشت مستقیم به  کار رود.

مولینیت بیشتر براي کنترل سوروف تا مرحله دو برگی (در کشت نشایی و مستقیم) در مزارع برنج نیز 
مصرف می شود. براي خزانه کشت هاي نشایی و مستقیم، آب باید کامال˝ تحت کنترل باشد.

پروپانیل مخصوص کشت نشائی (7-4 روز پس از نشاء و تا مرحله 4-2 برگی شدن سوروف)، 
بن سولفورون متیل درکشت مستقیم و نشائی ، پی پروفوس + توفوردي در زمین اصلی و کشت نشائی 

استفاده شود .
 از مصرف پی پروفوس + توفوردي و توفوردي در نزدیکی مزارع پنبه و گوجه فرنگی (به طور کلی 

مزاع حساس به توفوردي) و همچنین دماي کمتر از 12 درجه سانتیگراد خودداري شود. 
سینوسولفورون علیه علف هاي هرز پهن برگ و جگن ثبت شده است. دز باال جهت مبارزه با 

علف هاي هرز مقاوم تر مانند تیرکمان آبی به کار برده شود.
آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون علیه علف هاي هرز پهن برگ، سوروف و جگن ثبت شده است.

پرتیالکلر علیه سوروف و جگن با تاثیر کمی روي قاشق واش ثبت شده است.
اکسادیارژیل علیه علف هاي هرز یک ساله مزارع برنج ثبت شده است.

بنتازون علیه علف هاي هرز پهن برگ و خانواده اویارسالم در زراعت برنج به صورت پس از 
ظهورکاربرد دارد. براي سمپاشی با بنتازون بایستی آب مزرعه تخلیه شود.

درمورد همه علف کش هاي برنج غیر از توفوردي و بنتازون براي 3 - 2 روز پس از سمپاشی از 
تعویض آب کرت ها خودداري شود.  کنترل پاسپالوم در حاشیه شالیزار براي جلوگیري از ورود آن 

به داخل شالیزار ضروري است.

نام محصول: برنج

7 - 4 روز پس از نشا و قبل 
از دو برگی شدن سوروف
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

1/5 در هزارEC 35%فوزالنکرم سیب    

 Cydia pomonellaدیازینونEC 60%1 در هزار

(Laspeyresia  pomonella)دیازینونWP 40%1/5 در هزار

0/5 در هزارSP20%استامی پریدکرم به

     Euzophera bigellaایندوکساکاربSC15%0/45 در هزار

0/3 در هزارSC48%تیاکلوپریدکرم آلو

Grapholitha funebranaلوفنورونEC5%1 در هزار

1/5 در هزارEC40%کلرپیریفوس متیل

0/5 - 0/3 در هزارSC 50%کلوفنتزین
1/5 در هزارEC 20%بنزوکسی میت
1 در هزارEC 57%پروپارژیت
1 در هزارEW 57%پروپارژیت
2 - 1/5 در هزارEC10%فن پروپاترین
0/4 در هزارSC 20%فنازاکویین

1 در هزارEC 25%بروموپروپیالت*
0/5 در هزارSC 5%فن پیروکسی میت

0/5 در هزارSC10%اتوکسازول
0/6 - 0/5 در هزارSC24%اسپیرودیکلوفن

2 - 1/5 در صدO 80%روغن امولسیون شونده

 
استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک ثبت شده از جمله زنبور تریکوگراما با توجه به دستورالعمل، 

روغن پاشی به نسبت 10 - 5 در هزار در نسل اول و دوم جهت از بین بردن تخم هاي نسل اول و 
دوم، رعایت اصول باغبانی و جمع آوري میوه هاي آلوده ارکان اصلی مبارزه تلفیقی با آفات سیب را 

تشکیل می دهند. استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی آفت، استفاده از کارتن یا گونی در دور تنه 
درختان در انتقال جمعیت از نسلی به نسل دیگر و از سالی به سال دیگر موثر می باشد. 

استامی پرید براي کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی براي مبارزه با نسل اول کرم سیب ثبت شده 
است. ایندوکساکارب درمناطق کوهستانی با دو نسل آفت اثر مطلوب تري دارد.

در مناطقی که خسارت لیسه نیز وجود دارد، پیشنهاد می شود در نوبت اول براي کنترل هر دو آفت از 
سم  ایندوکساکارب یا لوفنورون استفاده شود. از ایندوکساکارب و لوفنورون با توجه به ماهیت 

عملکرد آن ها، باید 4 - 3 روز قبل از بقیه ترکیبات حشره کش استفاده شود.

نام محصول: درختان میوه سردسیري

با توجه به اطالعیه هاي 
پیش آگاهی یا نظر کارشناس 

منطقه

به طور کلی کنه کش ها باید در تناوب با یکدیگر مصرف شوند.
هرس علف هاي هرز پهن برگ و تا حد امکان اجتناب از سمپاشی بر علیه آن ها رعایت گردد.

پروپارژیت روي گالبی و به مصرف نشود.
سمپاشی باید اوایل صبح و قبل از گسترش آفتاب صورت گیرد.

فن پروپاترین  ترجیحا˝ در فصل بهار مصرف شود.
 اتوکسازول روي کنه بالغ اثر ندارد.

 IPM روغن امولسیون شونده به صورت پیش بهاره و در تناوب با سایر کنه کش ها تحت مدیریت
مصرف شود.

 از اختالط کنه کش ها با قارچ کش ها جدا˝ اجتناب شود.

 
کنه قرمز اروپایی 

Panonychus ulmi

 
سمپاشی اول پیش بهاره و 

سمپاشی هاي بعدي با مشاهده 
میانگین2 الی3 عدد از مراحل 

متحرك کنه روي برگ و یا %20 
آلودگی برگ هاي نمونه برداري 
شده از مجموع 100 برگ ( در 
صورت نیاز به فاصله 15 - 10 
روز بعد با نظر کارشناس تکرار 

شود.)
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

1 در هزارEC 20%بنزوکسی میت

1 در هزارEC 57%پروپارژیت

1 در هزارEC 25%بروموپروپیالت*

0/5 در هزارSC 5%فن پیروکسی میت*

0/5 در هزارSC10%اتوکسازول*

0/6 - 0/5 در هزارSC24%اسپیرودیکلوفن

لیسه درختان میوه

Yponomeuta padellusماالتیونEC 57%2 در هزار

1 در هزارEC 60%دیازینونلیسه سیب

Y. malinellus

طبق نظر کارشناس0/5  در هزارWP 25%دیفلوبنزورونمینوز لکه گرد سیب

Leucoptera malifoliellaدلتامترینEC 2.5%،،   ،،   ،،

،،   ،،   ،،EC 25%پرمترین

0/5 در هزارEC20%فن والریت

0/5 در هزارSP 20%استامی پرید

گونه هاي کنه هاي تارتن
Tetranychus spp.

 
اوایل تابستان با نظرکارشناس 
(شروع مبارزه با مشاهده 3 - 2 
کنه متحرك و یا 20% آلودگی 
برگ هاي نمونه برداري شده)

 

پس از متورم شدن جوانه ها و 
درست قبل از باز شدن گل ها

 
در صورتی که اختصاصا˝ براي لیسه سمپاشی می شود ترجیحا˝ از سم ماالتیون استفاده شود. اگر 

جمعیت کم باشد در تلفیق با دیگر آفات از سموم نفوذي استفاده شود.
این آفت در صورت مبارزه شیمیایی با سایرحشرات زیان آور باغات، معموال˝خسارت ایجاد نمی کند.

 
در نسل اول در تلفیق با نسل اول کرم سیب از یک ترکیب پایرتروئید براي کنترل هر دو آفت 

استفاده شود. 
 درنسل هاي دوم و سوم به علت فعالیت دشمنان طبیعی ترجیحا˝ مبارزه شیمیایی صورت نگیرد.

نام محصول: درختان میوه سردسیري

 
رعایت اصول به زراعی: هرس علف هاي هرز پهن برگ و تا حد امکان اجتناب از سمپاشی بر علیه 

آن ها رعایت گردد. حفظ رطوبت باغ و کوتاه نگه داشتن پوشش گیاهی باغ در کنترل جمعیت آفت 
بسیار مؤثر است.

 سمپاشی باید اوایل صبح و قبل از گسترش آفتاب صورت گیرد و از سمپاشی در دیگر ساعات روز 
خودداري شود .
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

برگخوار و جوانه خوار

 Archips  sp.

1/5 در هزارEC 35%فوزالنپسیل گالبی

Psylla pyricolaدیازینونEC 60%1 در هزار

2 - 1/5 در صدO 80%روغن امولسیون شونده

پروانه فري

Zeuzera pyrina

سوسک شاخک  بلند 

Osphranteria Coerulescens

پروانه زنبور مانند

Synanthedon myopaeformis

هم زمان با تورم جوانه ها و 
بالفاصله پس از  ریختن  

گلبرگ ها با توجه به تراکم آفت

رعایت اصول باغبانی تقویت درختان و ممانعت از هر گونه تنش هاي آبی و همچنین پوشاندن 
مدخل هاي نفوذي الروها در کنترل این آفت اهمیت ویژه اي دارد. ازتله هاي فرمونی  به تعداد 2 عدد 

درهکتار جهت ردیابی آفت در هر ایستگاه استفاده شود.
با توجه به حذف سمومی که قبال˝ در کنترل این آفت کاربرد داشته است، لزوم انجام آزمایشات 

تحقیقاتی جهت بررسی سموم موثر، ضروري می باشد.

 در صورت لزوم مبارزه شیمیایی، با نظر کارشناس منطقه در زمان ظهور غنچه و قبل از باز شدن 
گل ها در تلفیق با سرخرطومی و یا لیسه سیب انجام شود.

نصب تله هاي زرد رنگ قبل از تورم جوانه هاي گل براي نظارت بر فعالیت آفت، سمپاشی پیش بهاره 
با استفاده از دیازینون و روغن امولسیون شونده توصیه می شود. در صورت نیاز به سمپاشی مجدد، 

ترجیحا˝ در تلفیق با کرم سیب یا کرم به صورت گیرد. در صورت زیاد بودن ترشحات قبل از 
سمپاشی، درخت با آب شستشو شود. آزمایش و بررسی سموم جدید پیشنهاد می شود.

تقویت درخت، آبیاري منظم و رعایت اصول باغبانی شرط اول در پیشگیري و مهار آفت است. 
استفاده ازجلب کننده هاي فرمونی به منظور ردیابی توسط تله هاي فرمونی  به تعداد 2 عدد در هکتار 

در ارتفاع 4 الی 6 متري از سطح زمین و همچنین تله هاي نوري  جهت شکار انبوه و همچنین 
پوشاندن داالن هاي فعال الروي در پایین آوردن جمعیت آفت بسیار مؤثر است.

نام محصول: درختان میوه سردسیري

رعایت اصول باغبانی، ازجمله تقویت درختان و آبیاري منظم، هرس و سوزاندن سرشاخه هاي آلوده 
بالفاصله پس از ظهور عالئم و کشت گیاهان تله جهت جمع آوري حشرات بالغ توصیه می گردد. 

آزمایش ترکیبات کم خطر و موثر جهت کنترل پیشنهاد می گردد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
1 در هزارEC 25%تیومتون

شته سبز سیب
Aphis pomi

،،  ،،   ،،EC 25%اکسی دیمتون متیل

شته خونی سیب
Eriosoma lanigerum

2 در هزارEC 57%ماالتیون

شته سبز هلو
Myzus persicae

0/5 در هزارDF 50%پیریمیکارب*

شته خالدار هلو
Pterochloroides  persicae 

0/5 در هزارWP 50%پیریمیکارب*

1 در هزارEC 50%هپتنفوس*

1 در هزارEC 60%دیازینون

کرم سفید ریشه

Polyphylla olivieri 

1 در هزارWP 40%دیازینون*مگس گیالس

Rhagoletis cerasi *تري کلروفنSP 80%،،   ،،   ،،

2 در هزارEC 57%ماالتیون

نام محصول: درختان میوه سردسیري

 
شروع تغییر رنگ میوه در ارقام 
دیررس از سبز به زرد

 
1 در هزار در زمین هاي سبک و 

1/5 در هزار در زمین هاي سنگین  

با نظر کارشناس منطقه در زمان 
اوج خروج الروهاي سن 1 

براي هر درخت 20 تا 40 لیتر 
محلول سمی پاي درخت و بعد 

از آبیاري استفاده شود.

جمع آوري و از بین بردن حشرات کامل، بیل زدن باغ در بهار و محلول پاشی پاي درخت براي تقلیل 
جمعیت آفت موثر است.

بهتر است پس از ریختن محلول پاي درخت یک آبیاري سبک نیز انجام شود. تداوم مدیریت آفت 
براي سه سال متوالی در مناطق آلوده الزامی می باشد. انجام آزمایشات سموم جدید و موثر پیشنهاد 

می گردد.

شخم پاییزه به عمق حداکثر 20 سانتی متر در سایه انداز پاي درخت توصیه می شود. به زمان مصرف و 
دوره کارنس سموم توجه شود.

در صورت عدم دسترسی به پودر دیازینون از دیازینون EC می توان به نسبت 1 در هزار استفاده 
کرد. 

استفاده ازتله هاي زرد رنگ به همراه لور جهت ردیابی و کنترل آفت (تله هاي فرمونی جهت ردیابی 
آفت و کارت هاي زرد عمودي همراه یا بدون جلب کننده به تعداد 1 عدد براي هر درخت) جهت 

کنترل آفت کاربرد دارد.
در صورت ظهور آفت قبل از تغییر رنگ میوه یک نوبت سمپاشی انجام شود. بررسی سموم جدید و 

موثر پیشنهاد می گردد. 

EC 60%دیازینون

 
با نظر کارشناس و درصورت 
وجود آفت به تعداد کافی

 
در صورت ضرورت براي شته هایی که ایجاد پیچیدگی می کنند از سموم سیستمیک استفاده شود.

مبارزه پیش بهاره با یکی از سموم فسفره تماسی، ترجیحا˝، سموم پردوام در اوایل فصل و سموم 
کم دوام در اواخر فصل مصرف شوند.

روغن پاشی پیش بهاره عالوه بر تخم کنه قرمز اروپایی تخم شته سبز سیب را نیز کنترل می کند.
اکسی دیمتون متیل براي درختان هلو و شلیل توصیه نمی شود.

انجام آزمایشات براي دستیابی به سموم مناسب توصیه می شود.
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زنبور مغزخوار بادام

Eurytoma amigdali

1 در هزارWP 40%دیازینونزنبور گالبی

Hoplocampa brevisفوزالنEC 35%1/5 در هزار

زنبور گوجه
Hoplocampa flava 

 
سوسک  گرده خوار

Epicometis hirta

Oxythirea cinctella

شپشک آسیایی
Chlidaspis asiatica

(Neochionaspis asiatica )

شپشک واوي
Lepidosaphes malicola

1/5- 1 در هزارEC 40.8%کلرپیریفوس

سپردار بنفش
Parlatoria oleae

 2 - 1/5 در صد% O 80روغن امولسیون شونده

شپشک  سان ژوزه
Diaspidiotus perniciosus

1/5 در هزارEC 60%دیازینون*

شپشک گوجه
Diaspidiotus prunorum

شپشک  (توت) سفید  هلو
Pseudaulacaspis pentagona

Pseudococcidae  شپشک هاي نرم تن

1/5  در هزارEC 47%اتیون

جمع آوري همگانی و معدوم نمودن میوه هاي آلوده روي درخت و زیر درخت توصیه می شود.

نام محصول: درختان میوه سردسیري

شخم پاي درخت و یخ آب زمستانه در کاهش جمعیت آفت مؤثر است.

1- کشت گیاهان تله در اطراف باغ
2- جمع آوري مکانیکی با تکان دادن شاخه هاي درخت

3-  اجتناب از کشت مخلوط درختان
4 - جلوگیري از انباشت مواد پوسیده گیاهی و کود حیوانی در مجاورت باغ ها

تحقیقات الزم جهت استفاده از تله هاي رنگی و بهترین نوع گیاهان تله پیشنهاد می شود.

 
در صورت وجود آفت به تعداد 
کافی و با توجه به پیش آگاهی

زنبور گالبی: بعداز ریزش یک چهارم 
گلبرگ ها (علیه حشرات کامل) و بعد 
از ریزش سه چهارم گلبرگ ها (علیه 

الروها)
زنبور گوجه: از زمان ریزش 
گلبرگ ها تا یک هفته پس از آن

 
اززنبور پروسپالتال روي 10 - 5 شاخه پنجاه سانتی متري پوشیده از شپشک با توجه به دستورالعمل 1 

نوبت استفاده گردد.
سمپاشی پیش بهاره با روغن در کنترل و کاهش جمعیت آفت موثر است. سمپاشی در طول فصل 

پس از خروج دوسوم پوره ها قبل از ترشح سپر، همراه با سم و 0/5 درصد روغن مصرف شود. در 
مورد سپردار بنفش روغن به میزان 2/5 درصد توصیه می شود.

از اختالط روغن و کاپتان خودداري شود ، در صورت لزوم کاربرد به فاصله 10 روز از یکدیگر 
استفاده شود.
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1 در هزارWP 40%دیازینونسرخرطومی سیب و گالبی

Anthonomus pomorumفوزالنEC 35%1/5 در هزار

سرخرطومی هاي گیالس و آلبالو 

 Rhynchites  spp.

سرشاخه خوار هلو

Anarsia lineatella 

مگس میوه مدیترانه اي

Ceratitis capitata

موش و رامین

Nesokia indica 

0/75 در هزارWP 25% بیترتانول

0/75 در هزارEC 9% نوآریموللکه سیاه سیب

Venturia inaequalisکاپتان WP 50%3 در هزار

1 در هزارWP 65% دودین

0/5 در هزارWP 50%بنومیل

0/2 در هزارWG50%تري فلوکسی استروبین

 0/2 در هزارWG50%کرزواکسیم متیل

به بخش آفات مرکبات مراجعه شود. مراجعه به صفحه 57

حدود 5 تا 6 روز پس از ریزش 
کامل گل ها

شخم پاي درخت پاي درخت در اواخر پاییز و یخ آب زمستانه در کاهش جمعیت آفت اهمیت دارد.

در صورت لزوم سمپاشی، در مرحله ظهور غنچه قبل از باز شدن گل ها در تلفیق با جوانه خوار و یا 
لیسه سیب مبارزه انجام شود.

دیازینون*

در فصل گرما از طعمه آبدار استفاده شود. استفاده از تله هاي زنده گیر توصیه می شود. با توجه به 
اینکه در روز النه توسط این موش ها بسته می شود،   طعمه گذاري باید در غروب انجام گیرد.

مراجعه به صفحه 3

روغن پاشی پیش بهاره در تلفیق با کنترل کنه و شته توصیه می شود.
آزمایشات الزم در خصوص روش هاي مناسب کنترل شامل بررسی سموم و فرمون ها پیشنهاد 

می گردد.

در مرحله ظهور غنچه قبل از باز 
شدن گل ها

نام محصول: درختان میوه سردسیري

WP 40%1 در هزار

 

زمان و دفعات سمپاشی با توجه به وجود شرایط مناسب (دما و رطوبت) و اطالعات حاصل از 
جدول Mills & Laplas طبق دستورالعمل، جمع آوري وسوزاندن برگ هاي آلوده در اواخر پاییز، 

رعایت اصول باغبانی اعم از فاصله کشت و هرس صحیح جهت تهویه مناسب توصیه می شود.

سمپاشی اول از مرحله نوك 
نقره اي تا تورم جوانه هاي گل، 
سمپاشی هاي بعدي در صورت 
نیاز و با نظر کارشناس پس از 
ریزش گلبرگ ها  ، با توجه به 
چرخه زندگی بیمارگر
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1 در هزارWP 18.25%دینوکاپ

1 در هزارEC 35%دینوکاپسفیدك  حقیقی  سیب

Podosphaera leucotricha بنومیلWP 50%0/5 در هزار

4 - 3 در هزارWP 80-90%سولفور

0/2 در هزارWG50%تري فلوکسی استروبین

0/2 در هزارWG50%کرزواکسیم متیل

1 در هزارEC 35%دینوکاپسفیدك  حقیقی هلو و شلیل

Podosphaera pannosaدینوکاپWP 18.25%1 در هزار

(Sphaerotheca pannosa  var.  
persica 4 - 3 در هزارWP 80-90%سولفور(

WG 38%بوسکالید + پیراکلواستروبین
مناطق خشک : 0/7 در هزار
مناطق مرطوب : 1 در هزار

0/5 در هزارSC 30%بوسکالید + کرزوکسیم متیل

مخلوط بردو*آتشک درختان میوة دانه دار

 Erwinia amylovora

 3 در هزار قبل از باز شدن گل هاWP 35%اکسی کلرورمس*

2 در هزار در زمان گل

بعد از ریختن گلبرگ ها و 
تشکیل میوه، تکرار سمپاشی با 
نظر کارشناس به فاصله 10 - 7 
روز و توجه به چرخه زندگی 

بیمارگر

نام محصول: درختان میوه سردسیري

اولین سمپاشی در مناطق گرم 
در زمان تورم جوانه و در مناطق 

معتدل بالفاصله بعد از ظهور 
غنچه با سموم غیرگوگردي

تکرار سمپاشی حداقل 2 بار به 
فاصله 10 - 7 روز در بهار با 

نظر کارشناس و توجه به چرخه 
زندگی بیمارگر

هرس سرشاخه هاي آلوده هم زمان با هرس میوه دهی و فرم دهی (اواخر زمستان) و سوزاندن آن ها 
توصیه می شود.

از مصرف بیش از حد کودهاي ازته خودداري شود.
برخی از ارقام سیب مانند ارقام گالب نسبت به سولفور حساس می باشند.

سولفور در دماي بین 16 تا 30 درجه سانتیگراد مصرف شود. 
از اختالط سموم قارچ کش با کنه کش ها جدا˝ اجتناب شود.

از اختالط سولفور با حشره کش فوزالن اجتناب شود.
دینوکاپ (کاراتان) با سموم حشره کش مخلوط نشود.

انجام عملیات باغبانی مناسب جهت تهویه هوا در بین ردیف ها، هرس علیه سفیدك پودري 
(سرشاخه هاي آلوده) به همراه هرس علیه شانکر سیتوسپورایی و باردهی در پاییز پس از ریزش 

برگ ها توصیه می شود.
(پس از هرس با اکسی کلرورمس 3 در هزار اندام هاي درخت سمپاشی شود).

 
زمان و تعداد سمپاشی با توجه به اطالعات پیش آگاهی شرط اول موفقیت در کنترل شیمیایی است.

روش هاي مبارزه: انهدام درختانی که بیش از 50%  آلودگی دارد، در آلودگی هاي کمتر از %50  
هرس شاخه هاي آلوده 20 سانتی متر پایین تر از مرز آلودگی و سوزاندن آن ها به محض مشاهده عالئم 

بیماري، ضدعفونی و پوشاندن محل زخم و بریدگی ها با چسب پیوند و ضدعفونی ابزار هرس، 
استفاده از ارقام متحمل، عدم استقرار کندوي زنبور عسل در مناطق آلوده توصیه می شود.

توجه: در ترکیب بردو 0/75 درصد در زمان گل، مقدار آهک 1/5 درصد در نظر گرفته شود.

1 درصد قبل از باز شدن گل ها
0/7 درصد در زمان گل

 
نوبت اول قبل از تورم جوانه و 

نوبت هاي بعدي در زمان 
بازشدن 5%،50 % و 100% گل ها 
(اگر میانگین دما زیر 14 درجه 
سانتی گراد بود نیاز به مبارزه 

ندارد).
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 3 - 2/5 در هزارWP 50%کاپتانپیچیدگی برگ هلو

Taphrina deformans2 درصدمخلوط بردو

3 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس

2/5 در هزارWG75%اکسید مس

4 -3 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس*بالیت گردو یا پوسیدگی مغز گردو

 Xanthomonas arboricola  pv.  
Juglandis*1 درصدمخلوط بردو

2 درصدمخلوط بردو

 3 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس*

Cytospora  spp.*تیوفانات متیلWP 70%0/6- 0/5  در هزار

1 در هزارWP 50%بنومیل*

3 در هزارWP 50%کاپتانبیماري غربالی درختان میوه هسته دار

Stigmina carpophila2 درصدمخلوط بردو

(Wilsonomyces carpophilus)*اکسی کلرورمسWP 35%3 در هزار 

1/5 - 1 درصدSC18%بردوفیکس

2 درصدمخلوط بردو

3 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس*

Cytospora spp .*تیوفانات متیلWP 70%0/6 - 0/5 در هزار

1 در هزارWP 50%بنومیل*

1- در پاییز پس از ریزش 
برگ ها

2- اوایل بهار قبل از تورم 
جوانه ها

به شرح ستون مالحظات

نام محصول: درختان میوه سردسیري

 نوبت اول مبارزه قبل از باز شدن کامل جوانه هاي گل و برگ ترجیحا˝ با مخلوط بردو، نوبت دوم 
پس از خاتمه مرحله گل با نسبت 3 در هزار (اکسی کلرورمس) ،  نوبت هاي بعدي در صورت مساعد 

بودن شرایط محیطی و با نظر کارشناس و ترجیحا˝ با اکسی کلرورمس صورت گیرد.

 
به شرح ستون مالحظات

شانکر سیتوسپورائی درختان میوه هسته دار و  
دانه سخت

پاییز پس از ریزش برگ ها، 
اوایل بهار قبل از تورم 

جوانه هاي گل و نوبت بعدي 
پس از ریزش گلبرگ ها با نظر 
کارشناس منطقه و در صورت 

نیاز

سمپاشی پاییزه بعد از ریزش برگ ها و قبل از شروع باران هاي پاییزي، سمپاشی زمستانه قبل از متورم 
شدن جوانه هاي گل، سمپاشی مجدد بعد از ریزش گل ها و تکرار آن پس از تشکیل میوه می باشد.
از مخلوط کردن کاپتان با روغن اجتناب شده و به فاصله حداقل 10 روز از یکدیگر استفاده شود.

شانکر و سرخشکیدگی ناشی  ازسیتوسپوراي 
دانه دارها

پاییز پس از هرس سرشاخه هاي 
آلوده و ریزش برگ ها، اوایل 
بهار قبل از تورم جوانه هاي 

برگ، اوایل بهار پس از ریزش 
گلبرگ ها  با نظر کارشناس 
منطقه و در صورت نیاز

 
توجه: از مصرف مخلوط بردو در فصل رشد بر روي درختان هسته دار اجتناب شود.

حذف و سوزاندن اندام هاي آلوده و بیمار، تقویت درختان و مدیریت صحیح اصول باغبانی توصیه 
می شود.

از احداث باغ در زمینهاي کم عمق و با PH باال خودداري شود.
از مصرف مخلوط بردو و اکسی کلرورمس در فصل رشد خودداري شود.

حذف اندام هاي آلوده و بیمار، تقویت درختان و مدیریت صحیح اصول باغبانی با تاکید برآبیاري 
صحیح و کوددهی بر اساس آزمایش تجزیه خاك و برگ توسط مراجع ذیصالح توصیه می شود.

از مصرف مخلوط بردو و اکسی کلرورمس در فصل رشد خودداري شود.

27



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

WP 70%تیوفانات متیلپوسیدگی  آرمیالریایی ریشه

Armillaria mellea

(Armillariella mellea )
WP 50%بنومیل

3 در هزارWP 50%کاپتان*بیماري مومیایی

Monilinia fructicola*مانکوزبWP 80%2 در هزار

M. LaxaزینبWP80%2 در هزار

1 درصدمخلوط بردوشانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

 Pseudomonas syringae pv.  
syringae

2 در هزارWP 80%مانکوزبلکه آجري بادام

Polystigma ochraceum*اکسی کلرورمسWP 35%3 در هزار

Polystigma amygdalium *1 درصد مخلوط بردو

پوسیدگی سفید ریشه

Rosellinia necatrix

نوبت اول: پس از ریزش برگ ها 
در پاییز

نوبت دوم: در بهار قبل از تورم 
جوانه ها

رعایت بهداشت باغ از جمله جمع آوري میوه ها و برگ هاي آلوده و سپس سوزاندن آن ها، هرس و 
سوزاندن شاخه هاي آلوده، عدم بسته بندي و حمل میوه  هاي آلوده، سمپاشی هاي بعدي به محض بروز 

شرایط مساعد و یا مشاهده اولین عالئم بر روي میوه و با نظر کارشناس توصیه می شود.
از مصرف کاپتان روي زردآلو خودداري شود. ثبت سموم جدید پیشنهاد می شود.

هرس شاخه هاي آلوده در پاییز قبل از سمپاشی توصیه می گردد. استفاده ازپایه ها یا  ارقام متحمل در 
صورت امکان، تقویت درختان، رعایت اصول صحیح باغبانی و پرهیز از هر گونه تنش که موجب 

بروز ضعف در درخت می شود، شرط اول کنترل بیماري است.

نوبت اول: قبل از باز شدن گل ها
نوبت دوم: بعد از ریزش 

گلبرگ ها

با مشاهده آلودگی

استفاده ازیکی از سموم توصیه 
شده به مقدار60-50 گرم 

در50 لیتر آب نزدیک طوقه 
درخت

به محض مشاهده عالئم بیماري
رعایت اصول باغبانی و انجام زهکشی درزمین هاي داراي الیه زیر سخت (hard pan)، انتخاب 

نهال سالم، عدم کشت در زمین هاي با سابقه آلودگی، حذف درختان آلوده توصیه می شود. در باغاتی 
که آلودگی وجود دارد، جهت پیشگیري از ابتالي دیگر درختان از سموم ذکر شده استفاده گردد.

نوبت اول دو هفته پس از ریزش 
گلبرگ ها و سمپاشی بعدي 15 
روز پس از نوبت اول

سمپاشی نوبت اول مهم تر و در کنترل بیماري موثرتر می باشد.
جمع آوري و دفن برگ هاي آلوده انجام و توجه گردد که برگ هاي دفن شده با شخم در اواخر 

زمستان به سطح خاك آورده نشود.

استفاده ازیکی از سموم توصیه 
شده به مقدار60-50 گرم در50 
لیتر آب نزدیک طوقه درخت

به شعاع 1 متر خاك اطراف طوقه کنار زده شده و سمپاشی صورت گیرد، سپس خاك برگردانده 
شود. درختان آلوده معدوم شده و خاك آن ها با بنومیل ضدعفونی گردد. رعایت اصول باغبانی و 

انجام زهکشی در زمین هاي داراي الیه زیر سخت (hard pan)، انتخاب نهال سالم، عدم کشت در 
زمین هاي با سابقه آلودگی توصیه می شود. بررسی در مورد سموم جدید پیشنهاد می شود.

نام محصول: درختان میوه سردسیري

WP50%بنومیل

WP70%تیوفانات متیل

3 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس*
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

Verticillium dahliae

Phytophthora spp.

2 در هزارWP 80%زینب*لکه سیاه یا آنتراکنوز گردو

Gnomonia leptostyla*اکسی کلرورمسWP 35%3 درهزار 

(Marssoniella juglandis )
1 - 0/5 درصدمخلوط بردو*

پوسیدگی طوقه سیب

Phytophthora cactorum

 پوسیدگی میوه سیب و گالبی در انبار

Penicillium italicum
Rhizopus sp.

Alternaria spp.

نماتد ریشه گیالس وگردو و فندق

Pratylenchus vulnus

رعایت نکات بهداشتی در تولید نهال و جلوگیري از انتقال نهال آلوده توصیه می شود.
بررسی نماتدکش هاي جدید جهت مبارزه پیشنهاد می شود.

نوبت اول: پس از ریزش 
گل هاي نر (شاتونها)،

نوبت دوم: دو هفته بعد از 
سمپاشی اول

پوسیدگی  فیتوفترائی درختان دانه دار و 
هسته دار

پژمردگی ورتیسیلیومی درختان دانه دار و 
هسته دار

کاشت در خاك هاي سبک یا ایجاد زهکش در خاك هاي سنگین، مدیریت آبیاري و استفاده از منابع 
آبی سالم،  باال نگه داشتن محل پیوند از سطح خاك و جلوگیري از زخم شدن طوقه درخت، حذف 

علف هاي هرز و تمیز نگه داشتن اطراف طوقه، استفاده از پایه هاي مقاوم توصیه می شود.

1- اجتناب از آبیاري غرقابی، تنظیم دور آبیاري بر اساس نیاز گیاه و بافت خاك و عدم تماس طوقه 
با آب آبیاري  

2- استفاده از پایه هاي متحمل
ثبت سموم جدید و موثر پیشنهاد می گردد.

جمع آوري وسوزاندن برگ هاي آلودة ریخته شده در فصل پاییز به صورت همگانی انجام پذیرد.
مخلوط بردو فقط براي نوبت اول سمپاشی توصیه می شود. نوبت سوم سمپاشی در صورت نیاز با 

توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس صورت گیرد.

رعایت بهداشت در مراحل برداشت، حمل و نقل صحیح، جلوگیري از صدمات فیزیکی، جدا کردن 
میوه هاي زخمی و بسیار رسیده از سایر میوه ها، استفاده از روش هاي مدرن نگهداري توصیه می شود.

1- عدم احداث باغ در خاك هاي آلوده
2- تقویت  درختان  با  کوددهی  مناسب  و  آبیاري منظم

3- عدم کشت گیاهان میزبان این قارچ در جوار درختان (مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی، جالیز و 
توت فرنگی)

4- حذف درختان آلوده و سوزاندن آن ها

نام محصول: درختان میوه سردسیري
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
علف هاي هرز

قیاق
Sorghum halepense 

اوایل گل دهی علف هاي هرز12- 4 لیترSL 41%گلیفوزیت

پاسپالوم  
  Paspalum distichum 

وقتی ارتفاع علف ها 15-10 سانتی متر  3 لیترSL 20%پاراکوآت
باشد.

مرغ 
Cynodon dactylon 

،،   ،،    ،،   ،،10 - 5  لیترSL 20%گلوفوسینت آمونیوم

سلمک 
Chenopodium album

10- 5 سانتی متري علف هاي هرز 1/5 - 1 لیترSL 36%گلیفوسیت با امالح دوگانه
یک ساله

نی 
Phragmites australis 

کنگر وحشی 
Cirsium arvense
پیچک صحرایی

Convolvulus arvensis 
علف خرس یا کاتوس

Cynanchum acutum   
گونه هاي اسفناج وحشی

 Atriplex spp.

 گونه هاي ارزن وحشی
Setaria spp.

 

 گونه هاي تاج خروس
Amaranthus spp.

 گونه هاي دارواش
Viscum spp.

سس درختی 
Cuscuta monogyna

نام محصول: درختان میوه سردسیري

 

 گلیفوزیت براي علف هاي هرز دائمی 12-6 لیتر در هکتار و براي علف هاي هرز یک ساله 6-4 لیتر 
در هکتاراستفاده شود. از ریختن روي شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداري شود. مصرف 

فري گیت به میزان 5 در هزار (2 لیتر در هکتار) و یا سولفات آمونیوم به میزان 2% (8 کیلوگرم در 
هکتار) همراه با گلیفوزیت مصرف  آن را کاهش می دهد.  دز  مصرفی  گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار 

جهت کنترل مناسب می باشد.
 پاراکوآت به شاخ و برگ و تنه درختان پاشیده نشود.

 گلوفوسینت آمونیوم در درختان جوان تر از 4 سال مصرف نشود.
رعایت بهداشت باغ و مبارزه مکانیکی توصیه می شود.

جهت مبارزه با علف هاي هرز باریک برگ از باریک برگ کش هاي متداول استفاده گردد.
میزان مصرف آب در هکتار براي گلیفوزیت و گلیفوسیت با امالح دوگانه 200 لیتر و براي پاراکوات 

وگلوفوسینت آمونیوم 500 لیتر توصیه می گردد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

1/5 در هزارWP 40%دیازینونکرم خوشه خوار

Lobesia botranaفوزالنEC 35%،،    ،،    ،،

(Polychrosis botrana 1/5 -1 در هزارSP 80%تري کلروفن*(

،،    ،،    ،،EC 60%دیازینون*

،،   ،،    ،،EC 47%اتیون*

0/25 در هزارSC24%اسپینوساد

تریپس هاي مو 
Retithrips syriacus

1/5 در هزارWP 40%دیازینون

Thrips tabaciدیازینونEC 60%،،   ،،   ،،

Taeniothrips discolor
2 در هزارEC 57%ماالتیون*

Drepanothrips reuteri

 
شپشک آردآلود مو

Planococcus ficus

(Planococcus vitis )

زنجرك گل سرخ
Edwardsiana rosae

در تلفیق با کرم خوشه خوار مو، این آفت نیز کنترل می گردد.

 
استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی آفت و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. 

نوبت اول مبارزه، در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل ها، نوبت دوم زمان غوره و نوبت سوم در 
شروع آبدار شدن میوه و بر اساس اطالعیه هاي پیش آگاهی می باشد.

دادن یخ آب زمستانه براي نابودي شفیره هاي زمستان گذران توصیه می شود.
بررسی روش هاي کنترل فرمونی پیشنهاد می گردد. 

یک هفته پس از باز شدن 
جوانه ها

نام محصول: تاکستان (مو)

بر اساس اطالعیه هاي پیش آگاهی

مبارزه بیولوژیک با استفاده از کفشدوزك کریپتولموس طبق دستورالعمل، رعایت بهداشت باغ، عدم 
انتقال ادوات کشاورزي و اندام گیاهی از باغ هاي آلوده به دیگر باغ ها، شخم خاك در اوایل بهار 

جهت تخریب النه مورچه ها و روغن پاشی پیش بهاره 1/5 - 1 درصد جهت کنترل توصیه می شود.
انجام تحقیقات براي دستیابی به روش هاي مبارزه توصیه می شود.

در زمان خروج پوره ها از تخم1/5 در هزارEC40.8%کلرپیریفوس*

دیازینون WP هم زمان با سمپاشی علیه سفیدك حقیقی به صورت مخلوط با قارچ کش هاي پودري 
استفاده شود.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

زنجره مو

Psalmocharias alhageos 

3 در هزارWP 50%کاپتانسفیدك دروغی مو

Plasmopara viticola *زینبWP 80%3 - 2/5 در هزار

2/5 - 2 در هزارWP 80%مانب*

سرطان مو

Rhizobium radiobacter
(Aِgrobacterium tumefaciens)

90 - 60 کیلوگرمسولفور (گوگرد میکرونیزه)سفیدك حقیقی مو

Erysiphe necatorسولفورWP80-90%4 - 3 در هزار

(Uncinula necator)دینوکاپWP 18.25%1 در هزار

0/125 در هزارEW 20%پنکونازول

0/25 در هزارSC 5%هگزاکونازول

0/2 در هزارEC 9%نوآریمول

3 در هزارDF 80%سولفور

پوسیدگی انباري انگور

Botrytis sp.
Penicillium sp.

Rhizopus sp.

نوبت اول قبل از گل دهی در 
مناطقی که سابقه آلودگی 

وجود دارد.

کاهش صدمات فیزیکی، تعادل در کوددهی و کاهش مصرف کودهاي ازته، بهبود وضعیت 
بسته بندي، حمل و نقل و نگهداري، کنترل سایر آفات و بیماري هاي میوه انگور مورد تاکید است.

نام محصول: تاکستان (مو)

هرس، ضدعفونی ابزار هرس، جلوگیري از زخمی شدن شاخ و برگ و استفاده از نهال هاي سالم 
توصیه می شود. براي دستیابی به روش هاي مبارزه بررسی بیشتر انجام گیرد.

به شرح ستون مالحظات

هرس سبز جهت تهویه درخت و تکرار سمپاشی هر 10-7 روز یک بار بر اساس پیش آگاهی توصیه 
می شود.

انجام آزمایشات براي دستیابی به سموم مناسب ضروري است.

7 گرم به ازاء 5 کیلوگرم انگور، 
یا یک بسته براي 5 کیلوگرم

حذف بقایاي گیاهی و هرس شاخه هاي آلوده و سوزاندن آن ها، کاهش تراکم کاشت و ایجاد تهویه 
و نوردهی مناسب، تعادل درکوددهی و آبیاري، هرس سبز و از بین بردن علف هاي هرز، جهت تهویه 

باغ توصیه می شود.
نوبت اول مبارزه شیمیایی در 7 - 6 برگی جوانه ها به میزان 15 - 10 کیلوگرم، نوبت دوم بعد از 

ریختن گلبرگ ها و بسته شدن دانه به میزان 30 - 20 کیلوگرم، نوبت سوم 20 - 15 روز بعد به میزان 
40 - 30 کیلوگرم، در صورت انبوهی تاکستان تا 60 کیلوگرم قابل افزایش است. دینوکاپ در نوبت 

اول که هوا خنک تر است و سولفور در نوبت هاي بعدي که هوا گرم تر است، مصرف شوند.

پد کاغذي 7 گرمیمتابی سولفیت سدیم

1- یخ  آب زمستانه 2- تقویت باغ  با  استفاده از کود  حیوانی  و شیمیایی
3- بیل  زدن  عمیق پاي بوته ها  در اواخر زمستان 4- آبیاري مرتب

 5- هرس شاخه هاي آلوده به تخم در2 نوبت: (مرحله غوره و آبدارشدن میوه)

32



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
علف هاي هرز

تلخه 
Acroptilon repens

اوایل مرحله گل دهی12 - 6  لیترSL 41%گلیفوزیت

 مرغ
Cynodon dactylon

زمانی که ارتفاع علف ها به 15 -10 5 - 3  لیترSL 20%پاراکوآت
سانتی متر برسد.

شیرین بیان  
Glycyrrhiza glabra

در بهار قبل از سبز شدن علف هاي 10- 5 لیترSL20%گلوفوسینت آمونیوم
هرز

پیچک صحرایی 
Convolvulus arvensis

قبل از سبز شدن علف هاي هرز5  لیترEC 33%پندي متالین*

قیاق 
Sorghum halepense 
  گونه هاي چچم
Lolium spp.

نی
Phragmites australis 

چسبک 
Setaria verticillata
سس درختی

Cuscuta monogyna  
تلخ بیان

 Sophora alopecuroides

(Goebelia alopecuroides )

 گونه هاي اسفناج وحشی
Atriplex spp.

کنگر وحشی 
Cirsium arvense

سلمک 
Chenopodium album 

کاتوس  
Cyanchum acutum

نام محصول: تاکستان (مو)

 
مصرف فري گیت به میزان 5 در هزار (2 لیتر در هکتار) و یا سولفات آمونیوم به میزان %2 (8 

کیلوگرم در هکتار) همراه با گلیفوزیت مصرف  آن را  کاهش می دهد ( 6 لیتر در هکتار).
در موارد اضطراري و با نظر کارشناس از سموم باریک برگ کش موجود می توان استفاده کرد.

کلیه علف کش ها در کنترل سس موثر می باشند.
میزان مصرف آب در هکتار براي پاراکوات وگلوفوسینت آمونیوم  500 لیتر و گلیفوزیت 200 لیتر 

توصیه می گردد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

1 در هزارEC 57%پروپارژیت

1 در هزارEW 57%پروپارژیت

2 در هزارEC 7.52%تترادیفون

1 - 0/5 لیترEC 25%اکسی دیمتون متیل*تریپس پیاز

Thrips tabaci ماالتیونEC 57%1 لیتر

اگروتیس (کرم هاي طوقه بر)

Agrotis segetum

Agrotis ipsilon*دیازینونEC60%1 لیتر

مگس لوبیا
Delia platura

(Hylemyia cilicrura )

2 در هزارWP 60%تیابندازولمرگ گیاهچه

Thanatephorus cucumeris

2 در هزارWP 75%کاربوکسین

بیماري آنتراکنوز

Colletotrichum lindemuthianum

ویروس موزاییک زرد لوبیا 

Bean yellow mosaic virus
(BYMV)

بالیت باکتریایی لوبیا
Psuedomonas marginalis

تنظیم تاریخ کاشت، عمق مناسب کاشت، شخم عمیق پاییزه، رعایت تناوب زراعی و استفاده از ضدعفونی بذر قبل از کاشت
ارقام مقاوم توصیه می شود.

کاشت بذور سالم و واریته هاي مقاوم و حذف علف هاي هرز توصیه می شود.

شخم عمیق، کاشت بذور سالم، رعایت تناوب، رعایت بهداشت مزرعه و از بین بردن بقایاي گیاهی 
توصیه می شود.

(Rhizoctonia solani )
Fusarium spp.
Pythium  spp.

WP 85% کارباریل
استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی آفت و تعیین زمان مبارزه، شخم عمیق بعد از برداشت 

محصول و از بین بردن بقایاي  گیاهی توصیه می شود.
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش سموم جایگزین 

ضروري می باشد .

مبارزه اصولی با علف هاي هرز توصیه می شود. آب پاشی می تواند در کاهش خسارت موثر باشد و 
در جاهایی که کشت تحت آبیاري بارانی است نیاز به مبارزه شیمیایی ندارد.

سمپاشی باید اوایل صبح و قبل از گسترش آفتاب صورت گیرد و از سمپاشی در دیگر ساعات روز 
خودداري شود .

انجام آزمایشات جهت دستیابی به روش هاي مبارزه پیشنهاد می شود.

50 کیلو طعمه  5 -3 %

شروع مبارزه با مشاهده 3 - 2 
کنه مراحل فعال یا 20% آلودگی 
برگ ها و بعد تکرار آن هر 10 تا 
15 روز  با نظر کارشناس و در 

صورت نیاز

نام محصول: حبوبات(لوبیا)

اوایل رویش

به بخش آفات سبزي و صیفی مراجعه شود.

استفاده از بذر سالم، رعایت تناوب، ضدعفونی بذور، رعایت بهداشت مزرعه و ارقام مقاوم توصیه 
می شود.

انجام تحقیقات و دستیابی به راه هاي کنترل ضرورت دارد.

کنه تارتن دونقطه اي
Tetranychus urticae 
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مخلوط با خاك قبل  از کشت لوبیا2/5- 1/5 لیترEC 48%تري فلورالین*علف هاي هرز

گونه هاي تاج خروس
 Amaranthus spp.

بعد از کشت و قبل از سبز شدن12- 8 کیلوگرمWP 75%کلرتال دیمتیل*

سلمک  
Chenopodium album

4 - 2 برگی شدن علف هرز2/5 - 2 لیترSL 48%بنتازون*

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

مخلوط با خاك قبل از کشت لوبیا4 - 2 لیترEC 33%اتال فلورالین*

گونه هاي ارزن وحشی
 Setaria spp.

مخلوط با خاك قبل از کشت لوبیا6 - 3 لیترEC 82%اي پی تی سی*

سوروف  
Echinochloa crus-galli

تاتوره
Datura stramonium

غوزك (کنف وحشی)
Hibiscus trionum

2- 1 کیلوگرمSP 80%تري کلروفنکرم پیله خوار (هلیوتیس)

Heliothis viriplaca

Helicoverpa armigera
1 کیلوگرمDF 80%تیودیکارب*

کارادرینا
Spodoptera exigua

200 میلی لیترSC15%ایندوکساکارب

نام محصول: حبوبات(لوبیا)

 
تري فلورالین، کلرتال دیمتیل، اتال فلورالین و اي پی تی سی دومنظوره هستند.

جهت کاربرد تري فلورالین، اتال فلورالین و اي پی تی سی عملیات خاك ورزي مناسب انجام (خاك 
بدون کلوخه باشد) و رطوبت خاك نیز تامین گردد. اگر قرار است در تناوب بعدي بالفاصله گندم  

کشت  شود، از تري فلورالین استفاده نگردد.
بنتازون  پهن برگ کش بوده و در کنترل اویارسالم نیز موثر است.

براي مبارزه با باریک برگ ها می توان از باریک برگ کش هاي متداول استفاده کرد.
انجام تحقیقات جهت دستیابی به سموم جدید ضروري می باشد.

با توجه به پیش آگاهی در زمان 
نیاز با تشکیل اولین پیله ها

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی آفت و تعیین زمان مبارزه، مبارزه بیولوژیک با استفاده از 
زنبور براکون ماده با توجه به دستورالعمل توصیه می شود. روش هاي زراعی شامل تنظیم تاریخ 

کاشت با نظر کارشناس، شخم زمین هاي آلوده در پاییز و زمستان براي نابودي شفیره ها و در صورت 
امکان دادن یخ آب و سمپاشی به  موقع اهمیت خاصی دارد.

نام محصول: حبوبات(نخود)
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مگس هاي مینوز برگ نخود

Liriomyza  congesta

L. cicerina

L. trifolii

Phytomyza sp.

 
بوته میري فوزاریومی

 Fusarium oxysporum f.sp.  
Ciceris

 
برق زدگی

2 درهزارWP50%بنومیل

Didymella rabiei 

(Aschochyta rabiei )
2 در هزارWP 60%تیابندازول*

2 در هزارWP 80%مانکوزب

 
زردي نخود

2 درهزارWP50%بنومیل*

Macrophomina phaseolina

(Macrophomina phaseoli )
2 در هزارWP 52.5%ایپرودیون + کاربندازیم*

 
انجام تحقیقات در مورد دستیابی به ارقام مقاوم پیشنهاد می شود. 

انتخاب بذر سالم و تناوب صحیح توصیه می شود.

نام محصول: حبوبات(نخود)

ضدعفونی بذر قبل از کشت2 در هزار

تحقیقات بیشتر در مورد کنترل این آفت پیشنهاد می گردد.به محض مشاهده آفت2/5 - 2  لیترEC 40.8%کلرپیریفوس

ضدعفونی بذر قبل از کشت

چون بذر یک نوبت ضدعفونی می شود،  استفاده از سموم چندمنظوره توصیه می گردد.
اقدامات زراعی مثل تنظیم تاریخ کاشت (کشت زودهنگام )، بهداشت مزرعه، آیش، تناوب، آبیاري 

صحیح و استفاده از ارقام مقاوم نیز توصیه می گردد.

 
ضدعفونی بذر قبل از کشت یا 

سمپاشی بوته هاي جوان به  
خصوص بعد از هر بارندگی

WP 50%کاپتان

کاشت بذر سالم (عاري از قارچ)، رعایت تناوب زراعی، شخم عمیق و استفاده از ارقام مقاوم 
توصیه می شود.
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علف هاي هرزنخود

Acroptilon repens             لینورونتلخهSC 45%قبل از کاشت و مخلوط با خاك2 لیتر

Lepidium draba              ازمک
(Cardaria draba 2 لیترEC 60%پیریدات(

Chondrilla juncea        قندرونک

Galium spp.                  بی تی راخ

Heliotropium spp.    آفتاب پرست

Salsola kali                علف شور

Convolvulus arvensis  پیچک صحرایی

Cuscuta campestris           سس

Euphorbia spp.   گونه هاي فرفیون

Centaurea depressa      گل گندم

پژمردگی عدس

 Fusarium oxysporum f.sp. lentis

علف هاي هرز عدس

Acroptilon repens                 پندي متالینتلخهEC 33%4/5 - 3 لیتر

Carthamus oxyacanthaگلرنگ وحشی

Cephalaria syriaca          سرشکافته

Condrilla juncea             لینورونقندرونکSC 45%قبل از کاشت و مخلوط با خاك1/5 لیتر

Galium spp.                    بی تی راخ

Lisaea heterocarpa         سگ دندانه

Salsola kali                   علف شور

 
لینورون جهت کنترل علف هاي هرز  پهن برگ مزارع نخود و عدس دیم ثبت شده است. ( 1/5 لیتر 

درهکتار براي مزارع عدس)، این سم داراي باقیماندگی در خاك است و باید به میزان حساسیت 
محصول بعدي توجه نمود.

 پیریدات جهت کنترل علف هاي هرز  پهن برگ مزارع  نخود دیم ثبت شده است.
براي کنترل باریک برگ ها می توان از باریک برگ کش هاي متداول استفاده نمود، بجز ستوکسیدیم که 

ایجاد سوزندگی می نماید.
انجام تحقیقات جهت دستیابی به سموم جدید ضروري می باشد.

بعد از کشت محصول و قبل از 
سبز شدن علف هاي هرز و 
محصول در عدس دیم

نام محصول:  : حبوبات(عدس)

هر سه علف کش دومنظوره هستند. 
براي کنترل باریک برگ ها می توان از باریک برگ کش  هاي متداول استفاده نمود.

انجام تحقیقات جهت دستیابی به سموم جدید ضروري می باشد.

تنظیم تاریخ کاشت (کشت زودهنگام) و رعایت تناوب توصیه می شود.

نام محصول: حبوبات(نخود)

1/5 کیلوگرمWP 80%پرومترین*

4 - 2 برگی علف هاي هرز 
پهن برگ 
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1/5 - 1 لیترEC 25%تیومتون*شته سیاه

Aphis fabae *اکسی دیمتون متیلEC 25%،،    ،،

،،   ،،EC 40%دیمتوات*

شته لگومینوز
Aphis craccivora

شته نخود
Acyrthosiphon pisum

برق زدگی باقال

Didymella fabae

(Aschochyta fabae ) 

زنگ باقال

Uromyces viciae-fabae 

2 کیلوگرمWP 80%زینب*لکه قهوه اي (شکالتی) باقال

Botrytis fabae
،،    ،،   ،،WP 80%مانب*

،،   ،،   ،،WP 50%کاپتان*

این شته دومیزبانه بوده که میزبان اول آن درختان و درختچه هاي شمشاد و میزبان دوم آن انواع با نظر کارشناس بر حسب نیاز
گیاهان  پهن برگ یک ساله است، لذا میزبان هاي متعددي داشته و از نظر انتقال بیماري هاي ویروسی 

نیز اهمیت دارد.

انجام تحقیقات جهت دستیابی به روش هاي مبارزه ضروري می باشد.

نام محصول: حبوبات(باقال)

کاشت بذر سالم و حذف بوته هاي آلوده توصیه می شود.

از بین بردن منابع آلوده مانند بقایاي آلوده در کاهش بیماري موثر است.

 
تناوب و حذف بقایاي  گیاهی آلوده در جلوگیري از انتشار بیماري در سال هاي بعد موثر است.

این قارچ به همراه B. cinerea عامل پوسیدگی خاکستري باقال ، در شرایط رطوبت باال از مزرعه 
وارد انبار شده و به سرعت گسترش می یابد و سبب فساد بذور و تولید توکسین می شود که از 

کیفیت محصول می کاهد.
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2 در هزارEC 7.52%تترادیفون

3 در هزارWP80-90%سولفور

Tetranychus  spp.
1 در هزارEC 57%پروپارژیت*

1 کیلوگرمWP 18.25%دینوکاپ*کنه حنایی گوجه فرنگی

Aculops lycopersici *بروموپروپیالتEC 25%1/5 لیتر

1/5 لیترEC 40.8%کلرپیریفوس*مگس مینوز

Liriomyza trifoliiآبامکتینEC1.8%0/6 لیتر

Liriomyza  spp.سیرومازینWP 75%0/4 در هزار

1/5 -1 لیتر در هزار متر مربعEC 1%آزادیراختین

به محض مشاهده اولین خسارت

گونه هاي کنه تارتن
(سبزي- جالیز- لوبیا)

 
استفاده از کارت هاي زرد به تعداد 1 عدد در هر 200 مترمربع (جهت ردیابی)  و 1 عدد در هر10 

مترمربع تا حداکثر 1 عدد در هر 2 مترمربع (جهت شکار انبوه)، رعایت تناوب زراعی و کشت 
گیاهان تله توصیه می شود.

از کاربرد کلرپیریفوس بر روي  خربزه مشهدي به دلیل ایجاد گیاه سوزي خودداري شود و در مورد 
سایر واریته هاي خربزه حداکثر  1 لیتر درهکتار از سم یاد شده استفاده شود.

درصورت استفاده از آبامکتین محلول پاشی هر 8 روز یک بار می تواند تکرار شود، به منظور جلوگیري 
از پدیده مقاومت سمپاشی حداکثر 3 بار در سال مجاز می باشد و در صورت نیاز به سمپاشی بیشتر، 

بایستی از سایر حشره کش ها با نحوه اثر متفاوت استفاده نمود. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت 
محصول 21 روز می باشد. 

سیرومازین جهت کنترل الرو مگس مینوز جالیز در خیار گلخانه اي به ثبت رسیده است.
آزادیراختین جهت کنترل مگس مینوز جالیز در گلخانه ثبت شده است. 

نام محصول: سبزي وجالیز

رعایت بهداشت مزرعه و حذف علف هاي هرز داخل و حاشیه مزارع در کاهش آلودگی موثر است.طبق نظر کارشناس

با مشاهده 3 - 2 کنه مراحل 
فعال

سمپاشی با احتیاط، قبل از طلوع آفتاب و در ساعات اولیه صبح انجام گیرد. (خصوصا˝در مورد 
خانواده کدوئیان)

رعایت بهداشت مزرعه و حذف علف هاي هرز داخل و حاشیه مزارع در کاهش آلودگی موثر است.
از مصرف سولفور روي خیار به علت ایجاد گیاه سوزي خودداري شود.

 آزمایشات و بررسی سموم مؤثرتر با دوره کارنس کمتر ( بین 3 تا 7 روز) جهت ثبت پیشنهاد 
می گردد.
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عسلک جالیز

Bemisia tabaciماالتیونEC 57%1/5 - 1 در هزار 

2 لیترEC 50%پیریمیفوس متیل* سفیدبالک  گلخانه

Trialeurodes vaporariorumتیاکلوپرید + دلتامترینOD 11%1 لیتر

SC 24%تیامتوکسام
0/25 لیتر 

(فقط به صورت محلول پاشی)

SC 24%اسپیرومسیفن
0/4 لیتر

 (فقط به صورت محلول پاشی)

EC 0.15%آزادیراختین
2/5  لیتر در هکتار درمزرعه
2/5 در هزار در گلخانه

SG 20%دینوتفوران
0/75کیلوگرم

( به صورت محلول پاشی)

0/3 در هزار (فقط در گلخانه)SC 24.7%تیامتوکسام + المبداساي هالوترین

4 در هزار (فقط در گلخانه)EC 5%پیرترین

2- 1 کیلوگرمSP 80%تري کلروفنمگس پیاز

Hylemya antiqua *دیازینونEC 60%2 لیتر

 1 لیترEC 50%هپتنفوس*

1/5 لیترEC 35%فوزالن*مگس جالیز 

Dacus ciliatusتري کلروفنSP 80%2 - 1  کیلوگرم

1/5 لیترEC 60%دیازینون*مگس خربزه

 Carpomya pardalina*دیمتواتEC 40%`1/5 لیتر

(Myiopardalis pardalina 1/5 لیترEC 57%ماالتیون(

جالیز: 1- 0/5 در هزار
سبزي کاري: 2- 1/5 در هزار 

گلخانه: 0/8 در هزار

EC 50%دیکلرووس

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی، مبارزه زراعی شامل تنظیم تاریخ کاشت، رعایت بهداشت 
مزرعه، استفاده از گیاهان تله و سمپاشی گیاهان تله، رعایت تناوب، گل گیري، جمع آوري و انهدام 
میوه هاي آلوده در امر مبارزه اهمیت دارد. انجام شخم  و دیسک بالفاصله پس از برداشت محصول 

ثر است. در خیار با رعایت دوره کارنس محلول پاشی  در کاهش جمعیت آفت در سال بعد مو
می تواند به طور هفتگی صورت گیرد.

در صورت استفاده از تري کلروفن فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز باشد.

نام محصول: سبزي وجالیز

تنظیم تاریخ کاشت و خزانه کاري توصیه می شود. در صورت استفاده از تري کلروفن فاصله آخرین 
سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز باشد.

اگر از پیاز به عنوان پیازچه استفاده می شود، دوره کارنس رعایت شود.

 
استفاده از کارت هاي زرد به تعداد 1 عدد در هر 200 مترمربع (جهت ردیابی)  و 1 عدد در هر10 
مترمربع تا حداکثر 1 عدد در هر 2 مترمربع (جهت شکار انبوه)، مبارزه زراعی از طریق گل گیري، 
رعایت تناوب، عملیات زراعی مناسب، تنظیم تاریخ کاشت، تنظیم دورآبیاري، کشت ارقام مقاوم، 

رعایت بهداشت زراعی و رعایت فاصله از سایر محصوالت میزبان توصیه می شود.
تیاکلوپراید + دلتامترین و تیامتوکسام جهت مبارزه با حشره بالغ سفیدبالک جالیز به ثبت رسیده اند. 

اسپیرومسیفن جهت مبارزه با پوره سن یک سفید بالک جالیز به ثبت رسیده است. تحقیقات و بررسی 
در خصوص ثبت سموم جدید و ترکیبات IGR پیشنهاد می شود.

سمپاشی در مناطق آلوده از 
شروع تشکیل میوه هاي 

ریز(سیبچه دهی) (در مورد خیار 
میوه ها به اندازه یک هسته خرما 

باشد) و با نظرکارشناس به 
فاصله هر7 تا 10 روز سمپاشی 

تکرار گردد.

طبق نظر کارشناس

 پس از چند برگی یا کفتري شدن
بوته
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مگس لوبیا

Delia platura
(Hylemyia cilicrura )

EC 50%دیکلرووستریپس پیاز

جالیز: 1- 0/5 در هزار
سبزي کاري : 2- 1/5 در هزار

گلخانه: 0/8 درهزار
Thrips tabaciماالتیونEC 57%2 در هزار

1 در هزارEC 50%هپتنفوس

Aphididae             پیریمیکاربخانوادهWP 50%
0/7 -  0/5 کیلوگرم

(محلول پاشی)

،،    ،،   ،،DF50%پیریمیکارب

1 در هزارEC 50%هپتنفوس

0/5 کیلو گرمWG 50%پی متروزین

1 کیلو گرمWP 25%پی متروزین

2- 1/5 در هزارWSC 65%دي اتانول آمیدروغن نارگیل

 
با دیدن اولین الروهاي آفت2- 1 کیلوگرمSP 80% تري کلروفنپروانه سفید کلم

Pieris  brassicae 

نام محصول: سبزي وجالیز

EC 50%

جالیز : 1- 0/5 در هزار
سبزي کاري : 2- 1/5 درهزار

گلخانه: 0/8 در هزار

عملیات خاك ورزي مناسب به منظور از بین بردن پناهگاه هاي زمستان گذرانی آفت، استفاده از ارقام 
متحمل، کاشت ارقام زودرس، حذف علف هاي هرز و تمیز نگه داشتن مزرعه توصیه می شود. 

در محلول پاشی از مواد چسباننده (مویان) استفاده شود. 

تاریخ کاشت در امر مبارزه با این آفت اهمیت خاصی دارد. چنانچه هنگام کشت لوبیا در عمق 
10سانتی متري، حرارت خاك از 15 درجه بیشتر باشد  خسارت به حداقل خواهد رسید.

از بین بردن بقایاي  گیاهی و رعایت بهداشت مزرعه توصیه می شود. انجام آزمایشات و بررسی سموم 
مناسب تر مورد تاکید است.

در صورت استفاده از تري کلروفن فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز باشد.

 
استفاده از ارقام مقاوم و متحمل و رعایت بهداشت زراعی توصیه می شود. 

پی متروزین فقط روي شته جالیز  (Aphis gossypii) توصیه می شود و روي شته مومی کلم 
بی تاثیر است. پیریمیکارب طبق آزمایش کاربردي سال 1379 روي شته مومی کلم کامال˝ موثر ولی 

روي شته جالیز کم تاثیر است.
 در صورت استفاده از پیریمیکارب حداقل فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14- 7 روز 

بسته به نوع محصول و آفت رعایت گردد.
پی متروزین با توجه به دارا بودن فرموالسیون گرانول قابل انتشار در آب (WG) به لحاظ ایجاد 

خطرات کمتر براي مصرف کننده در ارجحیت مصرف قرار دارد. در صورت استفاده از پی متروزین 
به فاصله 7 - 5 روز با نظر کارشناس منطقه سمپاشی تکرار گردد.

دي اتانول آمیدروغن نارگیل جهت کنترل شته جالیز خیار گلخانه اي به ثبت رسیده است.

در صورت آلودگی

پس از چند برگی یا کفتري شدن 
بوته

شته  ها

دیکلرووس
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2 - 1 کیلوگرمSP 80%تري کلروفن

250 میلی لیترEC 15%ایندوکساکارب

 Helicoverpa obsoleta

(H.armigera )
150 میلی لیترSC 24%اسپینوساد

200 میلی لیترEC 50%پیریدالیل

سرخرطومی جالیز

Baris granulipennis 

عروسک خربزه

Aulacophora foveicollis

(Rhaphidopalpa foveicollis )  

کفشدوزك  خربزه

Henosepilachna elaterii 
(Epilachna chrysomelina )

ملخ شکم  بادمجانی

Bradyporus latipes

 ملخ پلی سارکوس
Polysarcus elbursianus

1/5 - 1 در هزار و براي پیاز 2 در هزارEC 57%ماالتیون

EC 50%فنیتروتیون
1 لیتر یا 2- 1/5 در هزار از 
فرموالسیون تجاري

به محض خروج

بر اساس  موازین پیش آگاهی و 
با نظر کارشناس

 
استفاده از سیستم هاي مکانیزه کشت، رعایت دور آبیاري و کشت به روش جوي و پشته مورد تاکید 

است. 
الروهاي آفت ریشه خوار هستند، در زمان کشت از گرانول کلرپیریفوس به میزان 20 کیلوگرم در 

هکتار علیه الروها استفاده شود.

 
مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبورهاي تریکوگراما و براکون با توجه به دستورالعمل، استفاده از 
ارقام مقاوم، عملیات زراعی مناسب جهت از بین بردن پناهگاه هاي زمستان گذرانی آفت و رعایت 

بهداشت زراعی مورد تاکید است.  
در صورت استفاده از تري کلروفن فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز باشد.

در صورت انبوهی جمعیت و احتمال خسارت سمپاشی در حاشیه مزارع صورت گیرد.

تنظیم تاریخ کاشت، کاشت گیاهان تله و سمپاشی آن ها، جمع آوري و انهدام میوه هاي آلوده، شخم 
عمیق پس از برداشت محصول، از بین بردن بقایاي  گیاهی، حذف میزبان وحشی (هندوانه ابوجهل)، 

شخم و یخ آب زمستانه توصیه می شود.

نام محصول: سبزي وجالیز

کرم میوه خوار گوجه فرنگی
( هلیوتیس)

20 کیلوگرمG 5%کلرپیریفوس*

جمع آوري بقایاي آلوده و از بین بردن میزبان هاي وحشی (هندوانه ابوجهل) توصیه می شود.
 این آفت در تلفیق با سایر آفات (مگس ها) کنترل می شود.
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25-20 کیلوگرم طعمه B 6%%6متالدهایدآبدزدك

Gryllotalpa gryllotalpa 
طعمه 1/5 - 1 درصدWP 85%کارباریل

20 کیلوگرم  طعمه مسمومWP 85%کارباریلکرم هاي طوقه بر

 Agrotis ipsilon

Agrotis segetum*کلرپیریفوسG 5%20 کیلوگرم

25 -20 کیلوگرم طعمه B 6%%6متالدهید

حداقل 5 در هزارWP 85%کارباریل

5 گرم در مترمربعB 1%فسفات آهن

150 - 100 گرم طعمه 2%فسفردوزنگ (طعمه 2%)موش تشی

Hystrix indicaطبق نظر کارشناسآنتی کواگوالنت ها

3 - 2 در هزارWP 80-90%سولفور

2 - 1 کیلوگرمWP 18.25%دینوکاپ

Podosphaera fuliginea 
(Sphaerotheca  fuliginea 0/2 در هزارWG 50%کرزواکسیم متیل(

Erysiphe cichoracearum
SC 32.5%آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول

در مزارع : 1 لیتر 
در گلخانه : 0/75 در هزار

EC 10%تتراکونازول
در مزارع : 0/5 لیتر 
در گلخانه : 0/4 در هزار

WG 50%تري فلوکسی استروبین
200 گرم

 فقط جهت استفاده در مزارع

انجام عملیات زراعی مناسب توصیه می شود.
کاربرد طعمه مسموم : 1/5 -1 کیلو کارباریل با 100 کیلو سبوس

کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش سموم جایگزین 
ضروري می باشد .

حلزون ها 
Helicidae

راب ها
Limacidae

استفاده از پودر سیلیس، سبوس برنج و گندم در مسیر عبور آفت و ریختن خاکستر به صورت نواري 
بین ردیف هاي کشت در مبارزه مؤثر است.

فسفات آهن جهت کنترل راب در مزارع کاهو ثبت شده است. کارباریل از مهرماه سال 1390 از 
فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش سموم جایگزین ضروري می باشد.

مبارزه زراعی: تناوب با غیر غالت (گندم و جو)، تنظیم تاریخ کاشت، رعایت بهداشت زراعی، 
وجین علف هاي هرز میزبان و عملیات زراعی مناسب، وقتی که الروها متوسط و درشت باشند50 

کیلوگرم طعمه مسموم کارباریل استفاده شود. کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز 
حذف گردیده، لذا آزمایش سموم جایگزین ضروري می باشد.

سفیدك حقیقی جالیز
با دیدن اولین عالئم بیماري در 
برگ ها با نظر کارشناس

نام محصول: سبزي وجالیز

بهار و اوایل پاییز

شکار و مبارزه مکانیکی (با کندن چاله به عمق 1 متر) توصیه می شود. این موش در باغات نزدیک 
کوهپایه نیز ایجاد خسارت می کند.

 
تهویه مناسب، رعایت دور آبیاري و کنترل رطوبت، از بین بردن علف هاي هرز در کنترل بیماري 

موثر است. 
در صورت استفاده از دینوکاپ فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول براي جالیز 7 روز 

می باشد.
کرزوکسیم متیل جهت کنترل سفیدك پودري کدوییان در گلخانه و مزرعه ثبت شده است.
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2 - 1 کیلوگرمWP 35%اکسی کلرورمسسفیدك داخلی

 Pseudoperonospora cubensis
200 گرمWDG52.5%سیموکسانیل + فاموکسادون

2 - 1 کیلوگرمWP 80%مانب*

بوته میري

Phytophthora drechsleri
Ph. Capsici

Pythium spp.

نماتد مولد غده ریشه

 Meloidogyne  spp.

استفاده از ارقام مقاوم، تناوب با گیاهان غیرمیزبان، عملیات زراعی مناسب جهت از بین بردن 
سیست هاي نماتد توصیه می شود. ضدعفونی خاك سنگین خزانه هاي گوجه فرنگی و فلفل با استفاده 

از پوشش پالستیکی به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل 2 ماه قبل از کاشت انجام 
شود. کشت در خاك هایی که سم مصرف شده است تا تجزیه کامل به تعویق می افتد و این سم در 

شرایط مرطوب بعد از 14 روز تجزیه می شود. ضدعفونی توسط شرکت هاي مجاز انجام شود.

پوسیدگی ریشه و زوال بوته هاي طالبی و 
خریزه 

Monosporascus cannonballus

قبل از کشت در حرارت  25 تا 
30 درجه

زهکشی و تهویه مناسب در کنترل بیماري موثر است. بر حسب شرایط محیط (رطوبت و درجه 
حرارت ) با نظر کارشناس سمپاشی تکرار شود. سیموکسانیل + فاموکسادون جهت کنترل سفیدك 

داخلی کدوییان ثبت شده است.

نام محصول: سبزي وجالیز

25 - 20 کیلوگرم 
( به صورت خاك کاربرد استفاده 

شود)

SL 32.7% متام سدیم
50 گرم در هر مترمربع خاك یا 32 
گرم در هر مترمکعب بذر

حداقل فاصله سمپاشی تا برداشت محصول 7 روز می باشد. 
کشت جالیز در خاك هاي سبک، تناوب با غالت، حذف علف هاي هرز و نابودي بقایاي  گیاهی آلوده 
توصیه می شود. سطح داغ آب پایین تر از محل طوقه باشد و از تماس مستقیم آب با بوته ها جلوگیري 

شود. حتی االمکان سعی شود مقدار آب آبیاري را کم و دفعات آبیاري را زیاد کرد.
در کشت هاي گلخانه اي کشت روي پشته انجام شده و ترجیحا˝ از آبیاري قطره اي استفاده گردد.

تحقیقات در زمینه استفاده از عوامل میکروبی بیوکنترل در حال انجام می باشد.

به محض رؤیت اولین عالئم G 5% متاالکسیل
(پژمردگی خفیف برگ هاي 

انتهایی)

با دیدن اولین عالئم بر اساس 
موازین پیش آگاهی
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بیماري هاي ویروسی

موزاییک سبز زرد هندوانه
Watermelon chlorotic stunt virus 

(WmCSV)

موزاییک هندوانه
Watermelon mosaic virus

(WMV)

پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی

Tomato yellow leaf curl virus
(TYLCV)

موزاییک خیار
Cucumber mosaic virus

(CMV)

موزاییک زرد کدوتنبل 
Zucchini yellow mosaic virus

(ZYMV)

علف هاي هرز پیاز

Amaranthus spp. گونه هاي تاج خروس

Chenopodium album    سلمک

Echinochloa crus-galli  سورف

Setaria spp.   اگزادیازون*گونه هاي ارزن وحشی EC 25%قبل و بعد از کاشت (مالحظات)3- 2 لیتر

Acroptilon repens            ستوکسیدیمتلخهEC 12.5%3  لیتر

Convolvulus arvensis      سیکلوکسیدیمپیچکEC 10%1/5 - 1 لیتر

Cyperus spp.              هالوکسی فوپ آرمتیل اویارسالمEC 10.8%0/75 – 0/6  لیتر

از مرحله 3 برگی تا قبل از به 
ساقه رفتن علف هاي هرز 

باریک برگ

نام محصول: پیاز

3 لیترEC 22.5%ایوکسینیل

 2 لیترEC 24%اکسی فلورفن

وجین علف هاي هرز و روش هاي زراعی - مکانیکی توصیه می شود. 
ایوکسینیل صرفا˝ پهن برگ کش می باشد. اکسی فلورفن در کشت مستقیم پیاز به میزان 2 لیتر در هکتار 
در مرحله 2 تا 5 برگی پیاز و یا در دو نوبت هر نوبت 0/75 لیتر به فاصله 18 روز استفاده شود. در 

کشت نشایی پیاز یک نوبت 2 - 1/5 لیتر در هکتار پس از انتقال نشاء در مرحله 4-2 برگی 
علف هاي هرز استفاده می شود (جهت کنترل اویارسالم مصرف 2 لیتر در هکتار توصیه می شود).

اگزادیازون علف کش دومنظوره است. چنانچه به صورت پیش رویشی مصرف شود 3 لیتر در هکتار 
توصیه می شود. چنانچه به صورت پس رویشی مصرف شود 2 لیتر در هکتار توصیه می شود. 

ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم و هالوکسی فوپ آرمتیل استر فقط باریک برگ کش می باشند.

 
اوایل رشد علف هاي هرز 

(مالحظات)

نام محصول: سبزي وجالیز

مبارزه با ناقلین، تنظیم تاریخ کاشت، حذف گیاهان وعلف هاي هرزمیزبان، رعایت فاصله کشت با 
محصوالت همجوار، نشاکاري و استفاده از ارقام متحمل توصیه می گردد.

پس از رویش علف هاي هرز  
پهن برگ در مرحله 4 برگی پیاز
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علف هاي هرز سیر

3 لیترEC 22.5%ایوکسینیل*تاج خروس وحشی

 Amaranthus retroflexus

Fumaria officinalis         شاه تره

Chenopodium album      سلمک

Chondrilla juncea        قندرونک

Vicia spp.              گونه هاي ماشک

Anagallis arvensis   بذرك وحشی

Cyperus spp.               اویارسالم

Sorghum halepense           قیاق

Convolvulus arvensis       پیچک

علف هاي هرز هویج

Lactuca serriola       گاوچاق کن

Sonchus oleraceus         شیرنرم

Sinapis arvensis     خردل وحشی

Solanum nigrum          متري بوزین*تاج ریزيWP 70%1 - 0/75 کیلو گرم

Echinochloa crus-galli   متري بوزین*سورفDF 75%1 - 0/75 کیلو گرم

Setaria spp.   گونه هاي ارزن وحشی

Convolvulus arvensis       پیچک

 
وجین علف هاي هرز و روش هاي زراعی - مکانیکی توصیه می شود.

لینورون پهن برگ کش و کشیده برگ کش می باشد، این سم داراي باقیماندگی در خاك است و در 
صورت استفاده از این علف کش باید به مدت حداقل 5 ماه از کاشت محصول بعدي اجتناب نمود.

تري فلورالین به صورت اختالط با خاك پس از انجام عملیات خاك ورزي مناسب استفاده شود.
متري بوزین اغلب پهن برگ ها و تعدادي از کشیده برگ ها را کنترل می کند ولی علف هرز تاج ریزي را 

کنترل نمی کند.
با توجه به مشکالت زیاد در کنترل علف هاي هرز هویج انجام تحقیقات جهت ثبت سموم جدید 

پیشنهاد می گردد.

قبل از کاشت مخلوط  با  خاك 
به  عمق 10سانتی متر

در مرحله 4 – 2 برگی 
علف هاي هرز

  محصول: سیر

  محصول: هویج

لینورون
به صورت پس رویشی و تا قبل 
از مرحله 4 برگی هویج و اوایل 

رشد علف هاي هرز

2/5 - 2 لیتر

به صورت پس رویشی، 2 تا 4 
برگی علف هاي هرز پهن برگ

وجین علف هاي هرز و روش هاي زراعی - مکانیکی توصیه می شود.
(براي کنترل باریک برگ ها می توان از باریک برگ کش هاي متداول در کشت پیاز استفاده نمود).

WP 50%2/5 کیلوگرم

EC 48%تري فلورالین*
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 Tetranychus spp.
1 در هزارEC 57%پروپارژیت*

کرم هاي مفتولی

Agriotes lineatus 

 2- 1/5 درهزارEC 50%دیکلرووسشته هاي سیب زمینی

Aphis gossypii
WP 50%پیریمیکارب

0/7 -  0/5 کیلوگرم 
(محلول پاشی)

Myzus persica
،،    ،،   ،،DF50%پیریمیکارب

Macrosiphum  euphorbiae
1 در هزارEC 50%هپتنفوس

Aulacorthum solani
0/5 کیلوگرمWG 50%پی متروزین

1 کیلوگرمWP 25%پی متروزین

WS 70%ایمیداکلوپرید
28/5 گرم براي یک صد کیلوگرم غده 

بذري
ضدعفونی غده بذري

FS35%تیامتوکسام
20 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم غده 

بذري
،،

2 در هزارEC 7.52%تترادیفون
با مشاهده 3 - 2 کنه به طور 
متوسط در مراحل فعال

استفاده از ارقام مقاوم و متحمل و رعایت بهداشت زراعی ازجمله روش هاي مبارزه می باشد.

30 کیلوگرم

اجراي عملیات زراعی که منجر به داشتن بوته هاي سالم شود، تمیز نگه داشتن مزرعه و حذف 
علف هاي هرز حاشیه  آن توصیه می شود. سمپاشی در ساعات اولیه روز انجام شود. انتخاب 

سمپاش هاي مناسب ضروري است (نوع نازل سمپاش به گونه اي باشد که زیر برگ ها به سم آغشته 
شود).

گونه هاي کنه  تارتن

نام محصول: سیب زمینی

مبارزه زراعی شامل آیش، تناوب، تقویت ازت خاك، کنترل علف هاي هرز، شخم عمیق و از بین G 5% کلرپیریفوس*
بردن غده هاي آلوده در زمین (در تناوب گندم کشت نشود) می باشد. استفاده از تله نوري و طعمه اي 
براي به دام انداختن حشرات کامل و مدیریت آبیاري توصیه می شوند. این سم به میزان توصیه شده 
پس از کشت در ته و کنار فاروها پخش و سپس زمان خاك دهی پاي بوته ها با خاك مخلوط گردد.
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اواسط خرداد و اواسط تیر3 - 2  لیترEC 35%فوزالنسوسک کلرادو

Leptinotarsa decemlineata
150 - 100 میلی لیترSC48%تیاکلوپرید

بید سیب زمینی

Phthorimaea operculella

ضدعفونی غده قبل از کاشت و 2 در هزارWP 60%تیابندازول*شانکر ساقه سیب زمینی (مرگ گیاهچه)
یا در انبار

Thanatephorus cucumeris 

(Rhizoctonia solani )
ضد عفونی غده بذري1/25 در هزارWP25%پنسی کورون

ضد عفونی غده بذري3 در هزارP5%تریکودرماهارزیانوم

ضد عفونی غده بذري2 درصد وزنی غدهWP50%ایپرودیون

 
حتی االمکان از غده هاي بذري عاري از اسکلروت (سختینه) قارچ استفاده شود (کمتر از 10 

اسکلروت در یک طرف غده بذري). ضدعفونی غده در انبار یا بالفاصله قبل از کاشت، مبارزه 
زراعی و به زراعی، تاریخ کاشت مناسب منطقه و عمق کاشت مناسب (15-10 سانتی متر) رعایت 

گردد. کشت در خاك با دماي 8 درجه توصیه نمی شود.
به هیچ وجه از سیاهک کش ها براي سیب زمینی استفاده نشود. پیش جوانه دار کردن غده ها توصیه 

می شود.
کشت چغندرقند قبل از سیب زمینی موجب افزایش بروز بیماري می شود. استفاده از فرآورده هاي 

میکروبی حاوي Trichoderma harzianum به صورت کنار بوته (Side dressing) مخلوط 
با کودهاي دامی توصیه می شود. معموال˝ جدایه هاي تریکودرما اثر حفاظتی دارند و از بروز بیماري 
پیشگیري می کنند و در صورتی که پیش از ظهور عالئم بیماري مصرف شوند، بیماري را بهتر کنترل 

می نمایند. تیمارغده ها پیش از کاشت به صورت یکنواخت توصیه می شود.
پنسی کورون جهت پیشگیري و کنترل بیماري و ایپرودیون جهت کنترل بیماري به کار می رود.

3 کیلوگرم در تن

اجراي عملیات قرنطینه اي ضروري است. تناوب با محصوالت غیر میزبان، تنظیم تاریخ کاشت، 
رعایت بهداشت مزرعه و عملیات زراعی مناسب توصیه می شود. در صورت استفاده از تیاکلوپرید 

حداقل فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10 - 3 روز می باشد، دز آن بستگی به تراکم 
آفت و شرایط منطقه دارد.

نام محصول: سیب زمینی

WP 0.1%پیرترین
استفاده از تله هاي نوري و فرمونی در مزرعه براي شکار پروانه ها، شخم عمیق پس از برداشت، 

رعایت تناوب، یخ آب زمستانه، تنظیم تاریخ کاشت، کشت ارقام زودرس و برداشت هر چه زودتر 
محصول، خاك دهی پاي بوته ها به  خصوص آخر فصل، سرزنی بوته ها و جمع آوري غده هاي نمایان 

در سطح خاك توصیه می شود. در انبار از مالچ هاي مختلف استفاده شود.
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آلترناریا (سیب زمینی و گوجه فرنگی)

 Alternaria alternata

لکه موجی برگ

Alternaria solani 

3 در هزارWP 35%اکسی کلرورمسسفیدك دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

Phytophthora  infestans
0/4 کیلوگرمWDG52.5%سیموکسانیل + فاموکسادون

6 لیترSL40%فسفونیک اسید

2/5-2 لیترSC72%کلرتالونیل

سفیدك پودري گوجه فرنگی

Leveillula taurica 

بیماري خال سیاه سیب زمینی
Colletotrichum  coccodes

هیچگونه مبارزه شیمیایی توصیه 
نمی شود.

شوره نقره اي
Helminthosporium spp.

استفاده از غده بذري سالم و گواهی شده و حتی االمکان عاري از خال سیاه و شوره نقره اي، کاشت 
غده هاي بذري در خاك هاي با دماي بیش از 15 درجه توصیه نمی شود. کشت در خاك هاي خشک و 
استرس آبیاري باعث تشدید بیماري می شود. در انبارها غده هاي با عالئم شوره نقره اي حذف گردد و 

رطوبت انبار بیش از 70 درصد نباشد.

کلرتالونیل

نام محصول: سیب زمینی و گوجه فرنگی

استفاده از ارقام متحمل، تنظیم تهویه و رعایت دور آبیاري توصیه می شود. لزوم بررسی و تحقیقات 
سموم جدید جهت ثبت پیشنهاد می گردد.

بر اساس  موازین پیش آگاهی و 
با نظر کارشناس با ظهور عالئم 

در برگ هاي مربوط به 
سرشاخه ها (1 بوته در هر 

مترمربع)

جمع آوري و انهدام بقایاي آلوده و کشت ارقام زودرس در شمال توصیه می شود. رعایت آیش و 
تناوب چندساله با غالت (گندم و جو)، استفاده از ارقام متحمل، رعایت بهداشت زراعی، تنظیم 

تهویه و کاهش رطوبت سطح غده هاي سیب زمینی، انجام برداشت پس از پینه بستن کامل غده هاي 
سیب زمینی، کشت در خاك هاي سبک، خاك دهی پاي بوته ها، بهبود سیستم هاي سمپاشی و استفاده 

از سمپاش هاي (Low volume) جهت آغشته شدن پشت برگ ها و اجتناب از آبیاري مزارع در 
زمان شیوع بیماري توصیه می شود. حضور کارشناسان شبکه مراقبت در مناطق آلوده در شرایط 
بحرانی در روزهاي ابري (سه روز متناوب با دماي شب  15- 14 درجه و دماي روز حداکثر21 

درجه) و پایش مزارع آلوده ضروري می باشد. سیموکسانیل + فاموکسادون و فسفونیک اسید براي 
کنترل سفیدك دروغی سیب زمینی ثبت شده اند. در صورت استفاده ازکلرتالونیل فاصله آخرین 

سمپاشی تا برداشت محصول 14روز می باشد.

بر اساس  موازین پیش آگاهی و 
با نظر کارشناس با مشاهده 1 تا 
2 بوته آلوده در هر مترمربع

با نظر کارشناسWP 35%اکسی کلرورمس

رعایت تناوب، حذف و مدفون کردن بقایاي  گیاهی، جلوگیري از استرس مواد غذایی، خشکی و 
رطوبتی، تنظیم دور آبیاري و برداشت پس از رسیدن غده ها (سیب زمینی) توصیه می شود. 

A.solani ایجاد توکسین درغده می نماید که بسیار خطرناك است. A.alternata  ایجاد شانکر 

درساقه گوجه فرنگی می کند.
کلرتالونیل براي مبارزه با آلترناریاي گوجه فرنگی به ثبت رسیده است.  فاصله آخرین سمپاشی تا 

برداشت محصول 14 روز است.

WP 75%2/13- 1/56 کیلوگرم

3 کیلوگرم
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پژمردگی و پوسیدگی ریشه

Fusarium spp.
Verticillium spp.

نماتد پوسیدگی سیب زمینی
Ditylenchus destructor 

نماتد مولد زخم
Pratylenchus scribneri 

نماتد سیست سیب زمینی

Globodera rostochiensis
G. pallida

پژمردگی باکتریایی و پوسیدگی قهوه اي 
سیب زمینی

سم توصیه نمی شود.

Ralstonia solanacearum 

بیماري هاي ویروسی 
پیچیدگی برگ سیب زمینی
Potato leafroll virus

(PLRV)

Potato virus Y
(PVY)

Potato virus X
(PVX)

Potato virus A 
(PVA)

موزاییک یونجه
Alfalfa musaic virus

 (AMV)

عملیات به زراعی و آمایش زمین، تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان، خشک نگه داشتن زمین (شخم 
خشک) و انبارداري مناسب توصیه می شود.

استفاده از واریته هاي مقاوم، انتخاب غده بذري سالم و گواهی شده، جمع آوري بقایاي آلوده، 
ضدعفونی ادوات کشاورزي با محلول 5% هیپوکلریت کلسیم توصیه می شود.

رعایت آیش و تناوب (در خاك هاي آلوده 7 - 3 سال از کاشت ارقام حساس سیب زمینی خودداري 
شود و گیاهان غیرمیزبان مانند غالت و ذرت در تناوب قرار گیرد)، استفاده از غده بذري سالم، 

جلوگیري از حمل و    نقل خاك و اندام هاي آلوده (اعمال مقررات قرنطینه اي) از نقاط آلوده به سالم، 
امحاء محصول لکه هاي آلوده و نیز ضدعفونی خاك این لکه ها با سموم تدخینی، استفاده از ارقام 

مقاوم و آفتاب دهی توصیه می شود.

انتخاب غده بذري سالم و گواهی شده، تاریخ کاشت مناسب منطقه، جلوگیري از تنش هاي آبیاري و 
کاربرد کودهاي ریزمغذي توصیه می شود.

نام محصول: سیب زمینی

هیچگونه مبارزه شیمیایی توصیه 
نمی شود.

مبارزه با ناقلین، تنظیم تاریخ کاشت، حذف گیاهان وعلف هاي هرز میزبان، رعایت فاصله کشت با 
محصوالت همجوار، استفاده از ارقام متحمل توصیه می گردد.
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WS 70%ایمیداکلوپریدناقلین بیماري هاي ویروسی
28/5 گرم براي یک صد کیلوگرم غده 

بذري

FS35%تیامتوکسامشته ها، زنجرك ها، تریپس و سفیدبالک ها
20 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم غده 

بذري

علف هاي هرز سیب زمینی

Amaranthus spp.    گونه هاي تاج خروس

Chenopodium album        متري بوزینسلمکWP 70%1 - 0/75 کیلوگرم

Solanum nigrum            متري بوزینتاج ریزيDF 75%1 - 0/75 کیلوگرم

Portulaca oleracea           خرفه

Polygonum aviculare     هفت بند

Setaria spp.      گونه هاي ارزن وحشی

Echinochloa crus-galli   سوروف

Hordeum leporinum   جوموشک

Lolium spp.                       چچم

علف هاي هرز گوجه فرنگی

Amaranthus spp.   گونه هاي تاج خروس

Chenopodium album       سلمک

Setaria spp.      گونه هاي ارزن وحشی

Echinochloa crus-galli   سوروف

Sorghum halepense            قیاق

 
در مرحله 4 - 2 برگی 
علف هاي هرز

بعد از کاشت سیب زمینی و قبل 
از سبز شدن آن و اوایل رشد 

علف هاي هرز

نام محصول: سیب زمینی

EC15%فلوآزیفوپ پی بوتیل

 
قبل از کاشت مخلوط  با  خاك 
به  عمق 10 سانتی متر

1 - 0/75 کیلو گرم WP 70%

 
وجین علف هاي هرز، عملیات خاك ورزي مناسب، استفاده از روش هاي زراعی - مکانیکی و ماخار 

توصیه می شود. 
پاراکوات را زمانی که 20 درصد غده ها سبز شده اند می توان مصرف کرد. در صورت کاربرد 

دیرهنگام، علف کش می تواند به سیب زمینی خسارت وارد کند.
در صورت سمپاشی پس از رویش سیب زمینی و علف هاي هرز (اوایل رشد) با متري بوزین، میزان 

مصرف آن به 0/75 - 0/5 کیلوگرم در هکتار کاهش یابد. این علف کش در کنترل اغلب پهن برگ ها 
و تعدادي از کشیده برگ ها مؤثر است.

میزان مصرف آب در هکتار براي پاراکوات 500 لیتر توصیه می گردد.

بعد از سبز شدن علف هاي هرز 
در مرحله  4 - 2 برگی

3 لیترSL 20%پاراکوآت

EC 48%تري فلورالین*

 
تري فلورالین به صورت اختالط با خاك و پس از انجام عملیات خاك ورزي مناسب استفاده شود.

متري بوزین اغلب پهن برگ ها و تعدادي ازکشیده برگ ها را کنترل می کند.
فلوآزیفوپ پی بوتیل باریک برگ کش مزارع گوجه فرنگی است و در صورت سمپاشی بعد از مرحله 4 

برگی در مناطق جنوبی* ارجح تر است که از دز 1/5 لیتر در هکتار استفاده شود.

ایمیداکلوپرید و تیامتوکسام جهت مبارزه با ناقلین و کنترل تلفیقی بیماري هاي ویروسی به طریقه 
ضدعفونی غده بذري به کاربرده شود.

نام محصول: گوجه فرنگی

2/5 - 2 لیتر

متري بوزین*

بعد از سبز شدن علف هرز 
و  قبل از رویش سیب زمینی

مناطق جنوبی*: 1 لیتر
سایر مناطق: 1/5 لیتر
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سرخرطومی برگ یونجه

2/5 لیترEC 35%فوزالن

Hypera postica

3 لیترEC 57%ماالتیون

1 لیترEC 20%فن والریت*

سرخرطومی هاي ریشه یونجه

 Sitona spp.

شته هاي یونجه (شته خالدار )

Therioaphis trifolii
(Therioaphis maculata )

Acyrthosiphon pisum
Aphis faba

سرخرطومی تخمدان شبدر

Apion sp.

Apion trifolii
(A. aestivum ) 

WP 50%
اواخر بهار و اوایل تابستان 
هم زمان با افزایش دما

با نظر کارشناس
0/7 - 0/5 کیلوگرم

 
مبارزه شیمیایی فقط براي شته خالدار توصیه می شود (زمانی که جمعیت شته از 20 عدد در هر ساقه 
تجاوز نماید)، لذا ضروري است هنگام مبارزه به انبوهی شته توجه نمود. از مصرف متوالی یک سم 

اجتناب شود.

استفاده از بذر سالم و مطمئن، اساسا˝ مبارزه زمانی توصیه می گردد که برداشت قبل از گل دهی 
کامل یونجه و عدم کاشت شبدر کنار مزارعی که جهت تولید بذر اختصاص یافته است رعایت شود.

انجام آزمایشات جهت دستیابی به سموم مناسب پیشنهاد می گردد.

نام محصول: یونجه ،شبدر، اسپرس

 
زمان مبارزه بسیار مهم است. مبارزه شیمیایی می بایست به زمان هایی محدود گردد که آفت در 

حداکثر حساسیت و پارازیتوئیدهاي الرو در حداقل آن باشد، به  نظر می رسد فصل پاییز می تواند 
زمان مناسبی براي مبارزه شیمیایی باشد (زمانی که حداقل 50% تخم ها تفریخ شده باشند). الزم است 

در هر استان ایستگاه هاي تحقیقاتی زمان سمپاشی را اعالم نمایند. برداشت قبل از چین بهاره 
(برداشت زود هنگام یونجه در چین اول به  خصوص اگر خسارت در نزدیکی زمان گل دهی باشد 

یکی از روش هاي موثر است) و چراي پاییزه پس از تخم ریزي در مبارزه مؤثر است. دوره کارنس 
15 روزه باید رعایت گردد. چرا در اواخر پاییز و اوایل بهار موثر است. شعله افکن در مزرعه آخر 

فصل پاییز روش مستدل در کاهش جمعیت آفت است.
وقتی محصول به صورت تر است، ماالتیون استفاده شود.

ادامه آزمایشات کاربردي جهت بررسی زمان مبارزه،  تعداد  سمپاشی  و سموم مناسب توصیه می شود.

به یونجه هاي کهنه و شبدر خسارت می زند. مبارزه علیه الروها توصیه نمی شود. پس از تناوب 
تجدید کشت شود. در صورت اقتصادي بودن خسارت با نظر کارشناس می توان از سموم گرانول 
دیازینون G10% و دیازینون EC60%  یک لیتر در هکتار هم زمان با ظهور حشرات کامل هر نسل 

مبارزه نمود.

پیریمیکارب*
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سوسک شاخک بلند ریشه خوار یونجه

Plagionotus floralis

زنبور بذرخوار

Bruchophagus roddi 

(Eurytoma roddi )

سن لیگوس

Exolygus (=Lygus ) rugulipennis

کرم برگخوار(کارادرینا)

 Spodoptera exigua

برگخوار مصري (پرودنیا)

Spodoptera littoralis 

سفیدك داخلی یونجه

Peronospora aestivalis 

1 - 0/5 کیلوگرمWP 18.25%دینوکاپسفیدك سطحی یونجه

Leveillula leguminosarum سولفورWP 80-90%3 - 2 کیلوگرم 

از بین بردن علف هاي هرز حاشیه و رعایت بهداشت مزارع توصیه می شود. الزم به توجه می باشد که 
افزودن شادابی بوته ها از شدت خسارت سن ها می کاهد. انجام تحقیقات جهت راه هاي کنترل و 

دستیابی به سموم موثر پیشنهاد می گردد.

پس از برداشت2 در هزارWP 80%مانکوزب

هنگام سبز بودن غنچه ها و قبل 
از آن

نام محصول: یونجه ،شبدر، اسپرس

استفاده از بذر بوجاري شده، شخم عمیق و زیر خاك نمودن بذور آلوده ریخته شده در مزرعه، 
برداشت قبل از گل دهی کامل چین اول و استفاده از چین دوم جهت بذرگیري توصیه می شود.

در صورت نیاز با نظر کارشناس منطقه از سموم فسفره تماسی- نفوذي استفاده گردد.
از سمپاشی در زمان گل اجتناب گردد.

1-  سمپاشی علیه حشر ات کامل آفت (با نظر کارشناس ازسموم فسفره تماسی -  نفوذي استفاده 
گردد).

2- سمپاشی علیه الروهاي سن یک آفت، قبل از ورود به داخل ریشه
3- استفاده از ارقام مقاوم یونجه در مناطق آلوده به آفت که نیاز به بررسی دارد. (در صورت 

دسترسی از ارقام مقاوم استفاده شود).
4- در مناطق آلوده الزم است که کشت یونجه بیش از 3 سال در زمین باقی نماند، زیرا با قطور شدن 

ریشه هاي یونجه، محیط مناسب براي ایجاد خسارت توسط آفت به وجود می آید.

با مشاهده اولین عالئم و مناسب 
بودن شرایط

چین اول زودتر برداشت شود.

به صورت یک آفت مهم مطرح نیست.
در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی از سموم الروکش کم دوام استفاده گردد.
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لکه قهوه اي برگ یونجه

Pseudopeziza medicaginis 

لکه آجري یونجه

Stemphylium botryosum

لکه سیاه شبدر

Cymadothea trifolii
(Polythrincium trifolii )

نماتد ساقه یونجه

Ditylenchus dipsaci 

بیماري جارویی شدن یونجه

Phytoplasma spp.

علف هاي هرز
Amaranthus spp.            تاج خروس

Chenopodium album           سلمک
Cuscuta campestris                سس
Galium tricornutum         بی تی راخ
Raphanus raphanistrum    پاراکوآتتربچه وحشیSL 20%بعد از سبز شدن سس5 - 3 لیتر
Rapistrum rugosum             گلیفوزیت*شلمیSL 41%730 - 366  میلی لیتر  
Echinochloa crus-galli      ایمازاتاپیرسوروفSL 10%1- 0/75 لیتر
Setaria spp.       اي پی تی سیگونه هاي ارزن وحشیEC 82%6 - 3 لیتر   
Salvia sp.                         بنتازونمریم گلیSL 48%3 - 2/5  لیتر 
Rumex sp.                         ترشک

Convolvulus arvensis           پیچک
Cyperus spp.                   اویارسالم

Sorghum halepense               قیاق

قبل از به  گل رفتن محصول  دیمتوات
رعایت بهداشت زراعی و تنظیم تاریخ کاشت توصیه می شود. انجام بررسی به منظور ضدعفونی بذر 

با سموم تدخینی پیشنهاد می شود.

2 کیلوگرم

نام محصول: : یونجه ،شبدر، اسپرس

برداشت محصول پس از پیدایش اولین عالئم بیماري، کشت ارقام مقاوم، انهدام بقایاي آلوده سال 
قبل و کاهش میزان آبیاري تا حد امکان توصیه می شود.

مانب

برداشت زودتر از موقع و کاهش میزان آبیاري تا حد امکان، کشت ارقام مقاوم و از بین بردن بقایاي  
آلوده توصیه می شود.

استفاده از واریته هاي مقاوم و متحمل و برداشت به  موقع توصیه می شود.

 
کلرتال دیمتیل به منظور پیشگیري از سس و دیگر علف هاي هرز در اواخر زمستان، قبل از بیدار شدن 

یونجه مصرف شود.
 پاراکوات فقط براي از بین بردن هسته هاي اولیه آلوده به سس مناسب است، از جابجایی یونجه هاي 

آلوده به سس خودداري شود. 
فقط در صورتی  که آلودگی به سس سطح وسیع داشته باشد از گلیفوزیت استفاده گردد. (مصرف 
فري گیت به میزان 5 در هزار (2 لیتر در هکتار) و یا سولفات آمونیوم به میزان 2% (8 کیلوگرم در 

هکتار) همراه با گلیفوزیت مصرف  آن را  کاهش می دهد).
جهت کنترل علف هاي پهن برگ، فقط یک بار ازسم ایمازاتاپیر استفاده شود و آخر کشت یونجه از 

مصرف آن خودداري شود.
جهت کنترل علف هاي پهن برگ و براي سمپاشی با بنتازون آب مزرعه بایستی تخلیه شود.

   Orosius albicinctus ناقل بیماري : زنجرك
 مناطق انتشار: سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، یزد

WP 75%12 - 8 کیلوگرم

در صورت آلودگی شدید

کلرتال دیمتیل

در مرحله 25 - 20 سانتی متري 
یونجه و اگر  سس به یونجه 

چسبیده باشد و قبل از گل دهی 
سس

در یونجه تازه کاشت بعد از 
کاشت قبل از سبز شدن، یا 
اوایل بهار قبل از بیدار شدن 

یونجه

WP 80%

EC 40%
0/4 لیتر ماده خالص در هکتار در 

مزارع بذري
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1/5 در هزارEC 25%بروموپروپیالت*

0/4 تا 0/5 در هزارWP 20%پیریدابنکنه زنگار (کنه نقره اي)

 Phyllocoptruta oleivora آبامکتینEC 1.8%0/2 درهزار

0/5 در هزارEC 10%هگزي تیازوکس*

2 در هزارWP 80%زینب

2 در هزارWP 80%مانکوزب

1 در هزارWP25%آزوسیکلوتین

 0/5 در هزارSC5%فن پیروکسی میت

0/27 در هزارSC24%اسپیرودیکلوفن

اواخر زمستان2 در هزار% EC 7.52تترادیفون

اواخر زمستان0/5 - 0/25 در هزارSC 50%کلوفنتزین *کنه  قرمز مرکبات

 Panonychus citriبروموپروپیالتEC 25%1 در هزار

1 در هزارEC 20%بنزوکسی میت

0/75 - 0/5 در هزارEC 10%هگزي تیازوکس

1 - 0/5 در هزارSC 5%فن پیروکسی میت

O 80%روغن امولسیون شونده

1 در هزارEC 25%بروموپروپیالتکنه  شرقی  مرکبات

Eutetranychus orientalisبنزوکسی میتEC 20%1 در هزار

0/75 - 0/5 در هزارEC 10%هگزي تیازوکس*

1 - 0/5 در هزارSC 5%فن پیروکسی میت*

 
اسفند ماه: سمپاشی زمستانه با روغن به نسبت %1/5

مصرف سموم تترادیفون و کلوفنتزین به صورت مبارزه زمستانه، با نظر کارشناس و به منظور 
تخم کشی انجام گیرد. 

مصرف روغن 1 - 0/5% بسته به شرایط محیط و زیر نظر کارشناس انجام شود.
فن پیروکسی میت به همراه روغن 1% علیه تخم کنه ها کاربرد دارد.

 
زمان و فاصله سمپاشی بر اساس بیولوژي آفت انجام گیرد.

 تناوب مصرف سموم کنه کش رعایت شود.
کاربرد آبامکتین:20 میلی لیتر آبامکتین +250 میلی لیتر روغن + 100 لیتر آب

بر اساس پیش آگاهی و با نظر 
کارشناس

در مناطق مرکبات خیز جنوب وجود دارد و مبارزه با نظر کارشناس منطقه انجام شود.

 
بر اساس پیش آگاهی و با نظر 

کارشناس

نام محصول: مرکبات
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  گونه هاي  بالشک ها

  Pulvinaria spp.
1/5 در صدO 80%روغن  امولسیون شونده

شپشک ستاره اي
Ceroplastes floridensis 

2 - 1/5 درهزارEC47%اتیون

سپردار الفی 
lepidosasaphes gloverii   

2 - 1/5 درهزارEC 40.8%کلرپیریفوس

سپردار قهوه اي
Chrysomphalus dictyospermi

1 درهزارEC 60%دیازینون

شپشک نرم تن 
Coccus hesperidum 

2/5 - 2 در هزارEC 57%ماالتیون

0/7 - 0/5 در هزارEC 10%پیري پروکسی فنسپردار زرد

Aonidiella aurantii 
(Aonidiella citrina ) 

0/75 - 0/5 در هزارSC40%بوپروفزین

سپردار  زرد  شرقی 
Aonidiella orientalis

سپردار واوي
Lepidosaphes beckii 

شپشک آردآلود 
Nipaecoccus viridis 

شپشک آردآلود
Planococcus citri 
شپشک  استرالیایی

Icerya purchasi 

2/5 - 2 در هزارEC 57%ماالتیون

0/7 - 0/5 درهزارDF50%پیریمیکارب*

نام محصول: مرکبات

 
به شرح ستون مالحظات بر 

اساس موازین پیش آگاهی و با  
ظهور 60% پوره ها

شته ها 
 Aphididae        در صورت پیچیدگی 25% خانواده

برگ هاي انتهایی روي جوانه ها
با توجه به مسائل شته مرکبات انجام آزمایش براي دستیابی به سموم مناسب تر ضروري است.

 
در مناطق مرکبات خیز جنوب هرگونه سمپاشی منوط به توصیه کارشناسان منطقه است.

مصرف سموم ذکر شده همراه با روغن 1- 0/5 درصد انجام شود.
روغن پاشی زمستانه: پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بیداري درختان

دز مصرف روغن امولسیون شونده بدون آب 25% کمتر از روغن معمولی (آبدار) می باشد.
از کاربرد پیري پروکسی فن در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز جلوگیري شود.

مبارزه بیولوژیک براي کنترل شپشک آردآلود با استفاده از کفشدوزك کریپتولموس با توجه به 
دستورالعمل و براي شپشک استرالیایی با استفاده از کفشدوزك ودالیا با توجه به دستورالعمل انجام 

شود.
 انجام تحقیقات براي دستیابی به سموم مناسب تر پیشنهاد می گردد.
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0/5 در هزار +  0/3 درصد روغنWP 25%دیفلوبنزورونپروانه مینوز برگ

Phyllocnistis citrella ایمیداکلوپریدSC 35%0/35 در هزار +  0/3 درصد روغن

EC10%هگزافلومورون

0/5 در هزارSC35%ایمیداکلوپرید*

 0/5 در هزارEC 10%پیري پروکسی فن*پسیل مرکبات

  Diaphorina citri+ *پیري پروکسی فنEC 10%0/5 در هزار 

0/5 درصد روغنO 80%روغن امولسیون شونده

سفیدبالک مرکبات (عسلک یا مگس سفید)

Dialeurodes citri 

 
مگس میوه مدیترانه اي

طعمه پاشی:
بهار، تابستان و اوایل پاییز2 در هزارEC57%ماالتیون* +

Ceratitis capitata5 - 2 درصد (بسته به غلظت)پروتئین هیدولیزات

25 - 20 کیلوگرم طعمهB 6%متالدهید

25 - 20 کیلوگرم طعمه WP 50%%4متیوکارب

نوارفعال شدهنوارمسی

نام محصول: مرکبات

 Helicidae حلزون ها          خانواده
Limacidae راب ها (لیسک)  خانواده

به محض مشاهده عالئم 
خسارت روي جوانه هاي 

تابستانه در دو نوبت سمپاشی به 
فاصله 12 - 10 روز

2- 1/5 در هزارEC 20%آمیتراز *

موارد قرنطینه اي با توجه به دستورالعمل رعایت گردد.
در زمان گل از سمپاشی با سموم گروه نئونیکوتینوئید (ایمیداکلوپرید) خودداري شود. 

در سال یک بار از سموم گروه نئونیکوتینوئید استفاده شود.

استفاده از کارت هاي زرد رنگ توصیه می شود. انجام تحقیقات در مورد بیولوژي و عوامل کنترلی 
آفت پیشنهاد می گردد.

آمیتراز از ابتداي سال 1391 از فهرست سموم مجاز حذف می گردد لذا آزمایش سموم جایگزین 
پیشنهاد می گردد.

پخش طعمه به صورت کپه اي هنگام غروب آفتاب انجام شود.

برداشت زودهنگام و به  موقع میوه ها، جمع آوري و معدوم کردن میوه هاي آلوده، شخم سطحی باغات 
(زیر سایه انداز درخت)، شکار انبوه حشرات نر با استفاده از فرمون جلب کننده تري مدلور (50 - 25 

تله در هکتار)، شکار انبوه حشرات نر و ماده با استفاده از جلب کننده هاي سراتراپ، بیولور و پروتئین 
هیدرولیزات مسموم ( 100 - 70 تله در هکتار) و چنانچه تراکم آفت در یک روز 3 - 2 مگس در 

هر تله باشد، طعمه پاشی طبق دستورالعمل توصیه می شود.

در مناطق مرکبات خیز جنوب هرگونه سمپاشی منوط به توصیه کارشناسان منطقه است. درختان 
جوان فاقد جوانه نیاز به سمپاشی ندارند. مصرف دیفلوبنزورون و ایمیداکلوپرید براي نهالستان ها و 

درختان جوان مرکبات تا حداکثر 5 سال سن، توصیه می شود. 
شناسایی دشمنان طبیعی و مبارزه بیولوژیک پیشنهاد می شود.

با نظر کارشناس

 25 میلی لیتر سم +300 میلی لیتر 
روغن + 100 لیتر آب

بهار و پاییز
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پوسیدگی طوقه (گموز)

1 درصدWP 35%اکسی کلرورمس

Phytophthora citrophthora

Ph. nicotianae 
10 - 5 درصدمخلوط بردو*

 آنتراکنوز
Glomerella cingulata

(Colletotrichum gloeosporiodes)

حذف شاخه هاي خشکیده در پاییز، سمپاشی در زمستان موقع خواب درخت با ترکیبات مسی و 
تقویت درخت با استفاده از کود مناسب توصیه می شود.

0/5 درصدمخلوط بردوشانکر باکتریایی لیموترش

 Xanthomonas axonopodis  pv. 
citri

1 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس*

کپک سبز و آبی میوه مرکبات

Penicillium digitatum
p.italicum

پوسیدگی سیاه میوه تامسون 
Alternaria citri

با توجه به خسارت باال، آزمایش سموم جدید جهت کنترل بیماري پیشنهاد می گردد.

در بهار و پاییز هم زمان با 
جوانه زنی

در صورت بروز بارندگی پس از 
سمپاشی، نیاز است سمپاشی 

تکرار گردد.

نام محصول: مرکبات

مبارزه زراعی: استفاده از پایه متحمل، فاصله داشتن محل پیوندك از زمین، ایجاد زهکش در باغ، 
تمیز نگه داشتن باغ به  ویژه محل طوقه درخت و حذف علف هاي هرز، کنار زدن خاك پاي طوقه، 

تراشیدن بافت آلوده و بستن محل زخم با چسب حاوي قارچ کش و تقویت گیاه با کودهاي مناسب 
توصیه می شود.

با نظر کارشناس در بهار قبل از 
بارندگی

هرس سرشاخه هاي آلوده و در صورت آلودگی باالي 5 درصد فقط یک بار سمپاشی قبل از گل دهی 
با سموم ذکر شده انجام شود. رعایت مقررات قرنطینه با توجه به دستورالعمل و ممنوعیت جابجایی 

هر گونه اندام هاي آلوده به مناطق سالم توصیه می شود. 
مناطق انتشار: هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان،کرمان، فارس

جلوگیري از تجمع جمعیت زیاد اسپور در محل هاي نگهداري و بسته بندي، بازدید و بررسی میوه هاي 
داخل بسته بندي و جدا کردن میوه هاي آلوده در هواي آزاد با استفاده از پنکه در محل هاي نگهداري 

و تهویه بهتر، رعایت استاندارد دما و رطوبت در انبارها توصیه می شود. 
آزمایش سموم جدید پیشنهاد می گردد.

واکس محافظ مرکبات محتوي( 0/2 درصد ایمازالیل و 0/5 درصد تیابندازول)  به منظور حفظ و  نگهداري محصول مرکبات به صورت اندود کردن میوه با اسفنج  آغشته به محلول با دز 1 در هزار توصیه می شود.
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سرخشکیدگی درختان مرکبات   

Nattrassia mangiferae

بیماري فیتوپالسمایی جاروك لیموترش

Candidatus Phytoplasma 
aurantifolia

بیماري ویروسی تریستزاي مرکبات

Citrus tristeza virus
(CTV)

نماتد مرکبات 

Tylenchulus semipenetrans

علف هاي هرز
سلمک 

Chenopodium album
پیچک صحرایی

Convolvulus arvensis 
12 – 4 لیترSL 41%گلیفوزیت

مرغ
Cynodon dactylon

اویارسالم 
Cyperus rotundus

10 – 5 لیترSL 20%گلوفوسینت آمونیوم

پاسپالوم 
Paspalum distichum

حلفه
Imperata cylindrica 

جگن 
Carex sylvatica

مراحل اولیه رویش علف هاي هرز 
(10 - 5 سانتی متري)

بعد از رویش علف هاي هرز در 
حداکثر رشد، هنگام اوایل 

گل دهی

نام محصول: مرکبات

رعایت مقررات قرنطینه و موازین بهداشتی جهت جلوگیري از انتقال نهال و هرگونه اندام تکثیري از 
مناطق آلوده به مناطق سالم، امحاء درختان در مناطق جدیدا˝ آلوده، استفاده از پایه هاي مقاوم و 

کنترل ناقلین توصیه می شود.

 3 لیترSL 20%پاراکوآت
 

گلیفوزیت و پاراکوآت توسط بافت هاي سبز جذب می شود، در باغات جوان که تنه نهال سبز است 
به این مسئله کامالً توجه شود.

گلیفوزیت 12 - 6 لیتر در هکتار براي علف هاي هرز دائمی و 4 - 2  لیتر در هکتار براي علف هاي 
هرز یک ساله کاربرد دارد. مصرف فري گیت 5% و سولفات آمونیوم 2% باعث کاهش دز گلیفوزیت 

می گردد (6 - 5 لیتر در هکتار).
میزان مصرف آب در هکتار براي پاراکوات و گلوفوسینت آمونیوم500 لیتر و براي گلیفوزیت 200 

لیتر در نظر گرفته شد.

قبل از کشت در دماي 20-25 
درجه

دي کلروپروپن  + متیل ایزوتیوسیانات

هرس سرشاخه هاي آلوده و حذف بقایاي آلوده، تقویت درختان، مدیریت آبیاري و اجتناب از کشت 
ارقام پرتقال، نارنج، نارنگی، لیمو و گریپ فروت که حساسیت بیشتري دارند.

استفاده از ارقام مقاوم، ردیابی و کنترل بیماري، ممنوعیت کشت جدید لیموترش در مناطق آلوده، 
ممنوعیت تولید نهال در مناطق آلوده، ممنوعیت جابجایی اندام هاي آلوده به مناطق سالم، امحاء 

درختان آلوده در مناطق جدیدا˝ آلوده و مبارزه با ناقلین توصیه می شود.

SL 100%

این سم داراي  خاصیت  گیاه سوزي  شدید است.
رعایت نکات بهداشتی در تولید نهال و جلوگیري از انتقال نهال هاي آلوده در باغاتی که سابقه کشت 

مرکبات دارد، توصیه می شود.
ضدعفونی خاك با سموم تدخینی تحت نظر کارشناس توصیه می شود.

انجام بررسی در  مورد  سموم  مناسب   توصیه می شود.

مراحل اولیه رویش علف هاي 
هرز (10 - 5 سانتی متري)
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3 - 2 در هزارWP 80-90%سولفورکنه اریوفید پسته

Aceria (=Eriophyes ) pistaciae
Aceria (= Eriophyes ) stefanii*بروموپروپیالتEC 25%2 - 1/5 درهزار

1 در هزارEC 57%پروپارژیتکنه معمولی پسته

 Tenuipalpus granati*بروموپروپیالتEC 25%2- 1/5 در هزار

1/5 در هزارEC 20%آمیتراز

0/4 در هزارSC 35%ایمیداکلوپریدپسیل پسته (شیره خشک)

Agonoscena pistaciae فلوفنوکسورونDC 5%0/5 در هزار

0/7 - 0/5 در هزارEC 10%هگزافلومورون

2/5 درهزارEC 21.75%فوزالن +  تفلوبنزورون

2/5 درهزارEC 35%فوزالن

0/25 - 0/2 در هزارSP20%استامی پرید

0/3 در هزارWG25%تیامتوکسام

0/4 در هزارSC24%تیامتوکسام

0/4-0/3 در هزارSC24%اسپیرودیکلوفن

0/4-0/3 در هزارSC48%تیاکلوپرید

0/3 در هزارOD 24%تیاکلوپرید

0/5 در هزارEC 5%فن پیروکسی میت

بعداز ظهور پوره ها2 - 1/5 در هزارEC 35%فوزالن*زنجره پسته (شیره  تر)

Sulamicerus stali
(Idiocerus stali 2/5 درهزارEC 21.75%فوزالن +  تفلوبنزورون*(

1/5 درهزارEC 60%دیازینون*

 
استفاده از کارت هاي زرد چسبنده در قالب مدیریت تلفیقی آفات براي تخمین آفت و کاهش 

جمعیت حشرات کامل زمستان گذران موثر می باشد. مبارزه بیولوژیک با استفاده از کریزوکارت طبق 
دستورالعمل و در قالب مدیریت تلفیقی آفات انجام شود. شخم زمستانه بین ردیف ها و زیر خاك 

کردن بقایاي  گیاهی، حذف علف هاي هرز میزبان شته ها، عدم سمپاشی در باغ هایی که دشمنان 
طبیعی فعال هستند نیز توصیه می شود.

دفعات سمپاشی با نظر کارشناس منطقه صورت گیرد زیرا بستگی به میزان  آلودگی دارد. از زمان 
رسیدن پسته سمپاشی انجام نشود. حتی المقدور از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد.

آزمایش تحقیقی اجرایی براي تاثیر و میزان دز مصرفی پیشنهاد می شود.
آمیتراز از ابتداي سال 1391 از فهرست سموم مجاز کشور حذف می گردد.

بالفاصله بعداز باز شدن 
گلبرگ ها و تشکیل میوه

نام محصول: پسته

استفاده از کارت هاي زرد چسبنده در قالب مدیریت تلفیقی آفات براي تخمین آفت و کاهش 
جمعیت آن موثر می باشد. با توجه به وجود سایر آفات که مبارزه با آن ها هم زمان است، با نظر 
کارشناس سمپاشی انجام گیرد. بررسی تحقیقات روي زنجرك سبز پسته Emposca پیشنهاد 

می شود. بررسی وآزمایش سموم جدید و موثر پیشنهاد می گردد.

هرس سرشاخه هاي بدشکل و معدوم کردن آن ها توصیه می شود.

بر اساس موازین پیش آگاهی

بر اساس موازین پیش آگاهی
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سن قرمز

Lygaeus  panderus                                  

سن درختی

Apodiphus amygdali                             

1/5 در هزارDF 80%تیودیکاربپروانه چوبخوار

Kermania pistaciella2فرمون جنسی چوبخوار پسته + پرمترین% pheromone +6% 
permethrin (At&k)

7 - 5  قطره 50 میلی گرمی روي 
شاخه درختان

1/5 در هزارEC 10.5%لوفنورون + فنوکسی کارب

1/5 در هزارEC 5%لوفنورون

EC 10%هگزافلومورون
1 در هزار به همراه 0/5 درصد 

روغن

1/5 در هزارEC 25%اکسی دیمتون متیلپروانه میوه خوار

Recurvaria pistaciiccolla
،،   ،،  ،،EC 50%فنتیون

شخم و یخ آب زمستانه توصیه می شود.2 در هزارEC 35%فوزالن*پروانه پوستخوار پسته(کراش)

Arimania komarofii
2/5 درهزارEC 21.75%فوزالن+ تفلوبنزورون*

1/5 درهزارEC 60%دیازینون*

 
استفاده از تله هاي فرمونی براي تخمین جمعیت آفت، تعیین زمان مبارزه و کاهش جمعیت آفت 

توصیه می شود. حمایت از دشمنان طبیعی شامل عدم سمپاشی در جمعیت کم آفت و عدم سمپاشی 
روي شفیره ها در جمعیت متوسط آفت پیشنهاد می گردد.

فرمون جنسی چوبخوار پسته + پرمترین به صورت 7 - 5  قطره 50 میلی گرمی به صورت یک بار در 
سال بر روي شاخه هاي درختان استفاده شود.

در مورد روش هاي مبارزه غیر شیمیایی از جمله استفاده از فرمون ها انجام تحقیقات پیشنهاد می گردد.

حمایت از دشمنان طبیعی، عدم حذف علف هاي هرز در زمان حمله سن ها و حذف علف هاي هرز 
میزبان سن هاي زیان آور پسته مانند اسفند، گونه هاي شور، علف خرس، شورکاکلی و گل قاصد در 

باغ در اوایل و اواخر فصل رویشی توصیه می شود. آزمایش سموم جدید و کم خطر پیشنهاد می گردد.

سن هاي ناقل نماتوسپورا
Brachynema spp.
Acrosternum spp.

مبارزه با نسل اول : یک هفته 
بعد از تشکیل میوه هاي پسته 

براي نسل هاي بعدي در صورت 
نیاز بر اساس تراکم آفت و با 

نظر کارشناس

بعد از ریزش دوسوم گلبرگ ها 
و پیدایش پسته ها به اندازه ارزن 
یا بر اساس تعیین درجه حرارت 

موثر براي پیک پرواز
زمان استفاده از فرمون جنسی 
چوبخوار پسته: بعد از ظهور 
حشرات کامل در باغات پسته

با ریزش سن روي درختان با 
نظر کارشناس و بر اساس 
موازین پیش آگاهی

استفاده از نوار مقوایی دور تنه درخت در شهریورماه در کاهش جمعیت آفت موثر است.
 بررسی و آزمایش سموم جدید و کم خطر پیشنهاد می شود.

بعداز تشکیل میوه هاي ریز پسته

نام محصول: پسته

1/5 در هزارEC 50%فنیتروتیون

61



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

2 در هزارEC 35%فوزالن*پروانه هاي برگخوار

Ocneria terebynthina*فوزالن+ تفلوبنزورونEC 21.75%2/5 درهزار

1/5 درهزارEC 60%دیازینون*

1/5 در هزارEC 50%فنتیونسوسک سرشاخه خوار

Hylesinus vestitus
1/5 در هزارEC 50%فنیتروتیون

کاپنودیس

Capnodis cariosa

سرخرطومی پسته

Polydrosus davatchii

زنبور طالیی مغزخوار

Megastigmus pistaciae 

زنبور مغزخوار

Eurytoma plotnikovi 

EC 47%اتیون*شپشک سرشاخه پسته

Pistaciapis pistaciae
(Lepidosaphes pistaciae )

1/5 درهزار+ 0/5 درصد روغنEC 60%دیازینونشپشک تنه اي پسته

 Melanaspis inopinatus

اواخر فروردین تا اوایل 
اردیبهشت با نظر کارشناس

 
نوبت دوم مبارزه با نظر کارشناس و برحسب نیاز با 1 - 0/5% روغن به فاصله 15-10 روز از 

سمپاشی اول انجام شود.
استفاده ازکود پتاس و تقویت درخت در کاهش جمعیت آفت موثر است.

2 - 1/5 در هزار+ 0/5 درصد 
روغن

نام محصول: پسته

بهترین راه مبارزه برداشت کامل محصول، جمع آوري و از بین بردن میوه هاي آلوده روي درختان و 
روي زمین در فصل زمستان است، چون این آفت به صورت الرو داخل میوه زمستان گذرانی می کند.

اوایل اردیبهشت با مشاهده %50 
پوره هاي سن یک

هرس شاخه هاي ضعیف شده و خشک، تله گذاري آن ها و سپس معدوم کردن آن ها توصیه می شود. 
فنیتروتیون 2/5 تا 2 در هزار +  نفت سفید 10 تا 12 در هزار همراه با صابون مایع به مقدار 3/5 در 
هزار نیمه  اول اردیبهشت با نظر کارشناس استفاده گردد. بررسی و آزمایش سموم جدید و کم خطر 

پیشنهاد می شود.

شخم و یخ آب زمستانه توصیه می شود.

تقویت درختان با تغذیه مناسب و آبیاري کافی و به  موقع توصیه می شود.

شخم زمستانه باغ انجام شود. 1/5 در هزارEC 60%دیازینون *
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بیماري لکه برگی آلترناریایی

Alternaria alternata
Alternaria tenuissima

Alternaria spp.  

4 درصدمخلوط بردو*

محلول 1 درصدWP 35%اکسی کلرورمس*

عارضه سرخشکیدگی درختان پسته

Paecilomyces variotii

Cytospora spp.

Nattrassia magiferae

G 10%کادوزفوسنماتد مولد غده ریشه (ریشه گرهی)

Meloidogyne spp.فنامیفوسG 10%

مدیریت دقیق آبیاري و کاهش مدت زمان اشباع شدن خاك، کنار زدن خاك اطراف طوقه درخت تا 
روي ریشه هاي اصلی (ایجاد آغلو در کنار تنه درختان)، استفاده از پایه هاي متحمل، تراشیدن 

بافت هاي آلوده ناحیه طوقه در درختان آلوده شده با آلودگی کمتر از 50% و معدوم کردن نواحی 
آلوده و ضدعفونی محل با قارچ کش هاي مناسب، حذف و ریشه کنی درختان بیمار خشک شده و 

ضدعفونی محل درخت با قارچ کش هاي مناسب توصیه می شود.  
آزمایش مقایسه اثر قارچ کش هاي مختلف براي کنترل بیماري ضروري است.

هرس شاخه هاي آلوده، آبیاري مناسب و به  موقع درختان، اصالح وضعیت خاك، تقویت درختان با 
تغذیه مناسب و کنترل به  موقع آفاتی مانند شپشک و سوسک هاي پوستخوار توصیه می شود.

 
تهیه نهال گواهی شده از نهالستان هاي سالم، استفاده از پایه هاي متحمل، جلوگیري از انتقال خاك و 

ادوات کشاورزي از قسمت هاي آلوده به سالم، بهبود وضعیت خاك هاي سبک و شنی با مشاوره 
مراجع ذیصالح، بهبود تغذیه گیاه به خصوص از نظر پتاسیم با نظر کارشناس، خودداري از کاشت 
گیاهانی مانندگوجه فرنگی، بادمجان، فلفل و کدوئیان در مجاورت نهالستان و داخل باغ هاي پسته و 

کنترل علف هاي هرز مانند تاج ریزي که به شدت به این نماتدها آلوده می شوند توصیه می شود.
 انجام تحقیقات به منظور دستیابی به روش هاي دقیق و عملی   مبارزه ضروري به نظر می رسد.

15 - 10 گرم در هر مترمربع 
سایه انداز درختان

3 در هزارWP 50%کاپتان*

در زمان مشاهده آلودگی

هرس شاخه هاي مجاور سطح زمین، حذف علف هاي هرز با توجه به شرایط باغ، مدیریت آبیاري و 
عدم تاخیر در برداشت توصیه می شود. آزمایش مقایسه اثرقارچ کش هاي مختلف براي کنترل بیماري 

ضروري است.

نوبت اول: پس از برداشت میوه
نوبت دوم: در اواخر بهمن ماه و 

اوایل اسفندماه

 پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه 
(گموز پسته)

Phythophthora spp.

نام محصول: پسته

63



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
علف هاي هرز

3 لیترSL20%پاراکوات*مرغ
Cynodon dactylon

12 - 4 لیترSL41%گلیفوزیتارزن وحشی
Setaria viridis

سلمک
Chenopodium albumگلوفوسینت آمونیومSL20%مانند پاراکوات10 - 5  لیتر

خارشتر
Alhagi persarum

شیرین بیان
Glycyrrhiza glabra

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

علف خرس یا کاتوس
   Cynanchum acutum

اسفند
Peganum harmala

گونه هاي شور
Salsola spp.

شورکاکلی
Suaeda altissima 

گل قاصد
Taraxacum officinale

نام محصول: پسته

مراحل اولیه رویش علف هاي 
هرز ( 10 - 5 سانتی متري)

 
گلیفوزیت و پاراکوات توسط بافت هاي سبز جذب می شود در باغات جوان که تنه نهال سبز است به 

این مسئله کامال˝ توجه شود. 
میزان مصرف گلیفوزیت  12-6 لیتر درهکتار براي علف هاي هرز دائمی و 4 - 2 لیتر در هکتار براي 

علف هاي هرز یک ساله می باشد. مصرف فري گیت (5%) و سولفات آمونیم (2%) باعث کاهش دز 
گلیفوزیت می گردد (6 - 5 لیتر در هکتار). گلوفوسنیت آمونیوم مقدار مصرف آن 10- 5 لیتر در 

هکتار بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن می باشد و از مصرف آن در درختان کمتر از یک 
سال خودداري شود.

براي کنترل علف خرس 2 بار سمپاشی توسط گلیفوزیت هر بار در مرحله 10 سانتی متري آنرا در 
طول فصل مهار می کند . 

میزان مصرف آب براي پاراکوات و گلوفوسینت آمونیوم 500 لیتر و براي گلیفوزیت 200 لیتر در نظر 
گرفته شد.

بعد از رویش علف هاي هرز در 
حداکثر رشد، هنگام اوایل 

گل دهی
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2 - 1/5 در هزارEC 60%دیازینونزنجرك خرما

 Ommatissus lybicus
2 در هزارEC40%کلرپیریفوس متیل

3 - 2/5 در هزارEC 57% ماالتیون

3-2/5 در هزارEC 57% ماالتیونکرم میوه خوار خرما

Batrachedra amydraula 
2 - 1/5 در هزارEC 60% دیازینون

2 در هزارEC 50%پیریمیفوس متیل

اردیبهشت ماه، آبان و آذرماه1/5 - 1 در هزارEC 60%دیازینونشپشک سفید خرما

Parlatoria blanchardi 
بر اساس موازین پیش آگاهی3 - 2/5 در هزارEC 57% ماالتیون

مبارزه مانند شپشک سفید خرما می باشد.آبان و آذرماه1/5 - 1 در هزارEC 60% دیازینونشپشک شفاف خرما

Fiorinia fioriniae
آبان و آذرماه3- 2/5 در هزارEC 57%ماالتیون

سوسک شاخدار (خرما)

 Oryctes spp.

اسفند تا پایان مهرماه3 کیلوگرمWP 85%کاربایل*

 
هرس برگ هاي پایین بعد از تخم گذاري زنجرك در تیرماه، استفاده از نوار یا تله زردرنگ چسبنده به 

منظور جلب حشرات کامل و حذف پاجوش هاي اضافی با رعایت فاصله کاشت درختان توصیه 
می شود.

کاربرد طعمه مسموم به مقدار مورد نیاز در هکتار توصیه می شود. رعایت بهداشت نخلستان، هرس 
به  موقع، عدم آبیاري بی رویه و مبارزه مکانیکی در کاهش خسارت موثر است .

کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده ، بررسی و آزمایش سموم 
جایگزین ضروري می باشد .

نام محصول: نخیالت

بر اساس موازین پیش آگاهی

بر اساس موازین پیش آگاهی

با توجه به وجود حشرات مفید معموال˝ سمپاشی توصیه نمی شود. در بهار با روغن به میزان 1% و 
در زمستان با روغن به میزان 3-2% روي درختان جوان و کوتاه سمپاشی زمینی توصیه می شود. 

هرس نیز در کنترل آفت موثر می باشد.
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اواسط خرداد تا اوایل مردادماه2/5 - 2 در هزارEC 7.52%تترادیفونکنه گرد آلود خرما

Oligonychus afrasiaticus
،،   ،،    ،،3 - 2 در هزارEC 50%پیریمیفوس متیل

سوسک چوبخوارخرما

Pseudophilus testaceus

1 در صدEC 50%کلرپیریفوس + کلرپیریفوس متیلموریانه

Microcerotermes diversus 
10 در هزارEC 2.5%فیپرونیل

Rhynchophorus  ferrugineus

بیماري پوسیدگی گل آذین یا خامج خرما

Mauginiella scattae 

اوایل خرداد4 در هزارWP 85% کارباریل*

سوسک سرخرطومی حنایی خرما

اوایل بهار قبل از باز شدن 
گل آذین

سمپاشی با نظرکارشناس صورت گیرد. آب پاشی در روز در کاهش خسارت موثر می باشد.

نام محصول: نخیالت

Tb56%فسفید آلومینیوم*

اصول به زراعی مانند تقویت درخت (کود و آبیاري منظم) و دادن ماسه پاي درخت توصیه می شود.
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، آزمایش سموم جایگزین 

ضروري می باشد .

پاییز و زمستان

2 درهزار

موش ورامین
Nesokia indica

به محض مشاهده خسارت آفت

مراجعه به صفحه 3

WP 35%اکسی کلرورمس

0/5 تا 1 عدد قرص 3 گرمی 
براي هر داالن الروي

جمع آوري بقایاي گل آذین و غالف آلوده از روي نخل ها، هرس برگ و تکریب درختان پس از 
برداشت میوه در اواخر تابستان و اوایل پاییز، سوزاندن بقایا، تقویت نخل ها با آبیاري منظم و 

کوددهی بر اساس میزان توصیه شده انجام شود.

1- جلوگیري از هرس و زخمی کردن درختان خرما در ماه هاي گرم سال
2- رعایت فاصله مناسب کاشت

3- عدم کشت محصوالت با نیاز آبی باال در زیر درختان خرما
4- تله فرمونی براي شکار انبوه آفت بر اساس دستورالعمل

5 - اعمال مقررات قرنطینه اي

محلول پاشی تنه و پودرپاشی 10- 5% خاك پاي درخت، انهدام علف هاي هرز و علف هاي خشک، 
تقویت درخت، آبیاري منظم، شخم ساالنه پاي درخت توصیه می شود.
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خشکیدگی خوشه هاي خرما

تعدیل اثرات محیطی بر روي نخل ها، کاهش شدت عارضه با پوشاندن خوشه ها با پوشش هاي 
حصیري، کنفی، گونی و پارچه توري، مدیریت آبیاري، میانه کاري، تنک کردن خوشه، تقویت 

درختان با کودهاي آلی و شیمیایی توصیه می شود.
تحقیقات بیشتر به منظور تعیین عامل عارضه پیشنهاد می شود.

بیماري پوسیدگی ریشه خرما

Fusarium spp.

علف هاي هرز

مرغ
Cynodon dactylon 

مراحل اولیه رویش  3 لیترSL20%پاراکوات*
(حداکثر 10 - 5 سانتی متري)

خارشتر
Alhagi persarum

بعد از رویش علف هاي هرز در 12 - 4 لیترSL41%گلیفوزیت
حداکثر رشد، هنگام اوایل گل دهی

شیرین بیان
Glycyrrhiza glabra 

مراحل اولیه رویش 10 - 5 لیترSL20%گلوفوسینت آمونیوم
(حداکثر 10 - 5 سانتی متري)

 گونه هاي بروموس
Bromus spp.

قیاق 
Sorghum halepens

 
تقویت درختان به  ویژه کاهش مصرف ازت و افزایش مصرف پتاسیم، شخم مرتب باغ و ایجاد 
زهکش در خاك هاي سنگین، مدیریت آبیاري، عدم احداث نخلستان در زمین هاي تحت کشت 

محصوالت سبزي و جالیز یا آیش به مدت چند سال توصیه می شود.

نام محصول: نخیالت

 
گلیفوزیت و پاراکوات توسط بافت هاي سبز جذب می شود در باغات جوان که تنه نهال سبز است به 

این مسئله کامال˝ توجه شود.
 میزان مصرف گلیفوزیت 12 -6 لیتر در هکتار براي علف هاي هرز دائمی و 4 - 2 لیتر در هکتار 
براي علف هاي هرز یک ساله، مصرف فري گیت (4 لیتر در هکتار) و سولفات آمونیم به میزان %2 

باعث کاهش دز گلیفوزیت می گردد (5 لیتر در هکتار).
گلوفوسنیت آمونیوم مقدار مصرف آن 10- 5 لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی 

آن می باشد و از مصرف آن در درختان کمتر از یک سال خودداري شود.
میزان مصرف آب براي پاراکوات و گلوفوسینت آمونیوم 500  لیتر و براي گلیفوزیت 200 لیتر در 

هکتار در نظر گرفته شد. 
براي کنترل علف هاي هرز باریک برگ استفاده از باریک برگ کش هاي ثبت شده قابل توصیه است. 

میانه کاري در نخلستان ها مانند یونجه ،جو و سایر محصوالت در کنترل علف هاي هرز موثر می باشد. 
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کرم گلوگاه انار

Ectomyelois (=Spectrobates ) 
ceratoniae

کرم به

Euzophera bigella 

شته انار

Aphis punicae 

کرم طوقه  انار

Hesperophanes sericeus

کنه انار

Tenuipalpus punicae

آفتاب سوختگی انار
انجام هرس اصولی و صحیح، رعایت فاصله و جهت مناسب ردیف هاي کاشت، آبیاري و کوددهی 

متعادل و پرهیز از کاشت مخلوط درختان توصیه می شود. انجام تحقیقات در این مورد پیشنهاد 
می گردد.

نماتد مولد غده ریشه انار

 Meloidogyne spp.

به لحاظ نقش ارزنده پرداتورها در کنترل کنه، سمپاشی توصیه نمی شود.
 آبیاري به  موقع جهت جلوگیري از هر گونه تنش آبی و عدم کشت مخلوط انار با سایر درختان 

میزبان رعایت گردد.

نام محصول: انار

مبارزه تلفیقی (IPM) شامل: 
1- مبارزه مکانیکی (جمع آوري و انهدام انارهاي آلوده در تمام طول فصل رشد و پس از برداشت و 

در انبار)
2- پرچم زدایی میوه هاي انار 6 - 5 هفته بعد از ظهور اولین گل 

3- مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما (سوش محلی) با توجه به دستورالعمل
4-  استفاده از فرمون طبیعی جهت ردیابی 

5 - مدیریت علف هاي هرز چندساله و آبیاري منظم

باقی گذاشتن پاجوش ها تا اواخر بهار به عنوان تله و حذف آن ها درآخر بهار توصیه می شود. به 
لحاظ نقش ارزنده پرداتورها در کنترل شته، سمپاشی توصیه  نمی شود.

رعایت نکات بهداشتی در تولید نهال و جلوگیري از انتقال نهال هاي آلوده توصیه می شود.
انجام آزمایشات الزم پیشنهاد می شود.

رعایت اصول باغبانی، آبیاري به میزان کافی و تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه توصیه می شود.
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1 در هزارEC 60%دیازینون * +شپشک سفید توت

Pseudaulacaspis   pentagona
1 درصدO 80%روغن 80% در 20 لیتر آب

1 در هزارWP 52.5% ایپرودیون+ کاربندازیمخشکیدگی سرشاخه توت

Sclerotinia  sclerotiorum
1 در هزارWP50%بنومیل

مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

2- 1/5 در هزارEC 60% دیازینون*+سپردار بنفش

Parlatoria oleae

2 - 1 درصدO 80%روغن امولسیون شونده

3 - 2  درصدO 80%روغن امولسیون شوندهشپشک سیاه زیتون

Saissetia oleae
ا در هزارEC 60%دیازینون*  +

2 - 1 درصدO 80%روغن امولسیون شونده

هنگام خروج پوره ها

هفته اول اردیبهشت

هنگام خروج پوره ها و قبل از 
تشکیل پوسته حفاظتی 

در صورت نیاز طبق نظر 
کارشناس هر 20 - 15 روز 

سمپاشی تکرار شود.

انجام هرس پاییزه، رعایت بهداشت باغات، کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه، انجام آبیاري در حد 
نیاز گیاه، انجام عملیات روغن پاشی در اواخر پاییز و  در زمستان به میزان 2% علیه پوره هاي 

زمستان گذران در زمان عدم فعالیت دشمنان طبیعی توصیه می شود.

براي حفظ دشمنان طبیعی حتی االمکان از سمپاشی خودداري شود.
ضدعفونی قلمه ها به صورت غوطه وري آن ها در محلول 1/5 - 1 در هزار سموم فسفره آلی مانند 

ماالتیون یا دیازینون همراه یک درصد روغن (طبق دستورالعمل) انجام شود. 

مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور پروسپالتال، هرس درختان آلوده و تنه  برکردن درختان از 
قسمت هاي پایین انشعاب توصیه می شود. (مراجعه به آفات زیتون)

نام محصول: توت

نام محصول: زیتون

 
به علت داشتن دشمنان طبیعی موثر درزیتون کاري ها سمپاشی توصیه نمی شود ولی در صورت نیاز 

روغن پاشی زمستانه و تابستانه (1 درصد) انجام گیرد.

مبارزه شیمیایی به محض ظهور اندام جنسی قارچ به فواصل 10-7 روز از هم (2 نوبت در صورت 
ضرورت)، هرس سرشاخه هاي خشکیده قبل از افتادن اسکلروت هاي قارچ روي خاك (اواخر 

خرداد) توصیه می شود.

 
هنگام خروج پوره ها و تکرار 
سمپاشی هر 15 روز یکبار
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2 در هزارEC 57%ماالتیونپسیل زیتون

Euphyllura  olivina*دیازینونEC 60%1 در هزار

2 - 1 درصدO 80%روغن پاشی زمستانه

هنگام خروج پوره ها1 در هزارEC 60%دیازینون * +شپشک سفید توت

 Pseudaulacaspis pentagona
1 درصدO 80%روغن 80%  در 20 لیتر آب

طعمه پاشی شامل:

2 در هزارEC57%ماالتیون*+

Bactrocera oleae5 - 2 درصد( بسته به غلظت)پروتئین هیدرولیزات

1 در هزارEC40%دیمتوات *+

5 - 2 درصد( بسته به غلظت)پروتئین هیدرولیزات

1 در هزارEC2.5%دلتامترین*+

5 - 2 درصد( بسته به غلظت)پروتئین هیدرولیزات

2- 1/5 در هزارWP 85%کارباریل*شب پره جوانه خوار زیتون

Palpita  unionalis
1 در هزارEC40%دیمتوات*

 
نوبت اول در آخر زمستان و قبل 
از شروع تخم ریزي و دیگري در 

موقع ظهور حداکثر پوره ها و 
قبل از ترشح مواد مومی

بر اساس تعداد حشرات بالغ 
به د ام افتاده در تله هاي زرد 

چسبنده + فرمون طبق 
دستورالعمل

 
روش هاي دیگر مدیریت شامل شخم زمستانه (در صورت امکان) زیر درختان براي نابودي شفیره ها، 

برداشت زودهنگام میوه براي فرار از اوج آلودگی، جمع آوري و انهدام میوه هاي آلوده، استفاده از 
تله هاي مکفیل همراه پروتئین هیدرولیزات و ماالتیون براي جلب حشرات بالغ و تله هاي زرد چسبنده 

+ فرمون (15 - 10 تله در هکتار) و یا کارت زرد طبق دستورالعمل می باشد.

مگس زیتون

نام محصول: زیتون

مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور پروسپالتال (10 - 5 شاخه 50 سانتی متري) طبق دستورالعمل، 
هرس درختان آلوده و تنه برکردن درختان از قسمت هاي پایین انشعاب توصیه می شود.

در بهار زمانی که پنج درصد از 
برگ هاي درخت توسط الروها 

خورده شده باشند.

انجام هرس بهاره و پاییزه، حذف پاجوش ها و نرك ها در تابستان و پاییز _ زمستان، عدم کاربرد 
کودهاي نیتروژنه، انجام آبیاري در حد نیاز گیاه، تقویت درختان از طریق عملیات زراعی مثل شخم 

و کوددهی، کاربرد روغن در نیمه دوم و سوم بهمن ماه به میزان 2 درصد و در صورت از دست دادن 
این زمان در نیمه دوم اسفندماه به میزان 1 درصد توصیه می شود. سمپاش مناسب جهت پاکسازي 

موم ها به کاربرده شود.  
حفظ دشمنان طبیعی مورد تاکید است.

حذف پاجوش ها، حذف سرشاخه ها و برگ هاي آلوده، جلوگیري از انتقال نهال هاي آلوده به سایر 
مناطق، غوطه وري نهال ها در محلول 1/5 - 1 در هزار سموم فسفره آلی مانند ماالتیون یا دیازینون 

همراه یک درصد روغن به مدت پنج دقیقه توصیه می شود.
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین 

ضروري می باشد .
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EC57%ماالتیون*+شب پره هاي چوبخوار زیتون

Euzophera  pinguis

Euzopherodes vapidella
روغن هاي معدنی

کرم خراط یا پروانه فري

Zeuzera  pyrina

کنه هاي گالزا

Aceria  oleae

Oxycenus niloticus 

150 - 100 گرم در هکتارفسفردوزنگموش شکول
 طعمه %2

 Glis glis caspicus
طبق نظر کارشناسآنتی کواگوالنت ها

150 - 100 گرم در هکتارفسفردوزنگموش کور
 طعمه %2

Ellobius fuscocapillus طبق نظر کارشناسآنتی کواگوالنت ها

در طول سال بر اساس تراکم

 
هرس و سوزاندن شاخه هاي شدیدا˝ آلوده درختان، جلوگیري از زخمی شدن درختان، استفاده از 
چسب هاي هرس و یا سموم مسی روي زخم هاي هرس و آسیب هاي ناشی از جوندگان، عملیات 

زراعی براي جلوگیري از تخم گذاري آفت و نفوذ الروهاي جوان به درون پوست، تقویت درختان و 
پاشیدن محلول آهکی (40 - 30 کیلوگرم آهک + 100 لیتر آب + یک کیلو نمک طعام) روي تنه هاي 

درختان توصیه می شود.

به ندرت خسارت می زند، در صورت مشاهده خسارت مطابق درختان میوه سردسیري اقدام گردد 
( مراجعه به صفحه 22).

1/5 لیتر سم + 2 لیتر روغن +100 
لیتر آب ( به تنه و شاخه هاي آلوده 

مالیده شود).

شکار و جمع آوري در فصل خواب (مبارزه مکانیکی) توصیه می شود.
انجام تحقیقات در این زمینه پیشنهاد می شود .

جهت مبارزه می توان مانند موش کالهو از سموم تصعیدي نیز استفاده نمود. این موش در 
زعفران کاري ها نیز ایجاد خسارت می کند.

در طول سال بر اساس تراکم

استفاده از نهال هاي سالم براي احداث باغ و ضدعفونی نهال طبق دستورالعمل انجام شود.

سموم شیمیایی خاصی براي کنترل 
این آفت وجود ندارد.

نام محصول: زیتون

پس از تفریخ تخم و قبل از نفوذ 
الرو سن اول به درون پوست 

درخت
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بیماري ورتیسیلیوم زیتون

Verticillium  dahliae

3 در هزاراکسی کلرورمس*بیماري لکه طاووسی زیتون

Spilocaea  oleaginea *1 در صدمخلوط بردو 

بیماري هاي پوسیدگی ریشه زیتون

Nectria haematococca
(Fusarium solani )

Fusarium oxysporum

Thanatephorus cucumeris
(Rhizoctonia solani )
(Corticium solani )

Macrophomina  phaseolina
Phytophthora sp.
Corticium rolfsii

(Sclerotium rolfsii )

نام محصول: زیتون

 Arbequina) سایر روش هاي مدیریت شامل ضدعفونی خاك قبل از کشت (آفتاب دهی و گازدهی)، استفاده از ارقام مقاوم
،Oblonga و Frantoio)، اقدامات زراعی مانند تنظیم کوددهی (استفاده از کودهاي پتاسه) و آبیاري منظم، جلوگیري از قلیایی 

شدن خاك و کشت نهال هاي عاري از بیماري، عدم کشت گیاهان حساس به بیماري  از جمله گیاهان خانواده هاي Solanaceae و 
Cucurbitaceae در کنار درختان زیتون و حذف علف هاي هرز میزبان بیماري، همچنین حذف بقایا و از جمله ریشه هاي قدیمی 

درختان، جلوگیري از انتقال بقایا و خاك آلوده بین باغات و مزارع توسط آب آبیاري و ماشین آالت کشاورزي، جلوگیري از زخمی 
شدن گیاه هنگام شخم اطراف درختان و در این صورت تیمار محل زخم با استفاده از ترکیبات مسی و یا چسب باغبانی، عدم کشت 

زیتون در خاك هاي داراي سابقه آلودگی و کنترل نماتدهاي گیاهی به خصوص نماتدهاي ایجاد کننده زخم ریشه می باشد.

سمپاشی قبل از شروع 
بارندگی ها

سایر روش ها شامل خودداري از کشت گیاهان حساس به بیماري هاي خاکزي (از جمله گیاهان 
خانواده هاي Solanaceae  و Cucurbitaceae) در میان درختان زیتون، خودداري از کشت 

زیتون در خاك هایی که محصوالت مختلف قبال˝ توسط قارچ هاي خاکزي آلوده شده اند، کاهش 
شخم و در غیر این صورت شخم کم عمق براي جلوگیري از آسیب به ریشه ها، کاربرد متناسب 

کودهاي شیمیایی و آبیاري منظم، استفاده از آبیاري جوي و پشته اي و یا قطره اي براي جلوگیري از 
تماس آب با طوقه درختان، سوزاندن شاخه هاي هرس شده طی هرس زمستانه، ضدعفونی و استفاده 

از قارچ کش هاي سیستمیک براي محافظت از زخم هاي هرس و غیره، خارج نمودن و سوزاندن 
درختان تضعیف  شده، تغییر خاك درون چاله هاي کشت، قبل از کشت مجدد در آن محل، در شروع 

آلودگی (آغاز زرد شدن) توصیه می شود. در صورت آلوده بودن نهال ها به نماتد مولد غده ریشه، 
کنترل آن از اولویت برخوردار است.

سایر روش هاي مدیریتی شامل خودداري از کشت نهال در خاك هاي پوك و مرطوب و حفظ فاصله 
بین درختان، هرس درختان براي ایجاد تهویه مطلوب، تهیه قلمه از درختان سالم، استفاده از مواد 

واسطه اي کشت سالم و ضدعفونی شده براي ریشه دار نمودن آن ها، عدم استفاده از کودهاي ازته که 
بافت برگ را نازك و لطیف تر نموده و در برابر بیماري مقاومت کمتري نشان می دهند، در صورت 

امکان جمع آوري و سوزاندن برگ ها در مناطق آلوده، استفاده مطلوب و متوازن از کودهاي شیمیایی 
و افزایش مقاومت درخت، کشت ارقام مقاوم و جلوگیري از ایجاد کمبود پتاسیم می باشد.

72



مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

پوسیدگی آرمیالریایی ریشه زیتون

Armillaria mellea

(Armillariella mellea )

نماتدهاي باغات زیتون

Meloidogyne  spp.

Tylenchulus semipenetrans

2 - 1   در هزارEC 7.52% تترادیفونکنه قرمز پاکوتاه

Brevipalpus obovatusپروپارژیت EC 57%1/2 - 1   در هزار

1/5 -1 درهزارEC 60%دیازینون*شپشک هاي آردآلود

Peseudococcidae ماالتیونخانوادهEC 57%2 در هزار

Pseudococcus viburni
(Pseudococcus affinis )

 
سایر روش هاي مدیریت شامل احداث نهالستان در مناطق سالم و عاري از آلودگی به نماتد، رعایت 
اصول بهداشت نباتی از جمله جلوگیري از ورود نهال، ماشین آالت، ادوات و کارگرهاي مشکوك به 

محل آلودگی، استفاده از بستر پرلیت براي ریشه زایی و یا مخلوط ضدعفونی شده پرلیت با مواد 
دیگر نظیر ماسه، جلوگیري از هرگونه تنش آبی با آبیاري منظم، ضدعفونی بستر خاك گلدان و بستر 

ریشه زایی  قبل از کشت نهال با گاز متیل بروماید و یا واپام، جلوگیري از تماس ریشه هاي خارج 
شده از گلدان هاي پالستیکی با خاك آلوده نهالستان، جداسازي نهال هاي مشکوك و آلوده و تیمار 

آن ها با سموم نماتدکش توصیه شده، خودداري از هرگونه نقل و انتقال نهال هاي آلوده قبل از 
سالم سازي آن ها، از بین بردن علف هاي هرز پهن برگ و خودداري از کاشت سایرمیزبان هاي نماتد 

مولد غده در محوطه نهالستان می باشد.

 
معموال˝مبارزه بیولوژیکی با کریپتولموس، آفت را کنترل می کند. در صورت طغیان شدید سمپاشی با 

احتیاط کامل و زیر نظر کارشناس انجام گیرد.
سموم با روغن به میزان 1 - 0/5% مصرف شود.

نام محصول: چاي

با نظر کارشناس

اواخر اردیبهشت و اواخر تیرماه

سموم شیمیایی خاصی براي کنترل 
این بیماري در باغات آلوده وجود 

ندارد.

جلوگیري از وارد شدن تنش هاي مختلف مانند زخمی شدن ریشه ها توسط ادوات و جوندگان و 
تنش هاي آبی، جلوگیري از احداث باغ در اراضی آلوده، خودداري از انجام واکاري در باغات 

قدیمی آلوده، حذف درختان به ظاهر سالم اطراف درختان آلوده، ضدعفونی خاك آلوده (توسط 
سوالریزاسیون و گازدهی)، به صفحه 28 مراجعه گردد.

نام محصول: زیتون

مصرف تترادیفون با 1% روغن نتیجه بهتري دارد.

سموم شیمیایی خاصی براي کنترل 
این بیماري در باغات آلوده زیتون 

وجود ندارد.
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پوسیدگی سفید ریشه و طوقه

 Pestalotiopsis spp.

Corticium rolfsii 
(Sclerotium rolfsii )

5 گرم براي هر بوتهG 10%کادوزفوسنماتد زخم ریشه چاي

Pratylenchus loosiفنامیفوسG 10%5 گرم براي هر بوته

مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
کنه تارعنکبوتی انجیر

Eotetranychus  hirsti

کنه اریوفید

Eriophyes ficus 

مگس میوه  انجیر

Lonchaea aristella
(Carpolonchaea aristella )

بید انجیر (برگخوار)
Choreutis nemorana

(Simaethis nemorana )

1/2 لیترEC 25%بروموپروپیالتگونه هاي کنه تارتن

 Tetranychus spp.پروپارژیتEC 57%1 لیتر

4 کیلوگرمWP 90%سولفور*

با دیدن 5 تا 7 کنه در مراحل 
فعال در هر برگ

نام محصول: چغندرقند

با مشاهده خسارت بر روي برگ (اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه) با نظر کارشناس از سموم 
کنه کش رایج استفاده گردد.

با مشاهده اولین عالئم خسارت روي برگ، مبارزه سریعا˝ با کنه کش هاي رایج با نظر کارشناس و 
اول صبح انجام گیرد.

آبیاري برحسب نیاز، عدم کشت متراکم و زهکشی توصیه می شود.
انجام تحقیقات در این زمینه پیشنهاد می شود.

برگ هاي خزان شده پاي درختان در زمستان شخم زده شود و در صورت افزایش جمعیت آفت از 
روغن پاشی بهاره یا ازحشره کش یادشده استفاده گردد.

اسفندماه با نظر کارشناس

نام محصول: انجیر

نام محصول: چاي

بهترین راه مبارزه با آفت فوق شخم زدن پاي درختان در زمستان می باشد. 0/8 در هزارEC 25%پرمترین *

سمپاشی در ساعات اولیه صبح و در زیر برگ و به صورت همگانی انجام گیرد. تناوب سمپاشی باید 
رعایت شود. مبارزه لکه  اي در صورتی که آفت  سراسري نباشد. در صورت هم زمانی با سفیدك 

می توان از گوگرد استفاده کرد. حذف علف هاي هرز حاشیه مزارع نیز توصیه  می شود.

0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون *
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1/5  لیترEC 57%ماالتیون*کک چغندر

Chaetocnema tibialisفوزالنEC 35%2/5-2 لیتر

% FS 35تیامتوکسام

خرطوم کوتاه چغندر (آفت خال سیاه)

Conorrhynchus brevirostris

1/5 لیترEC 60%دیازینونکرم هاي طوقه بر (آگروتیس)

 Agrotis ipsilon

Agrotis segetum
2 لیترEC 40.8%کلرپیریفوس

 Agrotis exclamationisکلرپیریفوسG 5%25 - 20 کیلو گرم

طعمه مسموم WP85%%5کارباریل

خرطوم  بلند (سرخرطومی دمبرگ)

Lixus incanescens

به محض دیدن حشره بالغ، 
مشاهده عالئم قهوه اي و سیاه 

شدن رگبرگ ها

750 میلی لیتر براي ضدعفونی 
یک صد کیلوگرم بذر

نوبت اول: در مرحله دوبرگی 
حقیقی چغندرقند و مشاهده 

خورده شدن مدور برگ ها با نظر 
کارشناس 

 نوبت دوم : تا زمان 6 برگی در 
صورت نیاز و با توجه به تراکم 

آفت با نظر کارشناس

نام محصول: چغندرقند

شخم عمیق پس از برداشت محصول، یخ آب زمستانه، حذف علف هاي هرز و طعمه پاشی براي 
کنترل الروهاي زمستان گذران به صورت لکه اي (براي هر هکتار حدودا˝ صد کیلوگرم طعمه الزم 

است، طعمه فوق شامل 3 تا 5 کیلوگرم سم و100 کیلوگرم سبوس می باشد).
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین 

ضروري می باشد .

 
شخم عمیق پس از برداشت محصول و یخ آب به صورت همگانی در منطقه، تناوب زراعی، حذف 

علف هاي هرز میزبان مانند سلمک، ترشک و بوته هاي چغندرقند خودرو در بهار، آبیاري منظم و 
تقویت گیاه با کودهاي حیوانی و شیمیایی توصیه می شود.

مبارزه با حشره کامل قبل از تخم ریزي، شخم عمیق پس از برداشت محصول، یخ آب زمستانه و 
وجین علف هاي هرز خرفه و سلمک در بهار در خارج یا حاشیه مزرعه توصیه می شود.

مرحله اولیه رشد بوته هاي 
چغندر و با توجه به توصیه هاي 
پیش آگاهی و مشاهده بوته هاي 
قطع شده و استفاده از تله هاي 

فرمونی

درصورت امکان و بر حسب موقعیت منطقه کاشت چغندر قند در اولین فرصت انجام شود. شخم EC 35%فوزالن
عمیق پس از برداشت محصول، یخ آب زمستانه، تناوب میزبان، عدم کشت در زمین هاي شنی، آبیاري 

مرتب و به  موقع زراعت، وجین و از بین بردن علف هاي هرز سلمک، علف شور و خرفه در بهار 
توصیه می شود.

2/5-2 لیتر

1 لیترEC 60%دیازینون
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1/2 لیترEC 60%دیازینونبید چغندر (لیتا)

Scrobipalpa  ocellatella

(Phthorimaea ocellatella )
2- 1/5 لیترEC 50% فنتوآت*

2 لیترEC 50%فنتوآتپرودنیا

Spodoptera littoralis 
1/5 لیترEC 60%دیازینون

1 لیترEC 25%پرمترین

1 لیترEC2.5%دلتامترین

1 لیترEC 20%فن والریت

2 لیترEC 57%ماالتیونمگس چغندرقند

Pegomya betae

(Pegomya hyoscyami )
2 لیترEC 60%دیازینون

2 لیترEC 35%فوزالنکرم برگخوار چغندرقند (کارادرینا)

Spodoptera exigua
1 لیترEC 60%دیازینون

150 میلی لیتر در سنین 1 و 2 الرويEC50%پیریدالیل

اوایل تابستان قبل از تشکیل 
قشر سیاه رنگ در مرکز بوته و 

قبل از نفوذ الرو  به داخل طوقه 
و همچنین ردیابی توسط تله هاي 

فرمونی

شخم عمیق بعد از برداشت، رعایت بهداشت مزرعه و حذف علف هاي هرز میزبان توصیه می شود.
معموال˝ نیازي به سمپاشی جداگانه ندارد، در صورت نیاز استفاده از سموم ذکر شده و تکرار 

سمپاشی 10-7 روز بعد صورت گیرد.

 
فنتوآت وقتی الروها ریز هستند مصرف شود.

انجام تحقیقات جهت دستیابی به سموم جدید پیشنهاد می شود.

 
جمع آوري و از بین بردن بقایاي چغندر پس از برداشت، شخم، یخ  آب، چرانیدن بالفاصله بعد از 

برداشت و سیستم  آبیاري بارانی در تقلیل جمعیت آفت موثر است.

انجام پیش آگاهی
(تله هاي فرمونی)

سمپاشی در حالت طغیان آفت توصیه می شود.
شخم عمیق پس از برداشت، کشت زودهنگام و به  موقع، حذف علف هاي هرز و یخ آب زمستانه 

مورد تاکید است.

مشاهده عالئم مینوز در 
برگ ها

نام محصول: چغندرقند

به محض دیدن آفت وردیابی بر 
اساس پیش آگاهی

(تله فرمونی)
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1 لیترEC 25%تیومتونزنجرك سبز

1 لیترEC 25%اکسی دیمتون متیل

1 لیترEC 40%دیمتوآت

WS70%ایمیداکلوپریدزنجرك ناقل کرلی تاپ

 Neoaliturus spp.

FS35%تیامتوکسام

250 میلی لیترSC 35%ایمیداکلوپرید*شته باقال

Aphis fabaeاکسی دیمتون متیلEC 25%1 لیتر

1 کیلوگرمWP 25%پی متروزین*

0/5 کیلوگرمWG50%پی متروزین*

15 کیلوگرمG 10%دیازینون *شته ریشه چغندرقند

Pemphigus fuscicornis * دیازینونG 5%30 کیلوگرم

Smynthurodes  betae

پوسیدگی بنفش ریشه

Helicobasidium brebissonii

(Rhizoctonia crocurum)

 ،Chenopodiaceae آبیاري مرتب مزرعه، تناوب حداقل یک ساله با گیاهانی غیر از خانواده
اقدامات بهداشتی و عدم ورود خاك هاي آلوده از سایر مزارع توصیه می شود.

انجام تحقیقات جهت دستیابی به سموم جدید پیشنهاد می گردد.

زنجرك ها بیشتر از نظر انتقال بیماري ها اهمیت دارند، لذا باید پراکنش و روند رشد جمعیت آن ها را 
در سطح مزرعه زیر نظر داشت.

بر اساس توصیه شبکه مراقبت 
(پیش آگاهی)

 
حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی در زمان سمپاشی مورد تاکید است.

نام محصول: چغندرقند

Empoasca spp.
Circulifer spp.

با مشاهده آلودگی روي ریشه 
(کلنی هاي شته با ترشحات 

سفید رنگ)

بر  علیه پوره ها بر اساس 
پیش آگاهی

1 کیلوگرم براي ضدعفونی 
یک صد کیلوگرم بذر

1 لیتر براي ضدعفونی یک صد 
کیلوگرم بذر

تناوب زراعی با محصوالت غیر میزبان، شخم عمیق، مبارزه با علف هاي هرز و آیش تابستانه با 
عملیات زراعی فراوان توصیه می شود.
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4 لیترWP 80-90%سولفور

0/75 لیترEC 75%تري دمورفسفیدك پودري (سفیدك سطحی)

Erysiphe betaeبنومیلWP50%1 کیلوگرم

1 کیلوگرمWP 18.25%دینوکاپ*

1 لیترSC12.5%اپوکسی کونازول

1 - 0/8 لیترME12.5%تتراکونازول

پوسیدگی هاي ریشه

1/5 - 1 کیلوگرمWP50%بنومیل*بیماري لکه برگی (سرکوسپورائی)

Cercospora beticola*سایپروکونازولSL 10%1 لیتر

0/5 کیلوگرمWP 60%کاربندازیم*

مرگ گیاهچه

Thanatephorus cucumeris
(Rhizoctonia solani )

Pythium spp. 

Pleospora betae
(Phoma betae )

نام محصول: چغندرقند

رعایت مسائل به زراعی: پرهیز از آبیاري بیش از حد، شخم عمیق، زهکشی مناسب مزارع، کشت در 
کرت هاي مرتفع، استفاده از سیستم آبیاري مناسب (بارانی)، کوددهی مناسب و کنترل علف هاي هرز 

توصیه می شود.
Thanatephorus cucumeris

(Rhizoctonia solani )
Fusarium spp.

Phytophthora drechsleri
Pythium aphanidermatum

 
در بهار و اوایل پاییز به محض 
ظهور عالئم آلودگی روي برگ

 
به محض مشاهده اولین عالئم 

بیماري

در موقع کشت درجه حرارت خاك حداکثر 20 درجه سانتی گراد باشد (اجتناب از کاشت عمیق 
بذر).

کاربوکسین تیرام صرفا˝جهت کنترل رایزوکتونیا موثر می باشد.
انجام آزمایش براي دستیابی به سموم مناسب دیگر توصیه می شود.

قبل از کشت (ضدعفونی بذر)2/5 - 2 درهزارWP 75%کاربوکسین تیرام

 
انجام تحقیقات در مورد دستیابی به روش هاي مناسب مبارزه توصیه می شود. انجام تحقیقات در مورد 

ارقام مقاوم پیشنهاد می شود.
 در صورت هم زمانی با سفیدك در تلفیق با یکدیگر کنترل می شوند.

تري دمورف را می توان قبل از شروع آلودگی هم استفاده کرد.
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بیماري گال زگیلی

Physoderma leproides 

(Urophlyctis leproides )

3 کیلوگرمWP 50%کاپتان*سفیدك داخلی (کرکی)

Peronospora farinosa*زینبWP 80%،،    ،،

(P. schachtii ،،   ،،WP 80%مانب*(

بیماري ریشه ریشی (ریزومانیا)

Rhizomania

Beet necrotic yellow vein virus
 (BNYV)

 پیچیدگی برگ چغندر قند (کرلی تاپ)

Beet curly top virus

نماتد سیستی چغندر قند

Heterodera schactii

روي تاج و روي ریشه ایجاد گال می نماید. کشت زودهنگام، آبیاري بر اساس نیاز، جمع آوري و 
انهدام بوته هاي آلوده و گال ها بعد از برداشت و شخم عمیق توصیه می شود.

انجام تحقیقات جهت دستیابی به روش هاي کنترل پیشنهاد می شود.
این بیماري تنها از خوزستان گزارش شده است.

نام محصول: چغندرقند

مبارزه با ناقلین به صورت ضدعفونی بذر و کنترل شیمیایی حشرات ناقل، تأخیر در کاشت و استفاده 
از ارقام مقاوم توصیه می شود.

 
برقراري تناوب زراعی، زهکشی مناسب و استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود.به محض دیدن اولین عالئم

رعایت تناوب، ضدعفونی خاك، حذف علف هاي هرز، استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود.

استفاده از ارقام مقاوم، کشت زودهنگام (از نیمه اسفند تا نیمه فروردین)، شخم عمیق، رعایت 
مسائل قرنطینه اي در جابجایی چغندرقند و خاك همراه غدد، جلوگیري از ورود ماشین آالت و دام 

آلوده، عدم استفاده از کود حیوانی و آبیاري غرقابی (در صورت امکان) توصیه می شود.
ناقل این بیماري قارچ خاکزي Polymyxa betae است که می تواند تا 12 سال در خاك باقی 

بماند، لذا تناوب کمتر از 12 سال را نمی توان توصیه نمود.
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5 - 4 کیلوگرمDF 65% ,WP65%کلریدازونعلف هاي هرز  پهن برگ

Chenopodium album          کلریدازونسلمکSC50%6 - 5 لیتر

Solanum nigrum             فن مدیفامتاج ریزيEC 15.7%7 - 5 لیتر،،   ،،   ،،

Amaranthus spp. دس مدیفامگونه هاي تاج خروسEC 15.7%7- 5 لیتر،،   ،،    ،،

Malva spp.                         متامیترونپنیركSC 70%بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن3 لیتر

Heliotropium spp.        فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیتآفتاب پرستEC 18%

Datura stramonium            تاتوره

Abutilon theophrasti         فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیتگاوپنبهEC27.4%3 لیتر

Xanthium strumarium         تري فلوسولفورون متیلتوقDF 50%مرحله کوتیلدونیرجوع به توضیحات

Polygonum aviculare        هفت بند

Convolvulus arvensisپیچک صحرایی

5 - 2 برگی3 لیترEC 12.5%فلوآزیفوپ پی بوتیلعلف هاي هرز باریک برگ

قبل از کاشت مخلوط با خاك5 - 4 لیترEC 72.7%سیکلوآتسوروف

Echinochloa crus-galliتري فلورالین+ کلریدازونEC 48% + WP 65%بعد از تنک2/5 - 2 لیتر +  5 - 4 کیلو

 3 لیترEC 12.5%ستوکسیدیمگونه هاي یوالف وحشی

Avena spp.هالوکسی فوپ اتواتیلEC 12.5%4 - 2 برگی علف 2 لیتر
،،     ،،        ،،1 - 0/75 لیترEC 10.8%هالوکسی فوپ آر متیلگونه هاي ارزن وحشی

 Setaria spp.پروپاکوئیزآفوپEC 10%1/5 - 1 لیتر
2 - 1/5  لیترEC 5%کوئیزالوفوپ پی اتیلگونه هاي خونی علف

Phalaris spp.فنوکساپروپ پی اتیلEC12%در مرحله پنجه زنی علف ها1/2 - 1 لیتر

پس رویشی1 - 0/8 لیترEC12%کلتودیوم

 
مخلوط کلریدازون + فن مدیفام + دس مدیفام بعد از جوانه زدن و در مرحله 4 برگی چغندر به نسبت 

4-5 لیتر یا کیلوگرم از هرکدام مصرف شود. درجایی که علف هرز غالب تاج خروس است، از 
دس مدیفام استفاده شود.

کاربرد تري فلوسولفورون متیل مخلوط با فن مدیفام و مویان (30 گرم تري فلوسولفورون متیل + 2 لیتر 
فن مدیفام + 200 میلی لیتر مویان) در مرحله کوتیلدونی چغندر و تکرار سمپاشی یک هفته بعد الزم 

است.

4 لیتر درهکتار یا 2 لیتردرهکتار 
در دو نوبت

قبل از جوانه زدن علف ها در 4 
برگی چغندر

 
سیکلوآت باید با خاك مخلوط شود و همچنین روي بعضی از پهن برگ ها موثر است.

در صورت استفاده از ستوکسیدیم از کاشت چغندر قند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعد در 
مزرعه خودداري شود.

نام محصول: چغندرقند
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1/5 لیترEC 57%پروپارژیتکنه هاي تارتن

Tetranychus urticae 
4 لیترEC 7.52%تترادیفون

Tetranychus turkestani 
1 لیترEC 10%فن پروپاترین *

2/5 لیترEC 18.5%دیکوفول

1 - 0/75 کیلوگرمDF 80%تیودیکاربکرم قوزه پنبه

Helicoverpa armigera ایندوکساکاربSC 15%250 - 200 میلی لیتر

250 - 200 میلی لیترSC24%اسپینوساد

2/5  لیترEC40%پروفنفوس

WP85%کارباریلکرم طوقه بر (آگروتیس)

Agrotis segetum 

Agrotis ipsilon 
2 لیترEC 60% دیازینون*

برگخوار (کارادرینا) و پروانه گاما
Spodoptera exigua

Autographa gamma
(Plusia gamma )

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین  زمان مبارزه، انجام عملیات مبارزه زراعی پاییزه و 
زمستانه در کاهش جمعیت آفت، تاثیر بسزایی دارد. کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم 

حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین ضروري می باشد.

نام محصول: پنبه

با توجه به دستورالعمل و 
پیش آگاهی

کارباریل
با توجه به پیش آگاهی و با نظر 

کارشناس

در تیرماه با مشاهده 3 تا 5 کنه 
مراحل فعال در پشت هر برگ

3 کیلوگرم

سمپاشی در ساعات اولیه صبح انجام گیرد و پوشش یکنواخت سم روي گیاه میزبان با سمپاش 
مناسب انجام شود.

سمپاشی در اول فصل به  خصوص در حاشیه مزارع انجام شود (به  منظور پیشگیري) و لکه گیري 
انجام شود. در صورت طغیان، در کل مزرعه مصرف شوند. تناوب  استفاده  از کنه  کش هاي  مختلف 

 توصیه   می شود.
در مورد تکنیک هاي سمپاشی بررسی بیشتر توصیه می شود.

80 - 50 کیلوگرم طعمه 
مسموم (5 - 3 %)

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود.
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و 

کم خطر ضروري می باشد.

مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبورهاي تریکوگراما و براکون با توجه به دستورالعمل، استفاده از 
تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه انجام شود.

حشرات کامل بالتوري سبز به حشره کش ایندوکساکارب حساس هستند لذا زمان سمپاشی به گونه اي 
تنظیم شود که اوج خروج حشرات کامل بالتوري نباشد. 

انجام عملیات مبارزه زراعی پاییزه و زمستانه درکاهش  جمعیت آفات پنبه تاثیر بسزایی دارد. توجه 
به مبارزه بیولوژیکی و توسعه آن مورد تاکید است. به جمعیت دشمنان طبیعی آفت، به  خصوص  در 

آخر  فصل،  هنگام  سمپاشی توجه  شود.

WP85%

با نظر کارشناس و به هنگام 
طغیان کرم قوزه

اوایل رویش هم زمان با تفریخ 
تخم
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کرم خاردار پنبه

Earias insulana 

مینوز برگ پنبه

Liriomyza trifolii 

با نظر کارشناس750 میلی لیترEC 2.5%دلتامترین*پرودنیا (برگخوار مصري)
Spodoptera littroralis*فوزالنEC 35%2 لیتر

1- 0/5 لیترEC 25%اکسی دیمتون متیلتریپس

Thrips tabaci دیمتواتEC40%1 در هزار

ضدعفونی بذر 5 در هزارDF 80%تیودیکارب

ضدعفونی بذر5 در هزارWS 70%ایمیداکلوپرید

سنک تخم  پنبه

Oxycarenus hyalinipennis*اکسی دیمتون متیلEC 25%1 لیتر

1/5- 1 لیترEC25%تیومتونسن سبز پنبه

Nezara viridula *ایمیداکلوپریدSC35%0/25  لیتر
سنک قوزه  پنبه

Adelphocoris lineolatus 

Creontiades pallidus 

یک نوبت سمپاشی حتما˝ انجام شود، بهترین زمان مبارزه با سنک قوزه پنبه در تیرماه هم زمان با  
ورود سنک در مزارع پنبه و تشکیل غنچه و قوزه است. در تراکم باال 2 تا 3 نوبت سمپاشی در مرداد 

تا اوایل شهریورماه صورت پذیرد.
بررسی وآزمایش سموم کم خطر توصیه می شود.

عملیات زراعی پاییزه و زمستانه در کاهش جمعیت سال بعد موثر است. انجام آزمایشات جهت 
دستیابی به سموم مناسب پیشنهاد می شود.

نام محصول: پنبه

بر اساس توصیه شبکه مراقبت

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود.

بر اساس توصیه شبکه مراقبت و 
پیش آگاهی

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه، انجام عملیات مبارزه زراعی پائیزه و 
زمستانه و حذف علف هاي هرز گاوپنبه و غوزك توصیه می شود. حتی االمکان از جابجایی وش 

خودداري شود. (رعایت موازین قرنطینه اي) 
مناطق انتشار: خراسان رضوي، خراسان جنوبی، فارس، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، 

اصفهان، تهران، قم، سمنان و کرمانشاه
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا بررسی و آزمایش سموم 

کم خطر جایگزین ضروري می باشد.

طبق نظر و توصیه پیش آگاهی3 کیلوگرمWP85%کارباریل

2/5- 2 لیترEC 40.8%کلرپیریفوس*

بر اساس توصیه شبکه مراقبت  
(پیش آگاهی)

 
در صورت عدم ضدعفونی، حتما˝ یک نوبت سمپاشی براي مناطق آلوده انجام گیرد.
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250 میلی لیترSC 35%ایمیداکلوپریدشته هاي پنبه

 Aphis gossypii اکسی دیمتون متیلEC 25%1 لیتر

Aphis fabaeپی متروزینWP 25%1 کیلوگرم

Aphis craciphoraپی متروزینWG 50%0/5 کیلوگرم

Acyrthosiphon  gossypii      

1/5 لیترEC 50%پیریمیفوس متیل*عسلک توتون

Bemisia tabaci آمیترازEC 20%1/5 لیتر

0/75 لیترEC 10%پیري پروکسی فنعسلک پنبه

Trialeurodes vaporariorum
1/25 لیترSC 40%بوپروفزین

Beauveria bassianaL 7.16%

250 - 200 میلی لیترSC48%تیاکلوپرید

مرگ گیاهچه (بیماري بذر و گیاهچه)

Thanatephorus cucumeris 
(Rhizoctonia solani ضدعفونی بذر6- 4 در هزارWP 75%کاربوکسین تیرام(

Pythium spp.* کاربوکسینWP 75%2 در هزار،،    ،،    ،،

Macrophomina sp.

Alternaria sp.

استفاده از بذر تازه و سالم، استفاده از قارچ هاي آنتاگونیست، رعایت اصول به زراعی شامل رعایت 
تراکم بوته و شخم عمیق درکنترل بیماري مؤثر است. 

سموم توصیه شده روي قارچ هاي Rhizoctonia و Alternaria موثر می باشد. بررسی و آزمایش 
سموم جدید ضروري می باشد.

 
رعایت اصول به زراعی و همچنین مصرف برگ ریزها در کاهش حمالت آفت بسیار موثر است. 

کشت توام پنبه با سبزي و جالیز توصیه نمی شود و در جوار مزارع پنبه سبزي و جالیز کاشته نشود.
کاربرد Beauveria bassiana تحت نظارت و در قالب روش هاي مدیریت تلفیقی توصیه 

می شود.
 آمیتراز از ابتداي سال 1391 حذف می گردد، لذا با توجه به اهمیت عسلک، ادامه تحقیقات و معرفی 

سموم جایگزین پیشنهاد می گردد.

 
مبارزه بیولوژیک با استفاده از بالتوري، حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی در زمان سمپاشی مورد 

تاکید است.

بر اساس توصیه شبکه مراقبت 
(پیش آگاهی)

از اوایل مرداد و بر اساس 
توصیه هاي شبکه هاي مراقبت و 

پیش آگاهی

نام محصول: پنبه

750 میلی لیتر + 2 لیتر ماده 
Nufilm پخش کننده
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پژمردگی آوندي فوزاریومی

 Fusarium oxysporum f.sp.  
vasinfectum

پژمردگی آوندي پنبه

 Verticillium dahliae

 Verticillium albo-atrum

پوسیدگی داخلی قوزه

 Nematospora gossypii

Khuskia oryzae
(Nigrospora oryzae )

Aspergillus flavus

A. niger

بیماري لکه زاویه اي پنبه

Xanthomonas citri subsp.  
malvacearum

(Xanthomonas axonopodis pv.  
malvacearum )

3 - 2 لیترL 72%تري بوتیل فسفروتري تیوات (دف)

200 گرمWP50%تیدیازورون (دراپ)

فاصله بوته ها از یکدیگر رعایت گردد، تا از باال رفتن رطوبت خودداري شود. در دادن کود ازته 
دقت الزم صورت پذیرد.

استفاده از ارقام مقاوم و اصالح شده، اصالح سیستم آبیاري، بهداشت زراعی، تناوب دوساله و 
استفاده از بذر سالم و بدون کرك (بذر دیلنته) توصیه می شود.

2 لیتر تري بوتیل فسفروتري تیوات + 200 گرم تیدیازورون به صورت مخلوط در آب در هکتار 
مصرف شود.

نام محصول: پنبه

استفاده از ارقام مقاوم، تناوب سه ساله با غالت و یونجه، استفاده از کودهاي ازته و پتاسه، استفاده 
ازمیکروارگانیسم هاي آنتاگونیست و کنترل نماتد در خاك هاي سبک توصیه می شود. ارقام ساحل و 

ورامین از تحمل باالیی برخوردار هستند.

مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود. استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل، حذف بقایاي  گیاهی آلوده، 
تنظیم میزان آبیاري و کوددهی (کود پتاس و کودهاي ازته با بنیان NH4)، آفتاب دهی و استفاده از 

میکروارگانیسم هاي آنتاگونیست توصیه می شود.

برگ ریز
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علف هاي هرز

  گونه هاي تاج خروس
 Amaranthus spp.

قبل از کاشت مخلوط با خاك3 - 2  لیترEC 33.3%اتال فلورالین

طحله
Corchorus triculiaris

قبل از کاشت مخلوط با خاك3 - 2  لیترEC 48%تري فلورالین

گوش بره
Chrozophora spp.

 قبل از رویش علف هاي هرز 3 لیترEC 25%دینیترامین
(پیش رویشی)

سلمک  
Chenopodium album

پیش رویشی3 لیترEC4%کوئیزالوفوپ پی تفوریل

تاج ریزي 
Solanum nigrum

2- 1 کیلوگرمWP80%پرومترین

گاوپنبه 
Abutilon theophrasti

2/9 - 2/3 کیلوگرمDF88%پرومترین + فلومتورون

خرفه 
Portulaca oleracea

پس رویشی 3 لیترEC 12.5%هالوکسی فوپ اتواتیل

غوزك (کنف وحشی)
Hibiscus trionum

1/5 - 1 لیترEC 10%پروپاکوئیزآفوپ

سوروف 
Echinochloa crus-galli

پس رویشی در مرحله 8- 5 برگی3  - 1/5 کیلو گرمWP 80%دیورون

خارشتر
Alhagi pseudalhagi

پس رویشی15 گرم در هکتار به همراه مویانWG75%تري فلوکسی سولفورون سدیم

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

اویارسالم
Cyperus spp.

قیاق 
Sorghum halepense

پاسپالوم
Paspalum sp.

 

اتال فلورالین و تري فلورالین بالفاصله پس از مصرف با خاك مخلوط شده و خاك حتما˝ بایستی 
مرطوب باشد.

در مواردي که پنبه با ماشین برداشت می شود از برگ ریزها دف و مخلوط دف و دراپ طبق 
دستورالعمل استفاده شود (2 لیتر دف + 200 گرم دراپ). استفاده از دز باالي تري فلورالین فقط در 

خاك هاي هوموسی و سنگین توصیه می شود. تري فلورالین روي تاج ریزي اثر ندارد.
تري فلوکسی سولفورون سدیم ایجاد کلروز و زردي می کند که پس از یک ماه از بین می رود.

به مدت 6 ماه پس از مصرف پرومترین + فلومتورون گیاهی به جز پنبه نباید در محل مصرف کاشته 
شود.

مقدار آب براي کلیه علف کش ها 400 - 300 لیتر توصیه می شود.

نام محصول: پنبه

بالفاصله بعد از کاشت و قبل از 
سبز شدن
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1/2 لیترEC 25%بروموپروپیالت*گونه هاي کنه تارتن

 Tetranychus spp.*پروپارژیتEC 57%1 لیتر

80 کیلو طعمه مسمومWP85%کارباریلکرم طوقه بر (آگروتیس)

Agrotis segtum

Agrotis ipsilon
1/5 - 1 لیترEC 60%دیازینون*

3 لیترEC 35%فوزالنکرم قوزه

 Helicoverpa spp.*تیودیکاربDF 80%1 - 0/75 کیلوگرم  

1/5 لیترEC 60%دیازینون*شته ها

  Rhopalosiphum maidisفوزالنEC 35%3 لیتر

 R.padi
 1- 0/8 کیلوگرمWP 50%پیریمیکارب*

کرم ساقه خوار اروپایی ذرت

Ostrinia nubilalis

(Pyrausta nubilalis )

نام محصول: ذرت

با مشاهده خسارت اولیه (زرد و 
سفید شدن برگ به صورت 

نواري)

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه، استفاده از علف هاي هرز تله در حاشیه 
مزارع و بعد سمپاشی آن ها،  طعمه گذاري (طعمه مسموم 5 - 4 درصد) در عصر و غروب صورت 

گیرد. طعمه براي مبارزه زمستانه که الروها درشت هستند توصیه می شود. 
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و 

مناسب ضروري می باشد.

اوایل فصل رویش در صورت 
وجود آفت

ارزیابی میزان خسارت جهت اقتصادي بودن مبارزه شیمیایی توصیه می گردد.

 
مبارزه بیولوژیک توسط زنبورهاي تریکوگراما و براکون طبق دستورالعمل، استفاده از تله هاي فرمونی 
جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. در مورد این آفت مبارزه زراعی شامل شخم عمیق 

و یخ آب زمستانه بسیار مهم است.

بر اساس موازین پیش آگاهی و 
نظر کارشناس

طبق نظر کارشناس

بر اساس نظر کارشناس منطقه با 3 لیترEC 35% فوزالن
مشاهده تخم هاي تیره رنگ و یا 

الروهاي سن یک

رعایت اصول بهداشت مزارع و عاري بودن از علف هاي هرز میزبان شته ها در مراحل اولیه رشد 
توصیه می شود. مبارزه شیمیایی در صورتی  که قبل از مرحله ي (Tassel)%50  بوته ها آلودگی نشان 

دهند و یا %3 از بوته ها در مرحله (Tassel ) روي برگ هاي باالیی و گل آذین نر آلودگی شدید 
نشان دهند، انجام شود.

مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکوگراما و زنبور براکون با توجه به دستورالعمل و استفاده 
ازتله هاي فرمونی مناسب جهت جلب پروانه ساقه خوار اروپایی ذرت توصیه می شود. مبارزه زراعی 
شامل تنظیم تاریخ کاشت، از بین بردن بقایا، استفاده از ارقام مقاوم و متحمل (در صورت امکان) و 

استفاده از ساقه خردکن حتما˝ انجام شود.
انجام آزمایشات جهت معرفی سموم جدید کم خطر پیشنهاد می شود.
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کرم ساقه خوار سزامیا

Sesamia cretica

S. nonagrioides

3 لیترEC 35% فوزالنکرم برگخوارکارادرینا

Spodoptera exigua 
3 کیلوگرمWP85%کارباریل

کرم برگخوار ذرت

Mythimna loreyi 

زنجرك ها

تریپس

 Anaphothrips sp.

سیاهک خوشه ذرت

 Sphacelotheca reiliana

با نظر کارشناس قبل از نفوذ 
الروها به داخل ساقه

استفاده از زنبور براکون با توجه به دستورالعمل، استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین 
زمان مبارزه توصیه می شود.

کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و 
مناسب ضروري می باشد .

تیامتوکسام

ضدعفونی بذر قبل از کشت WP 75%کاربوکسین تیرام

500 - 350 میلی لیتر براي 
ضدعفونی یک صد کیلوگرم بذر

Empoasca decipiens
Circulifer spp.

Laodelphax striatellus

FS35% به  منظور کنترل زنجرك هاي ناقل ویروس، اجراي مبارزه زراعی و ضدعفونی بذر توصیه می گردد.

3 لیترEC 35% فوزالن

نام محصول:ذرت

 استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود.
میزبان اولیه این آفت سوروف است و در مزارعی که تراکم سوروف زیاد است، خسارت زیادي 

وارد می کند.

3 لیترEC 35%فوزالن
حمایت از دشمنان طبیعی آفت، از بین بردن علف هاي هرز میزبان و استفاده ازساقه خردکن توصیه 

می شود.
زمان مصرف سم پس از بازدیدهاي مرتب و ردیابی با استفاده از تله هاي فرمونی یا نوري، تخم ریزي 

آفت مشخص و پس از خروج الروهاي سن یک از پوسته تخم و قبل از ورودشان به ساقه انجام 
شود.

با نظر کارشناس و با مشاهده 
آثار خسارت

در تلفیق با دیگر آفات کنترل می شوند.
انجام تحقیقات جهت دستیابی به سموم مناسب پیشنهاد می گردد.

2/5 در هزار

با نظر کارشناس و با مشاهده 
آثار خسارت
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لکه قهوه اي برگ ذرت

Setosphaeria turcica 
(Helminthosporium turcicum )
Cochliobolus heterostrophus

(Bipolaris maydis )
Cochliobolus carbonum

(Bipolaris zeicola )

ضدعفونی بذر قبل از کشت2/5 در هزارWP 75%کاربوکسین تیرامپوسیدگی  بالل ذرت

Fusarium verticillioides*تبوکونازولFS6%0/5 در هزار،،     ،،    ،،

،،    ،،     ،،2 در هزارDS2%تبوکونازول*

،،    ،،     ،،2 در هزارWP2%دي نیکونازول*

سیاهک طویل ذرت خوشه اي

Tolyposporium ehrenbergii 

سیاهک پنهان ذرت خوشه اي (سورگوم)

Sporisorium sorghi
(Ustilago sorghi )

سیاهک معمولی ذرت

Ustilago zeae
(Ustilago maydis )

بیماري هاي ویروسی

کوتولگی زبر ذرت
Maize rough dwarf virus

(MRDV)

ویروس ایرانی موزاییک ذرت
Iranian maize mosaic virus

(IMMV)

ضدعفونی بذر قبل از کشت2 در هزار

WP 75%کاربوکسین تیرام

کشت ارقام مقاوم، مبارزه با حشراتی که در گیاه زخم ایجاد می کنند، از بین بردن بقایاي محصول و 
خوشه هاي آلوده قبل از رها شدن اسپورها، جلوگیري از زخمی شدن گیاه میزبان توسط ماشین آالت 

کشاورزي، کوددهی متعادل، پرهیز از مصرف بی رویه کود ازته و تناوب زراعی توصیه می شود.

استفاده از ارقام مقاوم و متحمل، مبارزه با ناقلین، تنظیم تاریخ کاشت و ضدعفونی بذر برعلیه ناقلین 
توصیه می شود.

نام محصول:ذرت

جمع آوري بقایاي  گیاهی، مبارزه به  موقع و موثر با آفات ذرت، تناوب زراعی مناسب با محصوالت 
غیر میزبان، ممانعت از تنش ها به خصوص خشکی با آبیاري منظم، رعایت تعادل کودي، انبار کردن 

صحیح (رطوبت کمتر از 18% در بالل ذرت و 15 - 13 % در بذر) و کشت ارقام مقاوم توصیه 
می شود.

کشت ارقام مقاوم و از بین بردن بقایاي  گیاهی آلوده و رعایت تناوب زراعی توصیه می  گردد.

کاربوکسین تیرام
کشت ارقام مقاوم و رعایت تناوب زراعی مبارزه اصلی است و ضدعفونی بذر فقط آلودگی را 

کاهش می دهد. انهدام خوشه هاي آلوده نیز توصیه می  گردد. WP 75%

ضدعفونی بذر قبل از کشت2 - 1/5 در هزار
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1/5 - 1 کیلو گرمWP 80%آترازین +علف هاي هرز ذرت

تاج خروس وحشی
Amaranthus retroflexus

5 لیترEC 48%آالکلر

سلمک 
Chenopodium album 

اي پی تی سی + ایمن کننده 
قبل از کشت و مخلوط با خاك 6 - 4 لیترEC 82%دي کلرامید

در عمق 10 سانتی متري
پیچک صحرایی

Convolvulus arvensis
بعداز رویش علف ها و 7 - 5 برگی 1/5 - 1 لیترSL 72%توفوردي

ذرت

قیاق 
Sorghum halepense

1/5 - 1 لیترSL 67.5%توفوردي +  ام سی پی آ*

سوروف 
Echinochloa crus-galli 

5 - 4  لیترEC 50%استوکلر

خرفه 
Portulaca oleracea

4-3 برگی ذرت3/5 - 2/75  لیترEC 76%استوکلر

ارزن وحشی 
Setaria viridis

 4-3 برگی ذرت2/5 لیترOD22.5%فورام سولفورون

تاج ریزي
Solanum nigrum

مراحل اولیه پس از رویش2 لیترSC4%نیکوسولفورون

مرغ
Cynodon dactylon

 4-3 برگی ذرت40 گرمDF 25%ریم سولفورون

 گاوپنبه
Abutilon theophrasti

175 گرمWG 75%نیکوسولفورون + ریم سولفورون

هفت بند 
Polygonum aviculare

پس رویشی4/5 لیترSE 53.75%مزوتریون + اس متاالکلر + تربوتیالزین

خارشتر
Alhagi pseudalhagi

پنیرك
Malva neglecta

اویارسالم
Cyperus difformis

قبل از رویش ذرت و علف ها 
پیش رویشی و پیش از کاشت

نام محصول:ذرت

قبل از کاشت ذرت مخلوط با 
خاك یا بالفاصله بعد از کاشت 
و قبل از رویش علف هرز

براي علف هاي هرز کشیده برگ یک ساله و پهن برگ در تناوب پس  ا ز مصرف آترازین گیاه حساس 
کشت نشود.

اي پی تی سی براي کنترل علف هاي هرز کشیده برگ و پهن برگ یک ساله و اویارسالم مؤثر است.
آترازین و اي پی تی سی بیش از هشت سال متوالی مصرف نشود.

در مصرف توفوردي به زراعت هاي حساس همجوار توجه شود. توفوردي 1/5 لیتر + آالکلر 5/5 لیتر 
قبل از  رویش  اثر خوبی دارد.

استوکلر،  پهن برگ ها به خصوص تاج خروس را به خوبی کنترل می کند.
در صورتی  که مزرعه فقط به پهن برگ ها آلوده است نیازي به استفاده از فورام سولفورون، 

نیکوسولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون + ریم سولفورون نبوده و می توان از توفوردي + ام 
سی پی آ استفاده نمود.

از فورام سولفورون، نیکوسولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون + ریم سولفورون حداکثر چهار 
سال متوالی بیشتر استفاده نشود.

نیکوسولفورون + ریم سولفورون علف کشی دومنظوره با کارایی بهتر روي باریک برگ ها می باشد.
مزوتریون + اس متاالکلر + تربوتیالزین براي کنترل علف هاي هرز باریک برگ و پهن برگ به غیر از 

شیرین بیان و قیاق کاربرد دارد. 
آالکلر از مهرماه 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش و بررسی سموم جایگزین 

ضروري می باشد.
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کرم ساقه خوار سزامیا (خوزستان)

Sesamia nonagrioides

S. cretica

کنه نیشکر (خوزستان)

Oligonychus sacchari 

سوسک ریشه خوار

Pentodon idiota 

2/5 لیترEC 57%ماالتیونملخ آسیایی

Locusta migratoria فنیتروتیونEC 50%1/5 لیتر

موش ورامین
Nesokia indica 

عسلک نیشکر

Neomaskellia andropogonis

موریانه
Amitermes vilis

سیاهک ساقه نیشکر
Sporisorium scitaminea

اوایل بهار در زمان طغیان

G 10%40 - 20 کیلوگرم هم زمان با عملیات هلینگ آپدیازینون*

توسط کفشدوزك شکاري Stethorus gilvifrons کنترل می گردد. انجام سمپاشی با کنه کش هاي 
قابل مصرف در شرایط مزرعه اي به صورت لکه اي در کانون هاي اولیه و در حواشی با نظر کارشناس 

توصیه می گردد.

رهاسازي در اوج پرواز حشرات 
کامل

مراجعه به صفحه 3
در فصل سرما: گندم + 4-3% وزن طعمه روغن  + 6- 5 % سم 

در فصل گرما: تکه هاي خرد شده  2سانتی متري نیشکر + 5% وزن طعمه (سم)

زنبورهاي پارازیتوئید Encarsia inaron و .Eretmocerus sp  فعالیت خوبی را روي این 
آفت نشان می دهند. به جهت حمایت از حشرات مفید سمپاشی توصیه نمی شود.

موریانه توسط انجام آبیاري سنگین کنترل می گردد.

معموالً توسط زنبور پارازیتوئید تخم سزامیا Telenomus busseolae کنترل می گردد. در مزارع 
تازه کشت رهاسازي تلقیحی از این زنبور توصیه می گردد. استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و 

تعیین زمان مبارزه توصیه می شود.

نام محصول: نیشکر

جهت حمایت از حشرات مفید حتی المقدور از سمپاشی پرهیز گردد و در صورت لزوم به صورت 
موضعی از روش هاي آگروتکنیکی استفاده شود.

مبارزه زراعی و مکانیکی ارجح است. (نظیر غرقاب نمودن مزرعه به  مدت 120 - 70 ساعت و 
استفاده از تله  نوري)

در صورت نیاز و به صورت لکه اي از سموم توصیه شده  درآب  آبیاري توصیه  شود.

حذف ارقام تجاري حساس مانند NCo 310  و استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفونی قلمه ها با 
قارچ کش تبوکونازول یا استفاده از آب گرم 50 درجه به مدت 2 ساعت، عدم استفاده از راتون باال، 

حذف و از بین بردن بوته هاي آلوده توصیه می شود.
انجام تحقیقات و آزمایشات قارچ کش هاي تریازول پیشنهاد می گردد.
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(Knife cut) بیماري پوکابونگ

بیماري ویروسی موزاییک نیشکر

Sugarcane mosaic virus
(SCMV)

بیماري کوتولگی راتون نیشکر
 Leifsonia xyli subsp. xyli

هنگام کشت4 - 3 کیلو گرمWP 80%آترازینعلف هاي هرز یک ساله تابستانه و زمستانه
Echinochloa colona              آترازین +دورنهWP 80%+ 3 کیلوگرم
Echinochloa crus-galli       متري بوزین*سوروفWP 70%2 کیلوگرم
Digitaria sanguinalis         آمترینپنجه مرغWP 80%قبل و بعد از ظهور علف هاي هرز4- 2 کیلوگرم

Setaria spp.                  داالپونارزن وحشیSP 80%بعد از ظهور علف هاي هرز5 کیلوگرم
Malva parviflora                  گلیفوزیتپنیركSL 41%6 لیتر،،  ،،  ،،  ،،
Melilotus indicus     توفورديیونجه زردهنديSL 72%3 - 2  لیتر،،  ،،  ،،  ،،
Sonchus oleraceus              پاراکوآتشیرنرمSL 20%3 - 2 لیتر،،  ،،  ،،  ،،

Lactuca serriola             متري بوزین*گاوچاق کنWP 70%4 - 2  کیلوگرم،،  ،،  ،،  ،،
Dichanthium annulatum اي پی تی سی*پنجه مرغیEC 82%7 - 6 لیتر

4 - 3 لیترSC 50%تبوتیورونعلف هاي هرز چند ساله
Imperata cylindrica               حلفه
Phragmites australis        نی وحشی
Cynodon dactylon                   دیورونمرغDF90%4 کیلوگرم،،  ،،  ،،  ،،
Trachomitum venetum         دیورون + هگزازینونقیطانیDF90%4 کیلوگرم،،  ،،  ،،  ،،
Panicum maximum         چیک واش
Diplachne fusca           علف برنجی
Eragrostis sp.                 دانه مرغی

Cyperus rotundus            اویارسالم
Sorghum halepense               قیاق

آترازین، آترازین + متري بوزین، دیورون، دیورون + هگزازینون دومنظوره بوده و جهت کنترل 
علف هاي هرز  پهن برگ و کشیده برگ کاربرد دارد.

آمترین بیشتر براي کنترل کشیده برگ هاي یک ساله و معموال˝ در ترکیب با توفوردي و متري بوزین 
براي کنترل کلیه علف هاي هرز یک ساله به کار می رود.

داالپون مخصوص کشیده برگ هاي چندساله به  خصوص حلفه و نی وحشی است.
گلیفوزیت علیه علف هاي هرز دائمی همراه با محلول 0/5 درصد فري گیت و یا 8 کیلوگرم 

سولفات آمونیوم ضمن کاهش مقدار مصرف، موثرتر است. توفوردي براي کنترل  پهن برگ ها کاربرد 
دارد و قابل اختالط با آمترین، آترازین و متري بوزین بوده و در این صورت روي کلیه علف هاي هرز 

موثر است.
پاراکوات جهت کنترل علف هاي هرز یک ساله مخصوصا˝ در حاشیه مزارع نیشکر به کار می رود.

متري بوزین جهت کنترل علف هاي هرز باریک برگ و  پهن برگ مزارع نیشکر به صورت پیش رویشی 
پس از کشت نیشکر و قبل از رویش علف هرز کاربرد دارد.

اي پی تی سی همراه با آب آبیاري براي کنترل علف هاي هرز باریک برگ و خصوصا˝ پنجه مرغی 
مصرف شود: 5 لیتر همراه با آب اول و 3 لیتر همراه با  آب دوم، تبوتیورون براي کنترل باریک برگ و 

 پهن برگ ها به روش هربیگیشن و یا در ترکیب با آترازین به نسبت 3 کیلوگرم آترازین + 2 لیتر 
تبوتیورون در هکتار قبل از آب اول یا دوم استفاده شود. 

تري فلوکسی سولفورون سدیم + آمترین جهت کنترل علف هاي هرز باریک برگ و پهن برگ به 
 خصوص اویارسالم در مزارع نیشکر موثر است.

قبل از ظهور علف هاي هرز

WG75%

 استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود.

     2/5 - 2  کیلوگرم

به علت پایین بودن خسارت، کنترلی براي آن انجام نمی شود.

خالص و سالم سازي ارقام با استفاده از روش تلفیقی حرارت درمانی و کشت بافت و تهیه قلمه هاي 
گواهی شده توصیه می شود.

تري فلوکسی سولفورون سدیم + 
آمترین

Fusarium  subglutinans
Gibberella fujikuroi

(F. Moniliforme )
F. proliferatum

نام محصول: نیشکر

به صورت لکه اي قبل و بعد از 
ظهور علف هرز

قبل از ظهور علف در آب اول 
آبیاري
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کرم طوقه بر (آگروتیس)

Agrotis  segetum 

2/5 - 2 لیترEC 35%فوزالن*کرم قوزه (هلیوتیس)

 Helicoverpa obsoleta *تیودیکاربDF 80%1 - 0/7 کیلو گرم

H.  armigera

حذف اندام آلوده و از بین بردن بقایا توصیه می شود.کرم ساقه خوار تنباکو

Scrobipalpa heliopa 

عسلک توتون

Bemsisia tabaci 

0/7 - 0/5 کیلوگرمWP 50%پیریمیکارب

0/5 کیلوگرمDF 50%پیریمیکاربشته سبز هلو

Myzus persicae 
1 لیترEC 25%اکسی دیمتون متیل

1 کیلوگرمWP 25%پی متروزین

0/25 لیترSC 35%ایمیداکلوپرید

اوایل فصل رشدطعمه 5 - %4

اواخر مرداد تا اواسط شهریور

پیریمیفوس متیل*

کارباریل

EC 50%

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه، طعمه پاشی در پاي نشاها، (در صورت 
اضطرار از محلول 1 در هزار پرمترین* با نظر کارشناس)  استفاده شود. کارباریل از مهرماه سال 
1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و مناسب ضروري می باشد.

نام محصول: توتون

1/5 لیتر

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود.

در شمال خسارت شته مهم است. در سایر مناطق 3 - 2 سمپاشی، کافی است.
با مشاهده آفت و با 
نظرکارشناس

WP85%
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کرم مفتولی

Agriotes lineatus کارباریلWP85%%4 - 5 طعمه

25 - 20 کیلوگرم طعمه B 6%%6 متالدهیدآبدزدك

Gryllotalapa gryllotalpa 

Helicidae                   حلزون ها

Limacidae                     راب ها

در زمین اصلی2 - 1 در هزارWP 80%مانکوزبسفیدکی دروغی (داخلی) توتون

 Peronospora hyoscyami  .f.sp 
tabacinaزینبWP 80%در خزانه3 در هزار 

(Peronospora tabacina )
در زمین اصلی2 - 1 در هزارWP 80%مانب

EC12.5%فلومترالینجوانه هاي جانبی توتون

سفیدك حقیقی توتون

Erysiphe cichoracearum 

علف هاي هرز

Orobanche cernua        اي پی تی سی*گل جالیزEC 82%در زمینه مبارزه با گل جالیز تحقیقات توصیه می شود.قبل از نشاء ومخلوط با خاك6 - 4 لیتر

Cyperus rotundus        اویارسالم

Amaranthus spp.       متام سدیمتاج خروسSL 32.7 %مخصوص خزانه توتون

Chenopodium album      سلمک

Abutilon theophrasti       گاوپنبه

Solanum nigrum          تاج ریزي

انجام آزمایشات با سموم مناسب تر توصیه می شود.با دیدن عالئم بیماري1 کیلوگرم

دو ماه  قبل از کشت براي 
ضدعفونی خاك

15 میلی لیتر براي هربوته با غلظت 1/35 درصد براي یک بار 
محلول پاشی

از مانکوزب در مزرعه هفته اي یک بار استفاده شود. زینب براي استفاده در خزانه توصیه می شود. در 
هر هفته دو سمپاشی انجام و الزاما˝ بعد از هر بارندگی همراه با مواد چسبنده سمپاشی تکرار شود. 

براي مبارزه در مزرعه انجام تحقیقات توصیه می شود.

با نظر کارشناس

50 گرم در هر مترمربع خاك در 
خزانه یا 32 گرم در هر مترمکعب 

بذر (خزانه)

مبارزه هم زمان و شبیه آگروتیس است. کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف 
گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و مناسب ضروري می باشد.

WP 18.25%دینوکاپ

نام محصول: توتون
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80 - 50 کیلوگرم طعمهWP85%کارباریلآگروتیس

 Agrotis spp.
2 لیترEC 60%دیازینون*

3 - 2/5 لیترEC 35%فوزالنکرم برگخوار (کارادرینا)

Spodoptera exiguaکارباریلWP85%3 کیلوگرم

2- 1 لیترEC 60%دیازینون*کرم دانه خوار

Homoeosoma nebulella تري کلروفنSP 80%2 - 1 کیلوگرم

سفیدك داخلی

Plasmopara halstedii 
(Plasmopara helianthi )

زنگ آفتابگردان

Puccinia helianthi 

لکه موجی افتابگردان

Alternaria helianthi
A. zinniae

پوسیدگی طوقه آفتابگردان

Sclerotinia sclerotiorum

علف هاي هرز
Solanum nigrum             تري فلورالینتاج ریزيEC 48%2/5 - 2 لیتر
Amaranthus spp.   گونه هاي تاج خروس

Chenopodium album           اتال فلورالینسلمکEC 33.3%3/5 - 2 لیتر
Setaria spp.       گونه هاي ارزن وحشی

Echinochloa crus-galli      سوروف

رعایت تاریخ کاشت و از بین بردن علف هاي هرز میزبان آفت توصیه می شود.

استفاده از بذر سالم، رعایت تناوب، حذف بوته هاي آلوده هنگام کشت و معدوم کردن بقایاي آلوده 
پس از برداشت توصیه می شود.

استفاده از ارقام مقاوم، استفاده از بذر سالم و از بین بردن بقایاي  گیاهی توصیه می شود.

رعایت تناوب، استفاده از ارقام مقاوم و معدوم نمودن بوته هاي آلوده توصیه می شود.

قبل از کاشت مخلوط با خاك 
به عمق 10 سانتی متر

پس از تشکیل دانه

استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود.

جهت استفاده از تري فلورالین و اتال فلورالین عملیات خاك ورزي مناسب انجام گردد (کلوخه ها 
کامال خرد شود) و رطوبت خاك جهت تاثیر مناسب آن ها تامین شود. تري فلورالین روي تاج ریزي 

اثر ندارد.

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. کارباریل از مهرماه سال 
1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و مناسب ضروري می باشد.

اوایل فصل رشد

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه و طعمه مسموم کارباریل (5 کیلو سم 
+ 100 کیلو سبوس) توصیه می شود. کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف 

گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و مناسب ضروري می باشد .

نام محصول: آفتابگردان
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5/ 1 لیترEC 57%پروپارژیتانواع کنه  هاي تارتن

 Tetranychus spp.تترادیفونEC 7.52%4 لیتر

1/2 لیترEC 25%بروموپروپیالت*

0/5 در هزارWP25%آزوسیکلوتین

 2 لیترEC 60% دیازینون*آگروتیس (کرم طوقه بر)

 Agrotis spp.
50 کیلو طعمه مسموم WP85%%5کارباریل

پرودنیا (برگخوار مصري)

Spodoptera littoralis 

1/5 - 1 لیترSP 80%تري کلروفندانه خوار سویا

Etiella zinekenella 
2 - 1 در هزارEC 60%دیازینون*

کارادرینا

 Spodoptera exigua

شب پره گاما

Autographa gamma
(Plusia gamma )

نام محصول:  سویا

با نظر کارشناس

 
سمپاشی در ساعات اولیه صبح انجام  گیرد. با حجم باالي آب حتی االمکان پشت برگ ها سمپاشی 
شود. سمپاشی در اوایل فصل به  خصوص درحاشیه مزارع (به  منظور پیشگیري و لکه گیري) انجام 

گیرد. در صورت طغیان در کل مزرعه مصرف شوند. تناوب  استفاده از کنه کش هاي مختلف توصیه 
می شود.

زمان تشکیل دانه در غالف

طعمه مسموم به صورت لکه اي مصرف می شود. کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم 
حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و مناسب ضروري می باشد .

اوایل فصل رویش هم زمان با 
تفریخ تخم  و ظهور الروهاي 

اولیه

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. با نظر کارشناس2 لیترEC50%فنتوات

در تیرماه با مشاهده 3 تا 5 کنه 
مراحل فعال در پشت هر برگ

 
استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. انجام مبارزه زراعی 

پاییزه و زمستانه در کاهش جمعیت آفت تاثیر بسزایی دارد. 
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و 

مناسب ضروري می باشد.

1- رعایت آیش و تناوب
2- دورنگه داشتن مزرعه سویا از سایر مزارع حبوبات

3- توجه به مبارزه بیولوژیکی

3 کیلوگرمWP85%کارباریل
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1 - 0/75 کیلوگرمDF 80%تیودیکارب*

2/5 لیترEC 40%پروفنفوس*کرم غالف خوار سویا

Helicoverpa armigera فوزالنEC 35%3 - 2  لیتر

250 - 200 میلی لیترSC15%ایندوکساکارب*

تریپس

 Thrips tabaciاکسی دیمتون متیلEC 25%1 لیتر

1/5 - 1 لیترEC 25%تیومتونشته ها

Aphididae دیمتوآتخانوادهEC 40%1 لیتر

سفید بالک ها

Bemisia tabaci

Bemisia gossypiperda

2/5 - 2 لیترEC 40.8%کلرپیریفوسمینوز برگ
Liriomyza trifolii *فن پروپاترینEC 10%1/5 - 1 لیتر

1 لیترEC57%ماالتیون *مگس لوبیا

Delia platura
(Hylemyia cilicrura 1 لیترEC60%دیازینون*(

حذف بقایاي  گیاهی توصیه می شود.1/5 لیترEC60%دیازینون*شب پره تک  نقطه اي

 Mythimna unipuncta
(Cirphis unipuncta 1 کیلوگرمDF80%تیودیکارب*(

نام محصول:  سویا

ظهور حشرات کامل

با نظر کارشناس و بر اساس 
موازین پیش آگاهی

بر اساس موازین پیش آگاهی و 
نظر کارشناس

 
استفاده از زنبور براکون و تریکوگراما با توجه به دستورالعمل و انجام عملیات مبارزه زراعی پاییزه 

پس از برداشت سویا توصیه می شود.

بررسی و آزمایش سموم مناسب  پیشنهاد می شود.

ضدعفونی خاك با دیازینون گرانول به نسبت 2 کیلوگرم ماده خالص در هکتار توصیه می شود.

بر اساس موازین پیش آگاهی و 
نظر کارشناس

 
باتشکیل غالف ها و بر اساس 

موازین پیش آگاهی

بررسی و آزمایش سموم جدید و مناسب  پیشنهاد می شود.
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پوسیدگی زغالی سویا

Macrophomina phaseolina 

پوسیدگی ریشه و گیاهچه میري

 Phytophthora sojae

لکه ارغوانی سویا

Cercospora kikuchii 

ویروس موزاییک سویا

Soybean mosaic virus
(SMV)

ویروس موزاییک زرد لوبیا

Bean yellow mosaic virus
(BYMV)

ویروس نقش حلقوي توتون
(سوختگی جوانه در سویا)

Tobacco ringspot virus
(TRSV)

نماتد سویا

Heterodera glycines
تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان مانند ذرت و غالت و استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود.

رعایت تاریخ کاشت و استفاده از ارقام مقاوم توصیه می شود.

استفاده از ارقام مقاوم، رعایت تناوب، روش هاي  زراعی و آبیاري مناسب در کاهش بیماري موثرند.

نام محصول: سویا

استفاده از ارقام مقاوم، اصالح و زهکشی خاك، عدم مصرف بیش از حد کود پتاسه و حیوانی، 
رعایت روش هاي  زراعی، تناوب و انجام آبیاري در کاهش بیماري موثرند.

تنظیم تاریخ کاشت، تناوب زراعی، استفاده از بذر سالم، استفاده از ارقام مقاوم، مبارزه با ناقلین و 
حذف بوته هاي آلوده توصیه می شود.
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3/5 لیترEC 33.3%اتال فلورالینعلف هاي هرز  پهن برگ

سلمک 
Chenopodium album

2/5 - 2  لیترEC 48%تري فلورالین

تاج ریزي 
Solanum nigrum

بعد از 3 - 2 برگی شدن سویا3 لیترSL 48%بنتازون

خرفه 
Portulaca oleracea 

2 لیتر +EC 48%تري فلورالین+

 تاج خروس
Amaranthus spp.

 600 گرم درهکتارWP 70% , DF 75%متري بوزین

تاتوره 
Datura stramonium

،،    ،،     ،،3 لیتر +EC 33.3%اتال فلورالین +

گاوپنبه 
Abutilon theophrasti

 600 گرم درهکتارWP 70% , DF 75%متري بوزین

آفتاب پرست
 Heliotropium spp.

قبل از کاشت و مخلوط با خاك3 لیترEC 25%دینیترامین

توق 
Xanthium strumarium

1 - 0/75 لیترEC10.8%هالوکسی فوپ آرمتیل

علف هاي هرز باریک برگ

سوروف  
Echinochloa crus-galli

،،     ،،    ،،3 - 2 لیترEC 4%کوئیزالوفوپ پی تفوریل

 ارزن وحشی
 Setaria spp.

،،     ،،    ،،1/2 - 1 لیترEC 12%کلتودیوم

علف هاي هرز دائمی

علف باغی 
Dactylis glomerata

پاسپالوم
Paspalum sp.

3 برگی تا قبل از به ساقه رفتن 
علف هاي هرز باریک برگ

 
روش هاي زراعی: ماخارکردن و آماده سازي زمین در کاهش علف هاي هرز موثر است و بهتر است 

قبل از کشت آبیاري صورت گیرد و پس از رویش علف هاي هرز آن ها را با دیسک از بین برد.
کشت بذر عاري از علف هاي هرز خصوصا˝ توق و گاوپنبه، رعایت عمق، کشت متراکم، در 

زراعت هاي ردیفی استفاده از ادوات مکانیکی (کولتیواتور) توصیه می شود.
جهت استفاده از اتال فلورالین، تري فلورالین و دینیترامین عملیات خاك ورزي انجام شود (خاك بدون 

کلوخ باشد) و رطوبت خاك نیز تامین گردد.
 بنتازون پهن برگ کش بوده و براي مبارزه با پهن برگ هایی مانند تربچه وحشی، توق و گاوپنبه کاربرد 

دارد.
اتال فلورالین + متري بوزین، تري فلورالین + متري بوزین، دینیترامین دومنظوره بوده و براي مبارزه با 

کشیده برگ ها و پهن برگ ها کاربرد دارد.  هالوکسی فوپ آرمتیل استر، کوئیزالوفوپ پی تفوریل و 
کلتودیوم براي مبارزه با باریک برگ ها کاربرد دارد.

30 روز اول بعد از کشت سویا مبارزه با علف هاي هرز سویا حیاتی است. کولتیوارزدن بین ردیف ها 
درکنترل علف هاي هرز موثر می باشد.

کوئیزالوفوپ پی تفوریل براي کنترل باریک برگ هاي یک ساله دز پایین و باریک برگ هاي دائمی مانند 
پاسپالوم دز باال مصرف شود.

قبل از کاشت مخلوط با خاك  تا 
عمق10 سانتی متر

نام محصول: سویا

قبل  از کاشت  مخلوط با 
خاك  تا  عمق 10 سانتی متر
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3 - 2 لیترEC35%فوزالن*سوسک برگخوار منداب

 Entomoscelis adonidis*دیازینونEC60%2 - 1/5 لیتر

2/5 - 2 لیترEC40.8%کلرپیریفوس*

1 کیلوگرمDF80%تیودیکارب*

1/5 - 1 لیترEC60%دیازینون*زنبور برگخوار آتالیا

Athalia  rosae *ماالتیونEC57%1 لیتر

3 - 2 لیترEC35%فوزالن*

سرخرطومی طوقه و ساقه خوار

Ceutorhynchus spp.

50 کیلوگرم طعمه WP85%%5کارباریلکرم طوقه بر(آگروتیس)

 Agrotis  spp.
1/5 - 1 لیترEC60%دیازینون*

1/2 لیترEC60%دیازینون*کک  کلزا

Phylloterta erysimi *ماالتیونEC57%1 لیتر

WS70%ایمیداکلوپرید*
1400 - 1200 گرم براي یک صد 

کیلوگرم بذر

700 میلی لیتر براي یک صد کیلوگرم بذرFS35%تیامتوکسام*

با ظهور و مشاهده اولین 
حشرات کامل و الروهاي سنین 

اولیه

از کوتیلودنی تا 4 برگی به 
محض ظهور الروهاي سنین اولیه

به  صورت لکه اي به محض ظهور اولین الروهاي سن یک در صبح زود یا غروب سمپاشی شود.
آبیاري مناسب و ضدعفونی بذر توصیه می شود. 

اوایل فصل رویش هم زمان با 
تفریخ تخم ها و ظهور الروهاي 

اولیه

 
اولین نوبت به محض مشاهده 

حشرات کامل در حاشیه مزارع 
قبل از پراکنده شدن سوسک ها 

به داخل مزرعه

نام محصول: کلزا

به  صورت لکه اي روي حشرات بالغ و الروهاي سنین اولیه استفاده شود. شخم عمیق و آبیاري نیز در 
کاهش جمعیت آفت موثر می باشد. (مخصوصا˝ در زمستان)

 
سمپاشی به هنگام رسیدن جمعیت آفت به سطح زیان اقتصادي انجام می گردد. براي این منظور 

هفته اي دو نوبت مزرعه بازدید شود. ضدعفونی بذر، تنظیم تاریخ کشت، تناوب زراعی و آبیاري 
توصیه می شود.

در صورت تراکم شدید تناوب زراعی رعایت شود.

استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. طعمه پاشی و سمپاشی 
به صورت لکه اي در صبح زود یا غروب آفتاب انجام شود.

کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین و 
مناسب ضروري می باشد.
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1 لیترSC35%ایمیداکلوپرید*شته مومی کلزا

 Brevicoryne brassicae*پیریمیکاربWP50%1 کیلوگرم

2 لیترEC25%تیومتون*

سوسک گرده خوار

Meligethes aeneus 

پرندگان (سار،گنجشک و ...)

پوسیدگی اسکلروتینیایی

Sclerotinia sclerotiourum 

ساق سیاه یا شانکر ساقه کلزا (فوما)

Leptosphoaeria maculans

سوختگی آلترناریایی

 Alternaria brassicae
A.brassicicola

A. japonica
(A.raphani )

3 - 2 لیترEC35%فوزالن*
در مرحله غنچه دهی با نظر 

کارشناس منطقه

نام محصول: کلزا

روش هاي زراعی شامل حذف علف هاي هرز میزبان، استفاده از ارقام متحمل و مقاوم توصیه 
می شود. این آفت از حاشیه به داخل مزرعه وارد می شود لذا بایستی قبل از تشکیل کلونی در مزرعه 
مبارزه صورت گیرد، حتی االمکان مبارزه قبل از بازشدن گل ها باشد، تا مصادف با فعالیت زنبورهاي 

گرده افشان نباشد.

اغلب به دلیل عدم سبزینه در شهریورماه به صورت گله اي به زراعت کلزا فرود آمده و باعث 
خسارت زیاد و اقتصادي به کشاورزان می گردند. یکنواختی تاریخ کشت در منطقه، تولید صدا و 

نصب مترسک براي دورکردن پرندگان و تورگذاري براي جلوگیري از خسارت توصیه می شود.

روش هاي زراعی شامل شخم بالفاصله بعد از برداشت کلزا، غرقاب اراضی، تناوب طوالنی مدت، 
کاشت بذور سالم، عدم کشت ارقام حساس به ورس، انتخاب تاریخ کشت، مصرف بهینه ازت در 
کشت هاي حساس، افزایش فواصل بین بوته ها و برداشت مزارع آلوده دیرتر از مزارع سالم توصیه 

می شود. تحقیقات و بررسی سموم مناسب جهت کنترل بیماري در حال انجام می باشد.

استفاده از بذر سالم و گواهی شده، ممانعت از انتقال بذر از مناطق آلوده به مناطق غیر آلوده، تنظیم 
تاریخ کاشت، رعایت تناوب زراعی، کنترل علف هاي هرز، از بین بردن کاه و کلش و مدفون کردن 

آن ها زیر خاك و غرقاب کردن مزرعه به مدت 10 روز توصیه می شود. تحقیقات و بررسی سموم 
مناسب جهت کنترل بیماري در حال انجام می باشد.

به محض مشاهده کانون هاي 
اولیه پشت برگ ها و یا داخل 
جوانه هاي انتهایی یا غنچه ها

سه گونه آلترناریا از خاك، روي بقایاي گیاهی کلزا، خردل و سایر گیاهان میزبان نظیر خاکشیرتلخ، 
بابونه، پیچک صحرایی، بابونه و سلمک گزارش شده است.
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علف هاي هرزغالب
علف هاي هرز پهن برگ

Sysimbrium sophia       خاکشیر
(Descurania sophia )

Sinapis arvensis     خردل وحشی

Lactuca serriola       گاوچاق کن

Melilotus spp.   یونجه زرد و شاه افسر

Galium spp.                  ستوکسیدیم*بی تی راخEC 12.5%3 لیتر

Vicia spp.                        هالوکسی فوپ اتوتیل*ماشکEC 12.5%2 لیتر

Ammi majus                      سیکلوکسیدیم*وایهEC 10%2 لیتر،،    ،،     ،،

Rapistrum rugosum         هالوکسی فوپ آرمتیلشلمیEC 10.8%0/75  لیتر،،    ،،     ،،

Lepyrodiclis holosteoidesکوئیزالوفوپ پی تفوریلارشته خطاییEC 4%1/5 لیتر،،    ،،     ،،

Solanum nigrum          تاج ریزي

علف هاي هرز باریک برگ
Avena spp.  گونه هاي یوالف وحشی

Phalaris spp.   گونه هاي خونی علف
گندم و جو خودرو 

علف هاي هرز دائمی
Malva neglecta               پنیرك
Lepidium draba              ازمک

(Cardaria draba )

Sonchus spp.               شیرتیغی
Cirsium arvense       کنگر وحشی
Silybum marianum     کنگر ابلق

Convolvulus arvensis پیچک صحرایی

نام محصول: کلزا

قبل از سبزشدن کلزا و بالفاصله 
قبل از اولین آبیاري

SL 30%0/6 -0/8کلوپیرالید

2/5  لیترSL 41.6%متازاکلر + کوئین مراك

3 برگی تا قبل از به ساقه رفتن 
علف هاي هرز باریک برگ

پس ازرویش و10- 5 سانتی متري 
علف هاي هرز مورد هدف

 
قبل از کاشت مخلوط با خاك تا 

عمق10 سانتی متري

 
با توجه به اهمیت محصول بررسی روش هاي مبارزه با علف هاي هرز آن پیشنهاد می گردد.

 استفاده از روش ماخار در مهار علف هاي هرز موثر می باشد.
تري فلورالین گندم و جو خودرو و خردل وحشی را به خوبی کنترل نمی کند.

تري فلورالین و متازاکلر + کوئین مراك دومنظوره بوده و علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ را 
کنترل می کنند.

کلوپیرالید فقط کنترل کننده علف هاي هرز پهن برگ از تیره هاي کمپوزیته، لگوم، هفت بند و چتریان 
می باشد. تاج ریزي و بی تی راخ نیز کنترل می شوند. روي پنیرك و پیچک صحرایی حالت بازدارندگی 

دارد. ارشته خطایی نیز قبل از به ساقه رفتن کنترل می شود.
متازاکلر + کوئین مراك انواع خاکشیر و شلمی را نیز کنترل می نماید ولی خردل وحشی را تا حدود 

50 درصد کنترل می کند.
جهت استفاده از تري فلورالین و متازاکلر + کوئین مراك بایستی عملیات خاك ورزي مناسب صورت 

گرفته (خاك بدون کلوخه باشد) و رطوبت آن نیز تامین شود.
زمانی که حداقل درجه حرارت شبانه روز به پایین تر از 10 درجه  سانتی گراد  می رسد از ستوکسیدیم 

استفاده نشود.
زمانی که حداقل درجه حرارت شبانه روز به پایین تر از 5 درجه سانتی گراد می رسد از مصرف 

هالوکسی فوپ اتوتیل و سیکلوکسیدیم خودداري شود.
علف کش هاي ستوکسیدیم، هالوکسی فوپ اتوتیل، سیکلوکسیدیم، هالوکسی فوپ آرمتیل استر و 

کوئیزالوفوپ پی تفوریل فقط باریک برگ کش هستند.

2/5 - 2 لیترEC 48%تري فلورالین*
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
در این زمینه تحقیقات در حال اجراست.علف هاي هرز

Amaranthus spp.        تاج خروس

Polygonum aviculare     هفت بند

Sinapis arvensis      خردل وحشی

Bromus spp .                جوموشی

Poa bulbosa             چمن غده اي

Hordeum murinum    جووحشی

Plantago major             بارهنگ

Cirsium arvense       کنگر وحشی

Lepidium draba               ازمک

(Cardaria draba )

Convolvulus arvensis پیچک صحرایی

 شته ها
Ahis gossypii

250 میلی لیترSC35%ایمیداکلوپرید*

A.fabae

A.craciphora
1 لیترEC25%اکسی دیمتون متیل*

Acythosphon gossypii*پی متروزینWP25%1 کیلوگرم

مبارزه بیولوژیک با استفاده از بالتوري و حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی در زمان سمپاشی مورد 
تاکید است.

بر اساس توصیه شبکه مراقبت
(پیش آگاهی)

نام محصول: کنجد

نام محصول: زعفران
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

1 - 0/75 کیلوگرمDF80%تیودیکارب*کرم قوزه

Helicoverpa armigera *ایندوکساکاربSC15%250 - 200 میلی لیتر

250 - 200 میلی لیترSC24%اسپینوساد*

2 - 1/5  لیترEC 60%دیازینون*پروانه بذرخوار کنجد

Antigastra catalaunalis 
1/5 لیترEC 40.8%کلرپیریفوس*

بیماري گل سبز کنجد

Phytoplasma spp.

علف هاي هرز

Amaranthus spp.  تري فلورالین*گونه هاي تاج خروسEC 48%2/5 - 2 لیتر

Chrozophora tinctoria   گوش بره

Hibiscus trionum (کنف وحشی) آالکلر*غوزكEC 48%5 لیتر

Portulaca oleracea           خرفه

Solanum nigrum          پندي متالین*تاج ریزيEC 33%4 لیتر

Heliotropium spp.     آفتاب پرست

Tribulus terrestris        خارخسک

Echinochloa spp.           سوروف

Setaria spp.    گونه هاي ارزن وحشی

Convolvulus arvensis پیچک صحرایی

نام محصول: کنجد

خسارت اصلی را نسل هاي 4 و 5 به محصول (بذور و کپسول ها)  وارد می سازد.
مبارزه زراعی: شخم عمیق بعد از برداشت، از بین بردن بقایاي آلوده گیاهی

قبل از نفوذ الرو به داخل کپسول

با توجه به دستورالعمل و 
پیش آگاهی

 
استفاده از تله هاي فرمونی جهت ردیابی و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. انجام عملیات مبارزه 

زراعی پاییزه و زمستانه در کاهش جمعیت آفات تاثیر بسزایی دارد.

 
عملیات خاك ورزي صورت گرفته (خاك بدون کلوخ باشد) و رطوبت خاك جهت تاثیر بهتر 

علف کش ها تامین شود.
هر سه علف کش دومنظوره بوده و علف هاي هرز  پهن برگ و باریک برگ را کنترل می کنند.

آالکلر از مهرماه 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش سموم جدید و کم خطر 
توصیه می شود.

3 - 2  روز قبل از کاشت 
مخلوط  با خاك

بعد از کاشت و قبل از سبزشدن 
کنجد و علف هاي هرز

بعد از کاشت و قبل از سبزشدن 
کنجد و علف هاي هرز

تنظیم تاریخ کاشت (به گونه اي که با پیک حشره ناقل هم زمان نباشد) ، مبارزه با زنجره هاي ناقل، 
رعایت فاصله کشت با سایر میزبان هاي بیماري توصیه می شود.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

1/5 - 1 لیترEC60%دیازینون*مگس گلرنگ

Acanthiophilus heliathi
3 - 2 لیترEC35%فوزالن*

1/5 - 1 لیترEC60%دیازینون*کرم قوزه گلرنگ

Helicoverpa peltigera 
3 - 2 لیترEC35%فوزالن*

علف هاي هرز

Triticum sp .             تري فلورالین*گندم خودروEC 48%2 لیتر

Goldbachia laevigata      اتال فلورالین*ناخنکEC 33.5%3 لیتر

Roemeria refracta      متري بوزین*گل عروسWP 70%0/75 کیلوگرم

Adonis aestivalis           اگزادیازون*آدونیسSL 12%3 لیتر

Chorispora tenella           جلنگو

Sysimbrium sophia        پندي متالین *خاکشیرEC 33%3 لیتر

(Descurania sophia )

Polygonum aviculare      هفت بند

Malcolmia africana      درشتوك

Euphorbia helioscopia    فرفیون

Rumex acetosella            ترشک

Sonchus arvensis           شیرتیغی

نام محصول: گلرنگ

بعد از کاشت و قبل از سبز شدن 
گلرنگ و علف هاي هرز

عملیات خاك ورزي مناسب جهت استفاده از تري فلورالین و اتال فلورالین صورت گیرد (خاك بدون 
کلوخ باشد) و رطوبت خاك جهت تاثیر علف کش ها تامین شود.

علف کش هاي توصیه شده فقط براي گلرنگ آبی می باشند.

به محض مشاهده الروهاي 
سنین اولیه روي قوزه ها 
(زمان تشکیل قوزه گل)

در سنین اولیه الروي (1 و 2)

قبل از کاشت مخلوط  با خاك 
به عمق 10 سانتی متر

بعد از کاشت و قبل از سبز شدن 
گلرنگ و علف هاي هرز
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

سموم علف کش در دست بررسی است.علف هاي هرز

Polygonum aviculare     هفت بند

Amaranthus spp.        تاج خروس

Alhagi pseudalhagi        خارشتر

Chenopodium album      سلمک

Vicia villosa                    ماشک

Cuscuta campestris            سس

شپشک توت

Pseudaulacaspis pentagona

انواع پوسیدگی طوقه کیوي

 Phytophthora  spp.

نماتد کیوي

 Meloidogyne spp.

نام محصول: زیره سبز

انجام تحقیقات روي نماتدهاي مولد غده ریشه توصیه می گردد.

مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور پروسپالتال، هرس سرشاخه هاي شدیدا˝ آلوده و برس زنی تنه و 
شاخه هاي آلوده توصیه می شود.

اصالح روش هاي آبیاري سنتی به قطره اي و انجام زهکشی توصیه می شود. انجام تحقیقات روي 
عامل پوسیدگی و مبارزه آن پیشنهاد می شود.

نام محصول: کیوي
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

سوسک پوستخوار نارون

  Scolytus iranicus
WP 85%کارباریل*

SP 80% تري کلروفنسوسک هاي پوستخوار درختان

Scolytus multistriatus         

3 - 2/5 در هزارWP 85%کارباریل*سوسک برگخوار نارون

Pyrrhalta luteola 

(Galerucella luteola )                       
0/3 د هزارWP 25%دیفلوبنزورون

 * BtWP 90%طبق برچسب

مینوز برگ نارون

Fenusa ulmi

0/5 - 0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون*

 * BtWP 90%طبق برچسب

Hyphantria cunea

با توجه به زیست شناسی آفت 
علیه الروهاي سنین اولیه آفت

شب پره سفید تارتن 
(پروانه سفید آمریکایی)

روش هاي مکانیکی شامل جمع آوري تخم، جمع آوري شاخه ها و برگ هاي آلوده به الروهاي سنین 
اولیه به خصوص در نسل اول، حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی به خصوص روي شفیره آفت 
توصیه می شود. در حال حاضر مبارزه فقط علیه آفت در درختان حاشیه جاده ها و تک درخت هاي 

منازل انجام شده و اعمال مبارزه شیمیایی در عرصه جنگل ممنوع می باشد.
از هرگونه سمپاشی در توتستان ها جهت نوغان داري خودداري شود.

با توجه به زمستان گذرانی آفت به صورت الرو در داخل پیله، بیل زدن پاي درخت و یخ آب در 
کنترل آفت موثر است.

نام محصول:درختان جنگلی و غیر مثمر

300 -250 گرم سم + 1/5 لیتر 
نفت + 250 گرم صابون + 100 

لیتر آب

کاربرد تله هاي فرمونی براي تعیین زمان مبارزه و کنترل آفت توصیه می شود. در نارون هاي زینتی 
مراقبت هاي زراعی، آبیاري به  موقع و کافی و کال˝ تقویت درخت به خصوص در مواقع گرم سال 

اهمیت زیادي دارد. استفاده از تنه هاي درخت به عنوان تله و سپس جمع آوري و معدوم کردن آن ها 
توصیه می شود. 

کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش و بررسی سموم 
جایگزین ضروري می باشد.

با نظر کارشناس و تعیین 
زیست شناسی آفت در منطقه

ظهور حشرات بالغ طبق بررسی 
زیست شناسی آفت در منطقه

پابیل زدن پاي درختان در کنترل آفت موثر است. آب پاشی به همراه مواد شوینده در موقع خروج 
الروها توصیه می شود. از کارباریل به صورت نوارهاي پهن روي تنه درخت تله با نظر کارشناس 

استفاده شود و براي سمپاشی شاخ و برگ توصیه نمی شود. سمپاشی اول قبل از ظهور حشره کامل 
نسل اول و سمپاشی دوم در صورت ضرورت انجام شود.

دیفلوبنزورون در بهار روي الروهاي سنین اولیه آفت مصرف شود.
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم مجاز حذف گردیده، لذا آزمایش و بررسی سموم 

جایگزین ضروري می باشد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
شته راش

P hyllaphis fagi

شپشک سفید راش

Cryptococcus fagisuga

 مگس میوه کنار و عناب

Carpomya vesuviana

1/5 - 1 در هزارEC 20%اکسی دیمتون متیلشپشک خونی نارون

Gossyparia (=Eriococcus ) spuria
2 در هزارEC 60%دیازینون *

سپردار سفید کاج

Leucaspis pusilla                   

پوستخوار کاج

Orthotomicus erosus                           

2 در هزارWP 40%دیازینونجوانه خوار کاج

Rhyacionia buoliana                         دیفلوبنزورونWP 25%0/3 در هزار

1/5 در هزارEC 60%دیازینون

O 80%2 - 1 درصد
بر اساس موازین پیش آگاهی و 

در زمستان

رعایت اصول به زراعی و استفاده از سموم فسفره نفوذي همراه روغن (1 درصد) در اردیبهشت ماه 
هنگام خروج پوره ها توصیه می شود.

با توجه به وجود سپر روي حشره امکان مبارزه شیمیایی موثري در تابستان وجود ندارد.

اواسط تا اواخر خرداد قبل از 
ورود الروها به داخل جوانه ها

از دیازینون در زمان ظهور پوره هاي فعال استفاده شود و بعداز تشکیل موم اطراف بدن حشره کاربرد 
دیازینون و روغن (1 درصد) با هم توصیه می شود.

آزمایش و بررسی سموم سیستمیک پیشنهاد می شود.

حفظ سالمت درخت (آبیاري مرتب، تقویت درخت و رعایت عملیات به زراعی) در جلوگیري از 
آلودگی اهمیت دارد، چنانچه این مراقبت ها انجام شود نیازي به سمپاشی نخواهد بود.

حذف درختان آلوده و خارج نمودن آن ها از محیط، انتخاب درختان تله و پس از تکمیل ظرفیت، 
معدوم نمودن آن ها توصیه می شود.

انجام تحقیقات جهت استفاده از فرمون جهت ردیابی و کنترل آفت پیشنهاد می شود.

نام محصول:درختان جنگلی و غیر مثمر

انجام تحقیقات درخصوص پراکنش و روش هاي مبارزه با آن توصیه می شود.

استفاده از تله هاي جلب کننده جهت ردیابی و کنترل آفت و مبارزه بیولوژیک توسط زنبورهاي 
پارازیتوئید توصیه می شود.

بررسی روش هاي مبارزه و کنترل آفت توصیه می شود.

روغن امولسیون شونده

خروج 50% از پوره ها با توجه 
به شرایط آب وهواي منطقه
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

2 در هزارEC 57%ماالتیونشته هاي سوزنی برگان

Schizolachnus pineti*اکسی دیمتون متیلEC 20%2 - 1/5 در هزار

Eulachnus tuberculostemmata

Cinara spp.

1 در هزارEC 57%پروپارژیتکنه  تارعنکبوتی نوئل

Oligonychus ununguis تترادیفونEC 7.52%2 در هزار

1/5 در هزارEC 18.5%دیکوفول

سوسک برگخوار توسکا

Agelastica alni                                                 

سوسک برگخوار توسکا

Galerucella lineola                   

 به محض خروج الرو از تخم0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورونابریشم باف ناجور

Lymantria dispar                           

BtWP 90%رجوع به مالحظات

اوایل بهار و پاییز

نام محصول:درختان جنگلی و غیر مثمر

 
این  آفت در جنگل اهمیت ندارد ولی در نهالستان هاي تولید نهال از اهمیت خاصی برخوردار است.

آب پاشی اوایل صبح توصیه می شود. کاربرد سموم سیستمیک بر دیگر سموم ارجحیت دارد.

طبق نظر کارشناس

0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون*
این آفت توسط عوامل زنده طبیعی  (پارازیت ها) کنترل می شوند.

بررسی تحقیقات و روش هاي کنترل پیشنهاد می گردد.

ردیابی با استفاده از تله هاي فرمونی توصیه می شود. نظر به اینکه فعالیت دشمنان طبیعی در کنترل 
آفت موثر است نیازي به سمپاشی نیست. جمع آوري توده تخم از روي تنه ها در زمستان نیز در 

کاهش جمعیت آفت موثر است.
استفاده از زیرگونه  Bacillus thuringiensis subsp.  kurstaki به طور متوسط مقدار 2 

کیلوگرم در هکتار با 3 تکرار در طول فصل زراعی در نظر گرفته می شود. زمان مصرف سنین اولیه 
(1 و2) الروهاست.

سمپاشی در باغات میوه و حاشیه جنگل هاي مجاور با باغات توصیه می شود و ازسمپاشی در 
جنگل هاي طبیعی خودداري شود.
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300 - 250 گرم + 2/5 لیتر نفتSP 80%تري کلروفن* سوسک چوبخوار صنوبر

Melanophila picta                    
3/5 - 3 لیترEC 60%دیازینون*

سوسک ریشه خوار صنوبر

Capnodis miliaris                    

سوسک شاخک بلند (صنوبر، نارون ، چنار)

Aeolesthes sarta      

سوسک برگخوار صنوبر

Chrysomela (= Melasoma) populi
C. saliceti

سنک صنوبر

Monosteira unicostata

پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر

Cerura vinula                  دیفلوبنزورونWP 25%0/3 - 0/2 در هزار

(Dicranura vinula )

شته تاولی صنوبر

Phloeomyzus passerinii                  

WP 25%

EC57%ماالتیون*

با نظر کارشناس

دیازینون*

 2 در هزار

EC60%.جمع آوري و از بین بردن حشرات کامل توصیه می شود

دیفلوبنزورون*

نام محصول:درختان جنگلی و غیر مثمر

آبیاري به  موقع و کافی در زمان هاي گرم سال و تقویت درخت درکاهش خسارت موثر است. حذف 
درختان آلوده نیز توصیه می شود.

اوایل خروج الروها از تخم

جمع آوري برگ هاي زیر درختان در پاییز و زمستان به ویزه در نهالستان ها انجام شود. سمپاشی فقط 
روي تنه توصیه می شود.

0/3 در هزار

1/5 در هزارEC60%دیازینون*

1در هزار در زمینهاي سبک و 1/5 
در هزار در زمینهاي سنگین

با نظر کارشناس و اطراف طوقه 
درخت

هرس شاخه هاي اصلی و بزرگ آلوده، تقویت درخت، رعایت اصول به زراعی، حذف درختان آلوده 
و استفاده از سموم تدخینی در سوراخ هاي الروي توصیه می شود.

جمع آوري و انهدام الروها و پیله هاي آفت توصیه می شود. درصورت لزوم مبارزه، از سم ذکر شده 
استفاده شود.

زمانی که این آفت حالت طغیانی باشد، مبارزه جهت کنترل آن نیاز است.
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برگخوار سفید بلوط

Leucoma wiltishirei                   

برگخوار گزنده بلوط

Porthesia melania                      

پروانه دم قهوه اي

Euproctis  chrysorohoea
(Porthesia chrysorohoea )

سرخرطومی میوه خوار بلوط

Curculio glandium                 

پروانه  جوانه خوار بلوط

Tortrix viridana                          

ملخ بال کوتاه

Esfandiaria obesa                      

پسیل  زبان  گنجشک

Phyllopsis fraxini                            

Phyllopsis fraxinicola                     

0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون

0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون

0/3 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون

WP 25%

اوایل بهار هم زمان با خروج 
الورها از النه هاي زمستانی

جمع آوري میوه هاي آلوده توصیه می شود. در حال حاضر نیاز به مبارزه شیمیایی نیست.

اوایل بهار هم زمان با خروج 
الروهاي زمستان گذران از زیر 

پوست درخت

اوایل بهار هم زمان با خروج 
الورها از النه هاي زمستانی

0/5 در هزار

حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی توصیه می شود.

دیفلوبنزورون*

فقط در کانون هاي آلودگی مبارزه صورت گیرد.

جمع آوري النه هاي زمستانی در کنترل آفت موثر است

جمع آوري النه هاي زمستانی در کنترل آفت موثر است، در صورت شدت آلودگی سمپاشی توصیه 
می شود.

نام محصول: : درختان جنگلی و غیر مثمر

مبارزه با پوره هاي سن اول توصیه می شود.

کاربرد تله هاي فرمونی جهت ردیابی و مبارزه توصیه می  شود.
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پروانه برگخوار کنار

Thiacidas postica                              

200 میلی لیتر به روش ODC 45%ULV دیفلوبنزورون*ملخ کوهان دار تاغ  

Dericorys albidula*کارباریلWP85%%5 1/2 کیلوگرم طعمه مسموم

پروانه  بذرخوار تاغ

Proceratia caesariella                     

شپشک سفید تاغ

Acanthococcus (=Eriococcus )  
abaii 

برگخوار قیچ

Agriopis bajaria                                   

برگخوار بنه

Ocneria terebynthina

برگخوار خاکستري بنه

Thaumetopoea solitaria

برگخوار ممرز

Altica (=Haltica ) viridula

بیماري مرگ  نارون

Ophiostoma ulmi

2 درصدO 80%روغن امولسیون شونده

حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی توصیه می شود. در صورت شدت آلودگی از Bt  روي 
الروهاي سن 1 و 2 توصیه می شود.

حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی توصیه می شود.

دیده بانی و کانون کوبی اهمیت دارد.

بررسی روش هاي مناسب مبارزه با آفت توصیه می شود.

انجام تحقیقات و بررسی روش هاي کنترل توصیه می شود.

حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی توصیه می شود. بررسی روش هاي مناسب مبارزه با آفت توصیه 
می شود.

ادامه بررسی ها در زمینه روش هاي مناسب مبارزه توصیه می شود.

نام محصول: : درختان جنگلی و غیر مثمر

ناقل این بیماري سوسک هاي پوستخوار نارون هستند. مبارزه با ناقلین با آبیاري،کوددهی، تقویت 
درخت و انتخاب ارقام مقاوم توصیه می شود.
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2 در هزارEC 7.52%تترادیفونکنه تارعنکبوتی و سایر کنه ها

Tetranychus urticae *دي اتانول آمیدروغن نارگیلWSC 65%2 در هزار

شپشکهاي آردآلود

Pseudococcidae

2 در هزارEC 57%ماالتیونشته رز

Macrosiphum rosaeپیریمیکاربWP 50%0/7 - 0/5 در هزار

2 در هزارWSC 65%دي اتانول آمیدروغن نارگیل*شته داوودي

Macrosiphoniella sanborni

سفید بالک گلخانه

Trialeurodes vaporariorum

عسلک توتون

Bemisia tabaci

تریپس گل

Frankliniella tritici

Frankliniella occidentalis

0/2 در هزارWP 75%سیرومازین*مگس مینوز برگ ژرورا و داوودي

Liriomyza trifolii
L. sativae *آزادیراختینEC 1%2 در هزار مترمربع 

اوایل تابستان

EC25%1 در هزار

در صورت نیاز با نظر کارشناس

750 میلی لیتر به همراه ماده 
پخش کننده Nufilm به مقدار 

2 لیتر

 
چون آفت در پشت برگ ها فعالیت می کند، هنگام سمپاشی به این موضوع توجه شود. 

 مبارزه بیولوژیک با زنبورهاي پارازیتوئید انکارسیا مورد توجه قرار گیرد. 
استفاده از نوارهاي چسبنده زردرنگ به صورت لکه اي و موردي جهت کاهش جمعیت آفت توصیه 

می شود.

بررسی میزان کارایی دشمنان طبیعی توصیه می شود.

*Beauveria bassianaL 7.16%

با نظر کارشناس

طبق نظر کارشناس

استفاده از کارت هاي آبی رنگ جهت ردیابی و کنترل آفت، استفاده از دشمنان طبیعی نیز جهت 
کنترل جمعیت آفت توصیه می شود.

انجام تحقیقات در مورد سموم مناسب ضروري می باشد.

استفاده از کنه شکارگر فیتوزئوس در اوایل فصل جهت کاهش جمعیت آفت توصیه می شود.

از سوسک هاي شکارگر کریپتولموس و نوویوس در گلخانه ها (2 بار یا بیشتر رهاسازي) استفاده شود.
 با نظر کارشناس می توان از سموم مناسب و روغن امولسیون شونده استفاده کرد.

نام محصول: گیاهان زینتی

طبق نظر کارشناس

اکسی دیمتون متیل*
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مگس پوسیده خوار رز

Bradysia spp.

شب پره هاي  لیسیانتوس و شب بو 

برگخوار چغندرقند
Spodoptera exigua

غنچه خوار میخک
Helicoverpa armigera 

30 کیلوگرم طعمهSP 80%تري کلروفن*آبدزدك

Gryllotalpa gryllotalpa 
30 کیلوگرم طعمهWP 85%کارباریل

آگروتیس

Agrotis spp.

کرم هاي سفید ریشه

Polyphylla olivieri

Polyphylla adspersa

25 - 20 کیلوگرمB 6%متالدهیدحلزون

Helix  spp.فسفات  آهنB 1%5 گرم در مترمربع

لیسک
Agriolimax agrestris

استفاده از کود اسبی به صورت نواري براي جلب حشرات آفت به عنوان تله توصیه می شود. بعد از 
آبیاري 2 تا 3 کیلو گرم کارباریل در 100 کیلوگرم سبوس در هنگام غروب مصرف شود. کارباریل 

از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین ضروري می باشد.

اوایل فصل رویش   30  کیلوگرم طعمهWP 85%کارباریل

نام محصول: گیاهان زینتی

1 در هزارWP 25%دیفلوبنزورون*

موقع ظهور حشره

با نظر کارشناس3/5 - 3  لیتر
آبیاري محل آلوده قبل از مصرف سم ضروري است.

تحقیقات بیشتر براي ثبت سموم موثر پیشنهاد می گردد.

بهار و اوایل پاییز
ریختن برگ ها و گل هاي هرس شده گیاهان زینتی آلسترومریا و ژرورا و در مورد سایر گیاهان 

استفاده از برگ کاهو پاي بوته ها به عنوان طعمه و جمع آوري آن ها 3 - 2 روز بعد توصیه می شود. 
ریختن خاکستر به صورت نواري بین ردیف هاي کشت نیز در مبارزه مؤثر است. طعمه فسفات آهن 
جهت کنترل راب (Agriolimax agrestis)  بر روي گیاهان زینتی در گلخانه ها ثبت شده است.

 * BtWP 90%

کاربرد 3 کیلوگرم کارباریل در 100 کیلوگرم سبوس هنگام عصر توصیه می شود.
کارباریل از مهرماه سال 1390 از فهرست سموم حذف گردیده،  لذا آزمایش سموم جایگزین 

ضروري می باشد.

طبق برچسب

محلول پاشی پاي بوته ها

EC 60%دیازینون
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2- 1 در هزارWP 50%بنومیل*پوسیدگی طوقه

Rhizoctonia  spp.

Pythium spp.
3 - 1 در هزارWP 35%اکسی کلرورمس*

Fusarium spp.*کاربندازیمWP60 %1 در هزار

Phytophthora  spp.
طبق نظر کارشناسG5%متاالکسیل*

% WP50کاپتان
10 -  7/5 گرم در مترمربع و به 
هم زدن خاك تا عمق 10 سانتی متر

1/5 در هزارWP 80-90%سولفورسفیدك  سطحی  رز

Podosphaera pannosa
(Sphaerotheca pannosa var. rosae 1 - 0/5 درهزارEC35%دینوکاپ (

زنگ میخک و سایر زنگ ها

Uromyces dianthi
(Uromyces caryophyllius)

بوته میري گالیل

Fusarium oxysporum f.sp. 
gladioli

سفیدك داخلی رز

Peronospora sparsa

به صورت پیشگیري2- 1/5 در هزارWP 80%مانکوزب

زیر نظر کارشناسWP80%مانکوزب*

مشاهده اولین عالئم بیماري

به کارگیري قارچ کش هاي حفاظتی در مواقع ضروري، رعایت بهداشت باغ و گلخانه، هرس و از بین 
بردن قسمت هاي آلوده گیاهی و تهویه مناسب توصیه می شود.

ضدعفونی خاك خزانه یا گلدان با مصرف 10 - 7/5  گرم سم در مترمربع و به هم زدن خاك تا 
عمق 10 سانتی متر توصیه می شود.

ضدعفونی بذور سوزنی برگان و پهن برگ ها انجام شود.
در مورد عوامل بیماریزاي خاکزي آزمایشات با سموم مناسب و ترکیبات بیولوژیک توصیه می شود.

مناطق انتشار: در خزانه هاي تولید گیاهان غیرمثمر ونهالستان ها

نام محصول: گیاهان زینتی

استفاده از واریته هاي مقاوم توصیه می شود.
سم همراه با 0/5 در هزار مویان مصرف شود.

آزمایش و تحقیقات  در  مورد  سموم  مناسب  دیگر  توصیه می شود.

آزمایشات و تحقیقات با سموم سیستمیک جدید که براي سفیدك هاي سایر میزبان ها به ثبت رسیده و 
همچنین ترکیبات معدنی پیشنهاد می شود.

انجام تحقیقات بنیادي در خصوص مدیریت بیماري ها ي گیاهان زینتی الزامی است.
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علف هاي هرز

Amaranthus spp.        تاج خروس

Capsella bursa-pastoris   کیسه کشیش

Stellaria media              گندمک

Chenopodium album      سلمک

Euphorbia spp.               فرفیون

Lactuca spp.         کاهوي  خرمایی

Medicago lupulina     یونجه سیاه

Polygonum aviculare     هفت بند

Veronica persica            سیزاب

Sysimbrium sophia        خاکشیر

(Descurania sophia )

Digitaria sanguinalis     پنجه مرغ

Echinochloa crus-galli    سوروف

Setaria spp.   گونه هاي ارزن وحشی

Elymus repens                بیدگیاه

(Agropyron repens )

Arctium lappa                بابا آدم

Glycyrrhiza glabra      شیرین بیان

Poa pratensis           چمن مرتعی

Sorghum halepense           قیاق

Cyperus pp.       گونه هاي اویارسالم

Taraxacum spp.             قاصدك

نام محصول: گیاهان زینتی و غیر مثمر

در مورد مبارزه با علف هاي هرز نباتات زینتی کار تحقیقاتی انجام نشده است و در حال حاضر 
وجین دستی انجام می شود.
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علف هاي هرز

 شیرین بیان
Glycyrrhiza spp.

در مراحل اولیه رشد علف هاي هرز 5 لیترSL 72% توفوردي*
پهن برگ

 خارشتر
Alhagi sp.

در حداکثر فعالیت  علف هرز تا 12 - 4 لیترSL 41% گلیفوزیت*
مرحله گل دهی

مرغ 
Cynodon dactylon

پهن برگ کش15 - 10 لیترL 21.6% پیکلورام

نی 
Phragmites australis

باریک برگ کش50 - 30 کیلوگرمSP 80% داالپون

حلفه 
Imperata cylindrica

تلخ بیان
Sophora alopecuroides

(Goebelia alopecuroides )

قندرونک 
Chondrilla juncea 

کهورك 
Prosopis stephaniana

ورك
Rosa persica

Hultemia persica

 

2 در هزارEC 35%فوزالن*زنجرك انبه

Idioscopus clypealis*دیمتواتEC 40%1/5 در هزار

نام محصول: اراضی غیر مزروعی و تاسیسات صنعتی

 
گلیفوزیت براي علف هاي هرز دائمی 12-6 لیتر در هکتار و براي علف هاي هرز یک ساله 6-4 لیتر 
در هکتار، مصرف فري گیت به میزان 5 در هزار یا 2 لیتر در هکتار یا سولفات آمونیوم به میزان %2 

(8 کیلوگرم در هکتار) همراه با گلیفوزیت، مصرف گلیفوزیت را تا حدود 25 تا 30% کاهش می دهد.
پیکلورام بیشتر در فرودگاه ها مصرف می شود، پس از مصرف آب پاشی شود.

توجه: تا شعاع 20 متري محل سمپاشی با پیکلورام کیله گیاهان خشک خواهند شد.
داالپون مستقیما˝ روي علف هاي هرز باریک برگ پاشیده شود.

نام محصول :درختان میوه گرمسیري

نوبت اول: قبل از ظهور گل آذین 
علیه حشرات کامل، نوبت دوم: 
پس از ظهور گل آذین و قبل از 

باز شدن گل ها

 
عملیات به زراعی، تهویه باغ و کنترل علف هاي هرز درکاهش جمعیت کنترل آفت مؤثر است.

از کشت مخلوط انبه با مرکبات و خرما جلوگیري شود.
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پشه گل آذین

Erosomyia mangifera 

مگس میوه انبه( مگس میوه هلو)
تله جلب کننده (متیل اوژنول)
5- 3 درصد درون تله ها

 Bactrocera zonata 
2 در هزارTC 96% +  ماالتیون تکنیکال *

مگس میوه مدیترانه اي

Ceratitis capitata

1 در هزارEC 60%دیازینون*پشه گالزاي برگ انبه

Procontarinia matteiana
؛؛        ؛؛EC 40%دیمتوآت*

سفیدك پودري گل آذین انبه

Oidium mangiferae 

گونه هاي نماتد موز (مولد غده)

Meloidogyne spp.

در صورت استفاده از تله مخزن دار 6 - 4  تله در هکتار و در صورت استفاده از تله دلتا 10 عدد در 
هکتار توصیه می شود . 

استفاده از تله هاي جلب کننده همراه با تله مخصوص جهت ردیابی و کنترل آفت و اسپري پروتئین 
هیدرولیزات روي تنه درخت توصیه می شود. از کاشت درختان گواوا در بین درختان انبه خودداري 

شود. 
شخم زدن زمین به منظور از بین بردن شفیره ها، رعایت بهداشت باغ، شعله افکتی در سطح زمین باغ، 

انهدام و جمع آوري میوه هاي آلوده توصیه می شود. 
این آفت عالوه بر انبه، به مرکبات نیز خسارت وارد می سازد.

غرقاب کردن سایه انداز درخت و شعله افکنی توصیه می شود.قبل از باز شدن گل ها1 در هزارEC 40%دیمتوات*

ردیابی با متیل اوژنول

به بخش آفات مرکبات مراجعه شود.

جمع آوري و سوزاندن برگ هاي آلوده توصیه می شود. با نظر کارشناس

1 در هزارWP 18.25%دینوکاپ*

قبل از احداث باغ، آزمایش نماتدشناسی خاك انجام گردد.

وقتی که ارتفاع محور گل آذین حدود 7 - 5 سانتی متر باشد مصرف شود، اگر دیر مصرف شود 
سوزندگی ایجاد می کند. 

کنترل بیولوژیک و انتخاب ارقام مقاوم تحت بررسی است. (عدم استفاده از ارقام بذري)

مراجعه به صفحه 57

دقیقا˝ اول فصل قبل از باز 
شدن گل ها

نام محصول: درختان میوه گرمسیري
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت

بیماري موکو موز

Moko diaease 

Ralstonia solanacerum

بیماري ویروسی موز

Banana viral diseases

شپشه گندم 
Sitophilus granarius

Blanket 56%فسفیدآلومینیوم
3 تا 5 گرم فسفین در هر 
مترمکعب در فضاي مسدود

شپشه برنج
S. oryzae

P 80%پودر سیلیس (دراي ساید)
2- 1 در هزار مخلوط با بذر یا در 

انبارهاي خالی

شپشه ذرت
S .zeamais

2 گرم ماده خالص در مترمربعEC 50%پیریمیفوس متیل*

لمبه گندم
Trogoderma granarium

،،   ،،   ،،EC 57%ماالتیون*

سوسک ریز غالت
Rhizopertha dominica

1 گرم ماده موثره در مترمربعSC 24%اسپینوساد

بید غالت (گندم)
Sitotroga cerealella

در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل 5-3 گرم فسفین براي هر مترمکعب در دماي 25 درجه سانتی گراد 
به مدت سه روز، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن 6-4 گرم فسفین در هر مترمکعب بر حسب 

حرارت با نظارت کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیکی 8 - 5 گرم فسفین در هر 
مترمکعب با توجه به دماي محیط حداقل براي 72 ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود.

دراي ساید در مواردي که دانه ها مصرف خوراك انسانی دارند توصیه نمی شود، فقط در مواردي که 
به عنوان بذر و یا خوراك دام استفاده شوند کاربرد دارد. پیریمیفوس متیل، ماالتیون و اسپینوساد فقط 

براي سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود (حداقل 15 - 10 روز قبل از وارد کردن 
محصول به انبار استفاده شود). در مورد لمبه گندم با توجه به مقاومت آفت می توان دز و مدت زمان 

ضدعفونی را افزایش داد.
آزمایشات الزم براي ضدعفونی کشتی ها و انبارهاي خالی و محصوالت انباري با سموم کم خطر به 

ویژه مایع و گازهاي کم خطر و تعیین نرم مبارزه با همکاري سازمان هاي ذیربط توصیه می شود. انجام 
آزمایش در مورد سموم توصیه شده فعلی نیز توصیه می شود. بر اساس آزمایشات انجام شده در 

بعضی مناطق نسبت به این سموم مقاومت نشان داده شده است لذا آزمایشات براي جایگزینی سموم 
جدید نیز پیشنهاد می شود.

 
در صورت مشاهده عالئم بیماري ریشه کن کردن درختان آلوده توصیه می شود. 

در مورد این دو بیماري استفاده از ارقام مقاوم و انجام تحقیقات پیشنهاد می شود.
 مناطق انتشار: مناطق موزکاري چابهار

نام محصول: فرآورده هاي انباري(1):دانه غالت(گندم، جو، برنج و ذرت)

نام محصول: درختان میوه گرمسیري

استفاده از ارقام مقاوم، بهداشت باغی و زراعی و قرنطینه به منظور پیشگیري مطرح است.
انجام تحقیقات در خصوص بیماري ها ي ویروسی موز پیشنهاد می گردد.
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
شپشه  آرد

Tribolium confusumفسفیدآلومینیومBlanket 56%

شپشه قرمز آرد

T.  castaneum*پیریمیفوس متیلEC 50%2 گرم ماده خالص در مترمربع

،،   ،،   ،،EC 57%ماالتیون*شپشه آرد برنج

Latheticus oryzaeاسپینوسادSC 24%1 گرم ماده موثره در مترمربع

پروانه آرد

Ephestia kuehniella 

شپشه  دندانه دار

Oryzaephilus surinamensis

O. mercator

کنه آرد

Acarus siro

کرم آرد

Tenebrio molitor

شب پره هندي

Plodia interpunctella

سوسک آسیاب (کدل)

 Tenebrioides mauritanicus

3 تا 5 گرم فسفین در هر 
مترمکعب در فضاي مسدود

 
در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل 5-3 گرم فسفین براي هر مترمکعب در دماي 25 درجه سانتی گراد 
به مدت سه روز، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن 6-4 گرم فسفین در هر مترمکعب بر حسب 

حرارت با نظارت کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیکی 8 - 5 گرم فسفین در هر 
مترمکعب با توجه به دماي محیط حداقل براي 72 ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود.

پیریمیفوس متیل، ماالتیون و اسپینوساد فقط براي سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود 
(حداقل 15 - 10 روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود).
در مورد ضدعفونی آرد از پلیت فسفیدآلومینیوم نیز می توان استفاده کرد.

نام محصول: فرآورده هاي انباري(2): مشتقات غالت:آرد، بلغور، سبوس، جو پوست کنده
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مالحظاتزمان مبارزهمصرف در هکتارفرموالسیونسموم توصیه شدهنام آفت
سوسک عدس  

   Bruchus lentis
سوسک باقال 

B. rufimanus
سوسک  نخودفرنگی 

B. pisorum
P 80%پودر سیلیس (دراي ساید)

2- 1 در هزار مخلوط با بذر یا در 
انبارهاي خالی

سوسک  چهار  نقطه اي حبوبات
Callosobruchus maculatus

2 گرم ماده خالص در مترمربعEC 50%پیریمیفوس متیل*

سوسک  چینی حبوبات  
C. chinensis

،،   ،،   ،،EC 57%ماالتیون*

سوسک لوبیا 
 Acanthoscelides obtectus

1 گرم ماده موثره در مترمربعSC 24%اسپینوساد

شپشه  دندانه دار
Oryzaephilus surinamensis

شپشه  خشکبار
Trogoderma versicolor*پیریمیفوس متیلEC 50%2 گرم ماده خالص در مترمربع

،،   ،،   ،،EC 57%ماالتیون*شب پره  خشکبار 

Cadra cautella اسپینوسادSC 24%1 گرم ماده موثره در مترمربع

(Ephestia cautella 2 - 1 پلیت در سی مترمکعبPlate 56%فسفیدمنیزیم(
شب پره توتون  

Cadra figulilella

(Ephestia figulilella )

E. elutella

شب پره هندي
Plodia interpunctella

شب پره کوچک خرما
 Batrachedra amydraula

Blanket 56%فسفیدآلومینیوم

Blanket 56%فسفیدآلومینیوم

نام محصول: فرآورده هاي انباري (4):خشکبار، پسته، خرما، بادام، گردو، کشمش، برگه ها، انجیر

3 تا 5 گرم فسفین در هر متر 
مکعب در فضاي مسدود

کاربرد سموم با دز مناسب و تحت نظر کارشناس انجام شود. 
در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل 5-3 گرم فسفین براي هر مترمکعب در دماي 25 درجه سانتی گراد 

به مدت سه روز، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن 6-4 گرم فسفین درهر مترمکعب بر حسب 
حرارت با نظارت کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیکی 8 - 5 گرم فسفین در هر 

مترمکعب با توجه به دماي محیط حداقل براي 72 ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود.
پیریمیفوس متیل، ماالتیون و اسپینوساد فقط براي سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود 

(حداقل 15 - 10 روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود).
دو پلیت فسفیدمنیزیم در سی مترمکعب فضا جهت مبارزه با شب پره کوچک خرما ثبت شده است.

3 تا 5 گرم فسفین در هر 
مترمکعب در فضاي مسدود

نام محصول: فرآورده هاي انباري (3) : حبوبات، لوبیا، نخود، ماش، باقال، نخودفرنگی

 
در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل 5-3 گرم فسفین براي هر متر مکعب در دماي 25 درجه سانتی گراد 

به مدت سه روز، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن 6-4 گرم فسفین در هر مترمکعب بر حسب 
حرارت با نظارت کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیکی 8 - 5 گرم فسفین در هر 

مترمکعب با توجه به دماي محیط حداقل براي 72 ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود. پودر 
سیلیس در مواردي که دانه ها مصرف خوراك انسانی دارند توصیه نمی شود، فقط در مواردي که به 
عنوان بذر و یا خوراك دام استفاده شوند کاربرد دارد. پیریمیفوس متیل، ماالتیون و اسپینوساد فقط 
براي سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود (حداقل 10 تا 15 روز قبل از وارد کردن 

محصول به انبار استفاده شود). در سرماي 11 درجه زیر صفر، به طور متوسط در مدت 7 روز، کلیه 
حاالت آفات انباري، مخصوصا˝ سوسک ها از بین می روند.
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سوسک توتون

Lasioderma serricorne فسفیدآلومینیومBlanket 56%5 - 3 گرم در هر مترمکعب

1 پلیت در سی مترمکعبPlate 56%فسفیدمنیزیمشب پره  توتون

Ephestia elutella 

سوسک قالی

 Anthrenus spp.

کرم سیر

 Dyspessa ulula

با توجه به اهمیت میکوتوکسین ها مانند آفالتوکسین و… ، انجام تحقیقات پیشنهاد می شود.بیماري هاي انباري غالت  به ویژه ذرت

پوسیدگی ورتیسلیومی (خشک) قارچ خوراکی

Verticillium fungicola

احتیاط هاي الزم به  منظور جلوگیري از مصرف خوراکی این گونه بذور و بروز مسمومیت به  عمل 
آید. محصوالت داراي رطوبت کمتر از 12 درصد به این پودر آغشته شوند.

5 - 3 گرم در هر مترمکعب در 
فضاي مسدود

Blanket 56%فسفیدآلومینیوم*

نام محصول: قارچ خوراکی

یک نوبت، 10 - 7 روز بعد 
از دادن خاك پوشش

0/9 گرم در مترمربع WP 50% پروکلراز

Blanket 56%فسفیدآلومینیوم

طبق مالحظاتچسب دبلو (تله چسبی)جوندگان مضر انباري

2- 1 در هزار مخلوط با بذرP 80%پودر سیلیس (دراي ساید)

نام محصول: سایر محصوالت انباري

5 - 3 گرم در هر مترمکعب در 
فضاي مسدود

ضد عفونی بذر قبل از انبارکردن

محتویات تیوب به صورت زیگزاگ بر روي یک صفحه چوبی یا مقوایی فشرده و پس از سی دقیقه 
چسب به طور کامل روي صفحه پخش شود. در محل هاي سربسته مانند انبارها، سردخانه ها و منازل 

کاربرد دارد.

در شرایط رطوبت و حرارت مناسب در محیط کامال˝ بسته حداقل به مدت 72 ساعت انجام شود.
یک پلیت فسفیدمنیزیم در سی مترمکعب فضا جهت مبارزه با سوسک توتون در انبار ثبت شده است.

 بررسی و تحقیقات در مورد سموم جدید پیشنهاد می شود.

آفات انباري  بذور
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

 II39 - 55کنه کشEC1.8%10ورتیمکآبامکتین

U89 - 91علف کشWP80%1869گزاپریمآترازین

112 - 39_حشره کشEC 1%>5000نیم آزالآزادیراختین

40_حشره کشEC 0.15%>5000نیمارینآزادیراختین

II55 - 95کنه کشWP 25%209پروپالآزوسیکلوتین

III43قارچ کشSC32.5%>2000ارتیواتاپآزوکسی استروبین + دیفنوکونازول

III89 - 103علف کشEC 48% 930-1350السوآالکلر

III91علف کشWP 80%1160گزاپاکسآمترین

III57 - 60 - 83حشره کشEC 20% 650مایتاكآمیتراز

19_علف کشSC 31.5%>5000سان رایس پالسآنیلوفوس + اتوکسی سولفورون

II45 - 46علف کشEC 22.5%165-332توتریلآیوکسینیل

II78قارچ کشSC 12.5%>5000اوپوساپوکسی کونازول

III35 - 85 - 94 - 98 - 104علف کشEC 33.3%>5000سوناالناتال فلورالین
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

II24 - 31 - 56 - 62حشره/کنه کشEC 47%208اتیوناتیون

Ib18قارچ کشEC 50%100هینوزانادیفنفوس

60 - 55 - 21 - 20_کنه کشSC 24%>2500انویدوراسپیرودیکلوفن

40_حشره کشSC 24%>2500ابروناسپیرومسیفن

Iv31 - 42 - 81 - 103 - 118 - 119 - 120حشره کشSC 24%3783تریسراسپینوساد

II20 - 21 - 60حشره کشSP 20%217موسیپالناستامی پرید

III89علف کشEC 50%2148اسنیتاستوکلر

III89علف کشEC 76%2148سورپاساستوکلر

21 - 20_کنه کشSC 10%>5000باروكاتوکسازول

19_علف کشEC 30%>5000تاپ استاراکسادیارژیل

19_علف کشWG 80%>5000تاپ استاراکسادیارژیل

Iحشره/کنه کشEC 25%50متاسیستوکساکسی دیمتون متیل
7 - 23 - 34 - 38 - 61 - 77 - 82 - 83 - 92 - 96 - 

102 - 107 - 108 - 112

III45علف کشEC 24%>5000گلاکسی فلورفن

U27قارچ کشWG 75%3165نوردوکساکسید مس
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

IIIقارچ کشWP 35%700 - 800کوپراویتاکسی کلرورمس(کوپراکسی کلراید)
26 - 27 - 28 - 29 - 44 - 49 - 58 - 63 - 66 - 72 - 

114

III45علف کشEC 25% >5000 رونستاراگزادیازون

III19 - 104علف کشSL 12%>5000رونستاراگزادیازون

(MCPA) آگروکسونام سی پی آSL 45%700-1160علف کشIII16 - 89

III35 - 54 - 89 - 91 - 93علف کشEC 82%>2000ارادیکاناي پی تی سی + ایمن کننده دي کلرآمید

U48قارچ کشWP 50%>2000رورالایپرودیون

69 - 36 - 18 - 11_قارچ کشWP 52.5%>5000رورال - تی اسایپرودیون + کاربندازیم

III15علف کشSC 55%1826-2000پنترایزوپروتورون + دي فلوفن کان

U54علف کشSL 10%>5000پرسوئیتایمازاتاپیر

II11قارچ کشSL 5%227-343فونگافلورایمازالیل

_%٠/٧واکس سیترازولایمازالیل+ تیابندازول
قارچ کش

( واکس محافظ مرکبات)
_58

II57 - 60 - 77 - 82 - 83 - 92 - 100 - 102حشره کشSC 35%450کونفیدورایمیداکلوپرید

II47 - 51 - 77 - 82 - 99حشره کشWS 70%450گاچوایمیداکلوپرید
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

103 - 96 - 81 - 35 - 20_حشره کشSC 15%1732آوانتایندوکساکارب

42_حشره کشEC 15%1732آوانتایندوکساکارب

(B. t) باسیلوس تورینجینسیس
Bacillus thuringiensis

113 - 108 - 106_حشره کش_WP 90%باکتوسپئین - دایپل

27_قارچ کشSC 18%>4000بردوفیکسبردوفیکس

کلرتبرودیفاکوم
B0.005%
wax block

pellet
Ia1 - 2 - 3 - 4موش کش0/4

برودي تاپبرودیفاکوم
Bait
pasta
pellet

Ia3موش کش0/4

Baitپستاف  برودیفاکوم
pellet0/4موش کشIa1 - 3

Ia3موش کش0/4گندمی، پلت، واکس پلت، واکس بالكضربهبرودیفاکوم

PB 0.01%کتلفاربرومتالین
Wax block2موش کشIa1 - 2 - 3 - 4

Ia1 - 2 - 3 - 4موش کشB 0.005%1/125النی رتبرومادیولون

Ia3موش کشBait block1/125موریبرومبرومادیولون
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

دتیابیتبرومادیولون
Bait pellet

block 
fresh

Ia1 - 3 - 4موش کش1/125

Bait pelletاسترمی برومبرومادیولون
block 1/125موش کشIa1 - 3

III20 - 21 - 39 - 55 - 60 - 74 - 86 - 95کنه کشEC 25%>5000نئورونبروموپروپیالت

II16علف کشSL 22.5%240-400پاردنر - برومینالبروموکسینیل

II16علف کشEC 40%892برومایسیدبروموکسینیل + ام سی پی آ +  اتیل هگزین استر

III19 - 35 - 54 - 98علف کشSL 48%>1000بازاگرانبنتازون

III20 - 21 - 55کنه کشEC 20%>15000سیترازونبنزوکسی میت

U19علف کشDF 60%>5000لونداکسبن سولفورون متیل

III25 - 26 - 27 - 28 - 36 - 69 - 78 - 114قارچ کشWP 50%>5000بنلیتبنومیل

III56 - 83حشره کشSC 40%2355آپالودبوپروفزین

U19علف کشEC 60%2000ماچتیبوتاکلر

U19علف کشEW 60%2000ماچتیبوتاکلر

U19علف کشG 5%2000ماچتیبوتاکلر
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

III26قارچ کشWG 38%>1490بلیسبوسکالید + پیراکلواستروبین

III26قارچ کشSC 30%5000کولیسبوسکالید + کرزوکسیم متیل

بووریا بازیانا
Beauveria basiana

Naturalis LL7.16%>5000112 - 83_حشره کش

III25قارچ کشWP 25%>5000بایکوربیترتانول

II30 - 33 - 51 - 54 - 59 - 64 - 67 - 91علف کشSL 20%129-157گراماکسونپاراکوات

U19علف کشEC 50%6099ریفیتپرتیالکلر

II21 - 61 - 74 - 76حشره کشEC 25%430- 4000آمبوشپرمترین

III19علف کشEC 36%>2500استام - افپروپانیل

IIIکنه کشEC 57%2800اومایتپروپارژیت
20 - 21 - 34 - 39 - 47 - 60 - 73 - 74 - 81 - 86 - 

95 - 108

III20 - 34کنه کشEW 57%2800اومایتپروپارژیت

U80 - 85علف کشEC 10%>5000آژیلپروپاکوئیزآفوپ

III11 - 12 - 13 - 18قارچ کشEC 25%1517تیلتپروپیکونازول

10 - 9_قارچ کشFS40%>5000الماردورپروتیوکونازول + تبوکونازول
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

I81 - 96حشره/کنه کشEC 40%358کوراکرونپروفنفوس

U37 - 85علف کشWP 80%>2000گزاگاردپرومترین

U85علف کشDF 88%> 6000کانوويپرومترین + فلومتورون

III121قارچ کشWP 50%1600 - 2400اسپوروگونپروکلراز

III33 - 37 - 103 - 104علف کشEC 33%>5000استامپپندي متالین

U48قارچ کشWP 25%>5000مونسرنپنسی کورون

U32قارچ کشEW 20%2125توپازپنکونازول

121 - 120 - 118_حشره کش_P 80%دراي سایدپودر سیلیس( سیلیس آمورف )

II19علف کشEC 35%324ریلوف - اچپی پروفوس + توفوردي

U56 - 57 - 83حشره کشEC 10%>5000آدمیرالپیري پیروکسی فن

II48حشره کشWP0.1%2370اگروترینپیرترین

II40حشره کشEC5%2370پیرترومپیرترین

III55کنه کشWP 20%1350سان مایتپیریدابن

III37علف کشEC 60%>2000لنتاگرانپیریدات
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

76 - 42_حشره کشEC50%>5000سومی پلوپیریدالیل

II40 - 65  - 66 - 83 - 92 - 118 - 119 - 120حشره/کنه کشEC 50%1414آکتیلیکپیریمیفوس متیل

II7 - 23 - 41 - 47 - 52 - 86 - 92 - 100 - 112حشره(شته)کشWP 50%142پیریمورپیریمیکارب

II23 - 41 - 47 - 56 - 92حشره(شته)کشDF 50%142پیریمورپیریمیکارب

U116علف کشL 21.6%>5000توردون- کا 22پیکلورام

III41 - 47 - 77 - 83 - 92 - 102حشره کشWP 25%5820چسپی متروزین

III41 - 47 - 77 - 83حشره کشWG 50%5820چسپی متروزین

II14علف کشEC 10%>5000اکسیالپینوکسادون + ایمن کننده کلوکینتوست مکسیل

III14علف کشEC 10%>2000تراکسوسپینوکسادون + کلودینافوپ پروپارژیل

II14علف کشEC 4.5%>5000اکسیال جدیدپینوکسادون + مویان

III91علف کشSC 50%477تبوسانتبوتیورون

III11 - 12قارچ کشEW 25%4000فولیکورتبوکونازول

III9 - 10 - 88قارچ کشDS 2%4000راکسیلتبوکونازول

III9 - 10 - 88قارچ کشFS 6%4000راکسیلتبوکونازول
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

III34 - 39 - 47 - 55 - 66 - 73 - 81 - 95 - 108 - 112کنه کشEC 7.52%>14700تدیون – وي 18تترادیفون

II43قارچ کشEC10%1248دوماركتتراکونازول

II9 - 10قارچ کشLS 12.5%1248لوسپلتتراکونازول

II78قارچ کشME12.5%1248امیننتتتراکونازول

III14علف کشSC 25%1258گراسپترالکوکسیدیم

U16علف کشWG 64%2500-5000لوگران اکستراتربوترین + تریاسولفورون

III9 - 10قارچ کشDS 7.5%700بایتانتریادیمنول

U16علف کشDF 75%>5000گرانستارتري بنورون متیل

II84برگریزL 72%500دفتري بوتیل فسفروتري تیوآت

III9 - 10قارچ کشFS 20%>2000رئالتري تیکونازول

II78قارچ کشEC 75%480کالیکسینتري دمورف

II18قارچ کشWP 75%314بیمتري سیکالزول

Uعلف کشEC 48%>5000ترفالنتري فلورالین
35 - 46 - 51 - 80 - 85 - 94 - 98 - 101 - 103 - 

104

U80علف کشDF 50%>5000سافاريتري فلوسولفورون متیل
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

85_علف کشWG 75%>5000انووكتري فلوکسی سولفورون سدیم

III91علف کشWG 75%>2000کریسمتتري فلوکسی سولفورون سدیم + آمترین

III25 - 26 - 43قارچ کشWG 50%>5000فلینتتري فلوکسی استروبین

III18قارچ کشEC 15%695 - 715تریفمینتري فلومیزول

48_قارچ کش_P 5%تریکودرمین Bتریکودرماهارزیانوم

IIحشره کشSP 80%250دیپترکستري کلروفن
1 - 8 - 17 - 23 - 31 - 35 - 40 - 41 - 42 - 94 - 

95 - 106 - 109 - 113

II16 - 19 - 89 - 91 - 116علف کشSL 72%949یو 46- دیفلوئیدتوفوردي

II16 - 89علف کشSL 67.5%700یو46- کمبی فلوئیدتوفوردي + ام سی پی آ

U34 - 36 - 48قارچ کشWP 60%3100تکتوتیابندازول

III9 - 10قارچ کشDS 5%1140وینسیت پیتیابندازول + فلوتریافول

III60حشره کشWG 25%1563آکتاراتیامتوکسام

III47 - 51 - 75 - 77 - 87 - 99حشره کشFS 35%1563کروزرتیامتوکسام

III 40 - 60حشره کشSC24%1563مموريتیامتوکسام

40_حشره کش_SC24.7%افوریاتیامتوکسام + المبداساي هالوترین
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

II20 - 48 - 60 - 83حشره کشSC 48%621 - 836کالیپسوتیاکلوپرید

II60حشره کشOD24%621 - 836بیسکایاتیاکلوپرید

II40حشره کشOD11%300-2000پروتئوستیاکلوپرید + دلتامترین

U84برگریزWP 50%4000دراپتیدیازورون

II19علف کشEC 50%1033ساترنتیوبنکارب

II19علف کشG 6%1033ساترنتیوبنکارب

II35 - 61 - 81 - 82 - 86 - 92 -96 - 99 - 103حشره کشDF 80%66الروینتیودیکارب

U27 - 28قارچ کشWP 70%6640توپسین امتیوفانات متیل

I18قارچ کشWP 72.5%50 - 300ویستاتیوفانات متیل + تري سیکالزول

18_قارچ کش_WP 80%همایکتتیوفانات متیل تیرام

Ib23 - 38 - 77 - 82 - 96 - 100حشره کشEC 25%73-136اکاتینتیومتون

121__ __دبلوچسب دبلو(تله چسبی)

U91 - 116علف کشSP 80%9330باسفاپنداالپون

II16علف کشSL 46.4%1347دیالن سوپرداي کامبا + توفوردي

III16علف کشWG 70%>2000لنتورداي کامبا + تریاسولفورون
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

U80علف کشEC 15.7%10250بتانال - آ - امدس مدیفام

Ib1 - 21 - 70 - 76 - 82حشره کشEC 2.5%135 - 5000دسیسدلتامترین

Ib1حشره کشTablet2.5%135 - 5000دسیسدلتامترین

III25قارچ کشWP 65%1000ملپرکسدودین

112 - 41-حشره کشWSC65%12200پالیزیندي اتانول آمید روغن نارگیل

II20 - 23 - 24 - 25 - 31 - 107حشره کشWP 40%1250بازودیندیازینون

IIحشره کشEC 60%1250بازودیندیازینون
7 - 8 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 31 - 34 - 40 - 56 - 
60 - 61 - 62 - 65 - 69 - 70 - 73 - 75 - 76 - 81 - 86 - 94 

- 95 - 96 - 99 - 103 - 104 - 107 - 109 - 113 - 117

G5%بازودیندیازینون
G10%1250حشره کشII8 - 17 - 77 - 90

Ia1 - 2 - 3 - 4موش کشB 0.0025%0/56باراکیدیفتیالون

Uحشره کشWP 25%>4640دیمیلیندیفلوبنزورون
21 - 42 - 57 - 74 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 

- 113

U5 - 6 - 111حشره کشODC45%>4640دیمیلیندیفلوبنزورون

P0.005%بنی رتدیفناکوم
B0.005% 36000موش کشIa1 - 3
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

II14علف کشSL 25%617آونجدیفنزوکوات

III9 - 10 - 11قارچ کشDS 3%1453دیویدنددیفنوکونازول

III9  - 11قارچ کشFS 3%1453دیویدنددیفنوکونازول

II59نماتدکشSL 100%72-220ورلکس ، داي تراپکسدي کلروپروپن + متیل ایزوتیوسیانات

Ib40 - 41 - 47حشره کشEC 50%50ددواپدیکلرووس

III14علف کشEC 36%481-693ایلوکساندیکلوفوپ متیل

III81 - 108کنه کشEC 18.5%690کلتاندیکوفول

IIحشره کشEC 40%387روگور ، روکسیوندیمتوآت
7 - 38 - 40 - 54 - 70 - 77 - 82 - 96 - 116 - 

117

40_حشره کشSG 20%2804استارکلدینوتفوران

III26 - 114قارچ کشEC 35%980-1190کاراتانLCدینوکاپ

III26 - 32 - 39 - 43 - 53 - 78 - 93 - 117قارچ کشWP 18.25%980-1190کاراتان FN-57دینوکاپ

III85 - 98علف کشEC 25%3000کوبکسدینیترامین

III9 - 88قارچ کشWP 2%639سومی ایتدي نیکونازول
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

III9قارچ کشFS 2%639سومی ایتدي نیکونازول

U85علف کشWP 80%3000کارمکسدیورون

U91علف کشDF 90%3000کارمکسدیورون

III91علف کشDF 60%1100باراگدیورون + هگزازینون

-حشره کشO 80%>15000روغن ولکروغن امولسیون شونده
14 - 15 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 31 - 55 - 
56 - 57  - 61 - 62 - 65 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 -

 107 - 111

U89علف کشDF 25%>5000تیتوسریم سولفورون

U28 - 29 - 32 - 38 - 55 - 79 - 93قارچ کشWP 80%>5200دیتان زد 78زینب

III11 - 12 - 78قارچ کشSL 10%1020آلتوسایپروکونازول

10_قارچ کشFS3.63%>3000دیویدنداستارFS036سایپروکونازول +دیفنوکونازول

III13قارچ کشSC 42%>2000آلتوکمبیسایپروکونازول + کاربندازیم

13 - 12_قارچ کشEC 33%4200آرتئاسایپروکونازول + پروپیکونازول

III45 - 80 - 101علف کشEC 12.5%3200نابواسستوکسیدیم

__L 100%3180مویانسیتووت
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

U32قارچ کش / کنه کشMicronised P>5000گل گوگردسولفور

WP 80-90%تیووت جت، اس یونی فلو و کومولوسسولفور
DF80%>5000قارچ کش / کنه کشU26 - 32 - 39 - 43 - 53 - 60 - 74 - 78 - 114

III15علف کشWG 75%>5000آپیروسسولفوسولفورون

U15علف کشWG 80%>5000توتالسولفوسولفورون + مت سولفورون متیل

U39 - 112حشره کشWG 75%3387تریگاردسیرومازین

III80علف کشEC 72.7%>2000رونیتسیکلوآت

U45 - 101علف کشEC 10%5000فوکوسسیکلوکسیدیم

49 - 44_قارچ کشWDG 52.5%>1333اکویشین پرو سیموکسانیل + فاموکسادون

U19علف کشWG 20%>5000ستوفسینوسولفورون

SL 81.2%620__30 - 33 - 54 - 59 - 64 - 67 - 91 - 116مویانفري گیت

 pheromone +6% permethrin %2کرماکیلفرمون جنسی چوبخوار پسته 2% + پرمترین %6
(At&k)___61

III43 - 113حلزون کشB1%>5000فریکولفسفات آهن

Ib1 - 2 - 3 - 4 - 43 - 71موش کشP 80%45/7فسفردوزنگفسفردوزنگ
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

Tb 56%8/7فستوکسینفسفیدآلومینیوم
حشره کش و موش کش (سم 

تدخینی)
FM2 - 66

Blankate 56%8/7فستوکسینفسفیدآلومینیوم
حشره کش و موش کش (سم 

تدخینی)
FM118 - 119 - 120 - 121

Plate 56%11/2دگش پلیتفسفیدمنیزیم
حشره کش و موش کش (سم 

تدخینی )
FM2 - 120 - 121

U49قارچ کشSL 40%>11800اگریفوسفسفونیک اسید

14-علف کشEC 20%>4000سافیکس بی دبلیوفلم پروپ  ام  ایزوپروپیل

III80علف کشEC 12.5%3680فوزیلیدفلوآزیفوپ پی بوتیل

III51علف کشEC 15%3680فوزیلیدفورتفلوآزیفوپ پی بوتیل

U18قارچ کشFS 2.5%>5000سلستفلودیوکسونیل

13 - 12-قارچ کشSE 37.5%>2000آلرتفلوزیالزول + کاربندازیم

III12قارچ کشSC 12.5%1140ایمپکتفلوتریافول

U60حشره/کنه کشDC 5%>3000کاسکیدفلوفنوکسورون

U93تنظیم کننده رشدEC 12.5%>5000پرایم پالسفلومترالین

II20کنه کشSC 20%134پرایدفنازاکویین
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

Ib63 - 74نماتدکشG 10%6نماکورفنامیفوس

II20 - 81 - 96حشره/کنه کشEC 10%70/6دانیتولفن پروپاترین

II20 - 21 - 55کنه کشSC 5%480ارتوسفن پیروکسی میت

II60حشره/کنه کشEC 5%480ارتوس سوپرفن پیروکسی میت

II76 - 95حشره کشEC 50%270سیدیالفنتوآت

II1 - 61 - 62حشره کشEC 50%250لبایسیدفنتیون

U80علف کشEC15.7%>8000بتانالفن مدیفام

U80علف کشEC 18%>5000بتانال پروگرس آ - امفن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت

U80علف کشEC 27.4%>5000بتانال پروگرس او- اففن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت

II21 - 52 - 76حشره کشEC 20%451سومیسیدینفن والریت

14-علف کشEW 7.5%3150-4000پوماسوپرفنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایردي اتیل

80-علف کشEC 12%3150-4000ویپ سوپرفنوکساپروپ پی اتیل

ULVسومیتیونفنیتروتیون
TC 96%1700حشره کشII5 - 6

II1 - 5 - 6 - 42 - 61 - 62 - 90حشره کشEC 50% 1700سومیتیونفنیتروتیون

138



ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

IIحشره/کنه کشEC 35%120زولونفوزالن
8 - 20 - 22 - 24 - 25 - 31 - 40 - 48 - 52 - 60 - 61 - 62 -
 75 - 76 - 82 - 86 - 87 - 92 - 94 - 96 - 99 - 100 - 104 - 

116

62 - 61 - 60-حشره کشEC 21.75%>318دارتون فوزالن + تفلوبنزورون

III89علف کشOD 22.5%>5000اکوئیپفورام سولفورون

II17حشره کشG 0.2%97ریجنتفیپرونیل

II66حشره کشEC 2.5%97آجندافیپرونیل

U25 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 63 - 79 - 114قارچ کشWP 50%9000کاپتانکاپتان

Ib63 - 74نماتدکشG 10%37/1راگبیکادوزفوس

IIحشره کشWP 85%264سوینکارباریل
5 - 6 - 17 - 34 - 43 - 65 - 66 - 69 - 70 - 75 - 81 - 82 - 

86 - 87 - 92 - 93 - 94 - 95 - 99 - 106 - 111 - 113

III10 - 78  - 114قارچ کشWP 50-60%>6400باویستین - دروزالکاربندازیم

U18قارچ کشSC 30%>5000وینکاپروپامید

U10 - 34 - 83قارچ کشWP 75%2846ویتاواکسکاربوکسین

III9 - 10 - 11 - 18 - 78 - 83 - 87 - 88قارچ کشWP 75%2600ویتاواکس تیرامکاربوکسین تیرام
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

III9 - 10قارچ کشFS 40%2600ویتاواکس FFکاربوکسین تیرام

II17حشره کشG 4%345پادانکارتاپ

II25 - 26 - 43قارچ کشWG 50%>5000استروبیکرزواکسیم متیل

III80 - 98علف کشEC12%>3000سلکت سوپرکلتودیوم

II42 - 43 - 47 - 75حشره کشG 5%135-163دورسبانکلرپیریفوس (اتیل )

IIحشره کشEC 40.8%135-163دورسبانکلرپیریفوس (اتیل )
8 - 24 - 31 - 36 - 39 - 56 - 75 - 82 - 96 - 99 - 

103

66_حشره (موریانه)کشEC 50%230گالدیاتور 5TCکلرپیریفوس + کلرپیریفوس متیل

U20 - 65حشره کشEC 40%>3000رلدانکلرپیریفوس متیل

U35 - 54علف کشWP 75%>10داکتالکلرتال دیمتیل

U49قارچ کشWP 75%>5000داکونیلکلرتالونیل

U49قارچ کشSC72%>5000داکونیلکلرتالونیل

II3موش کشBlock Bait0.005%6/26مورینوناکلروفاسینون

Ia1 - 2 - 3 - 4موش کشB 0.025%>1اکتوسین سیکلروفاسینون + سولفاکوئین اکسالین
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

Ia1 - 2 - 3 - 4موش کش1<گندمی، واکس پلت، پلت و بالكپساكکلروفاسینون + سولفاکوئین اکسالین

III80علف کشDF 65%3830پیرامینکلریدازون

III80علف کشWP 65%3830پیرامینکلریدازون

III80علف کشSC 50%3830پیرامینکلریدازون

III14علف کشEC 8%1392تاپیک، کارنت، بهپیککلودینافوپ پروپارژیل

U101علف کشSL 30%3738لونترل، واچکلوپیرالید

III20 - 55کنه کشSC 50%>5200آپولوکلوفنتزین

II85 - 98 - 101علف کشEC 4%1012پنتراکوئیزالوفوپ پی تفوریل

II80علف کشEC 5%1210تارگاسوپرکوئیزالوفوپ پی اتیل

U30 - 33 - 54 - 59 - 64 - 67 - 91 - 116علف کشSL 41%> 5000رانداپگلیفوزیت

III30 - 33 - 59 - 64 - 67علف کشSL 20%2000بستاگلوفوسینت آمونیوم

U30علف کشSL 36%> 4050ویدمسترگلیفوسیت با امالح دوگانه

U46علف کشWP 50%1500 - 4000آفالنلینورون
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

U37علف کشSC 45%1500-4000آفالنلینورون

III20 - 61حشره کشEC 5%>2000مچلوفنورون

61_حشره کشEC 10.5%>2000لوفوکسلوفنورون + فنوکسی کارب

IIIحشره کشEC 57%1375 - 5500ماالتیونماالتیون
5 - 6 - 7 - 8 - 17 - 21 - 23 - 31 - 34 - 40 - 41 - 42 - 52 
- 56 - 57 - 65 - 70 - 71 - 73 - 75  - 76 - 90 - 96 - 99 - 

108 - 109 - 112 - 117 - 118 - 119 - 120

ULVماالتیونماالتیون
TC 96%1375 - 5500حشره کشIII5 - 6 - 117

U32 - 38 - 44 - 54 - 79 - 93قارچ کشWP 80%>5000دیتان ام - 22مانب

U28 - 36 - 53 - 55 - 93 - 114قارچ کشWP 80%>5000دیتان ام - 45مانکوزب

32_قارچ کش1150پد کاغذي 7 گرمیسولفورپدمتابی سولفیت سدیم

U101علف کشSC 41.6%>4070بوتیزان استارمتازاکلر + کوئین مراك

III44 - 114قارچ کشG 5%633ریدومیلمتاالکسیل

II43 - 57 - 93 - 113حلزون کشB 6%283متاالن جیمتالدهید

II44 - 93نماتدکشSL 32.7%1800واپاممتام سدیم
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

III80علف کشSC 70%2000گلتیکسمتامیترون

II46 - 51 - 98علف کشDF 75%510لکسونمتري بوزین

II46 - 51 - 91 - 98 - 104علف کشWP 70%510سنکورمتري بوزین

FM73سم تدخینی (فومیگانت)Gas 98%10متیل برومایدمتیل بروماید

مخلوط بردو
(سولفات مس + هیدروکسیدکلسیم)

ترکیب بردو
72 - 63 - 58 - 29 - 28 - 27 - 26_قارچ کش4000<_بردومیکسچر

89_علف کش_SE 53.75%لوماکسمزوتریون + اس متاالکلر + تربوتیالزین

مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل +  
ایمن کننده مفن پایردي اتیل

III15علف کشOD1.2%>5000آتالنتیس

Ib57حلزون کشWP 50%33مزورولمتیوکارب

مکروپروپ پی + دیکلوپروپ پی +
 ام سی پی آ

III16علف کش_SL 60%دوپلسان  سوپر

II19علف کشEC 71%369اردرام - اردرام سوپرمولینیت

III25 - 32قارچ کشEC 9%2500تریمیدالنوآریمول

نوار دورکننده حلزون سبزآورنوار مسی( نوار مسی فعال شده)
نوار مسی پوشش داده شده با امالح 

57_حلزون کش5500<آهن
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ضمیمه 1- فهرست نام عمومی، تجاري، فرموالسیون و سایر اطالعات فنی سموم

شماره صفحه توصیه شدهگروه خطرکاربردLD50 (Mg/Kg)فرموالسیوننام هاي تجارينام عمومی سم

U89علف کشSC 4%>5000کروزنیکوسولفورون

89_علف کشWG75%>5000اولتیمانیکوسولفورون + ریم سولفورون

II80 - 85 - 101علف کشEC 12.5%531گاالنتهالوکسی فوپ اتواتیل

II45 - 80 - 98 - 101علف کشEC 10.8%300گاالنت سوپرهالوکسی فوپ آرمتیل

Ib23 - 40 - 41 - 47حشره (شته)کشEC 50%96 - 121هوستاکوئیکهپتنفوس

U32قارچ کشSC 5%2189انویلهگزاکونازول

U57 - 60 - 61حشره کشEC 10%>5000کنسالتهگزافلومورون

U55کنه کشEC 10%>5000نیسورونهگزي تیازوکس

یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + 
ایمن کننده مفن پایردي اتیل

15_علف کشWG 6%>2000شوالیه
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نام انگلیسینمادنام فارسینام انگلیسینمادنام فارسی
 MEMicro EmulsionمیکروامولسیونAEAerosolآئروسل
MGMicro Granuleمیکروگرانول AIActive Ingredientماده مؤثره

ODOil Dispersionروغن قابل انتشارABGrain Baitطعمه به صورت دانه

ODCOil Dispersible Concentrateمابع قابل انتشار در روغنBBaitطعمه
OECOil Emulsion Concentrateامولسیون روغنی BBBlock Baitطعمه به صورت بلوك

PPowderپودرCSCapsule Suspensionسوسپانسیون (تعلیق) کپسولی

PAPasteخمیرDDustپودر (گرد)

PBPlate Baitطعمه به صورت صفحهDCDispersible Concentrateمایع قابل انتشار در آب
 RBReady Baitطعمه آماده مصرفDFDry Flowableگرانول / پودر قابل انتشار در آب

SBWater Soluble Bagکیسه قابل حل در آبDGDispersible Granuleگرانول قابل پخش در آب

 SCSuspension Concentrateسوسپانسیون (تعلیق)DPDustable Powderپودر قابل گردپاشی
SGWater Soluble Granuleگرانول قابل حل در آبDSPowder for Dry Seed treatmentپودر براي ضدعفونی خشک بذر

SLWater Soluble Liquidمایع قابل حل در آبECEmulsifiable Concentrateمایع امولسیون شونده

SPWater Soluble Powderپودر قابل حل در آبEOEmulsion , water in Oilامولسیون ،  آب در روغن

SSSP for Seed treatmentپودر محلول براي ضدعفونی بذرESEmulsion for seed treatmentامولسیون براي ضدعفونی بذر

TBTabletقرصEWEmulsion , oil in waterامولسیون ، روغن در آب

TCTechnical grade materialماده تکنیکالFSFlowable concentrate for Seed treatmentمایع قابل انتشار براي ضدعفونی بذر

ULUltra Low Volume(ULV) Liquidمایع با حجم بسیار کمGRGranuleگرانول
ULVUltra - Low Volumeحجم بسیار کمGaGasگاز

WBWax Blockمکعب مومیGBGranular Baitطعمه به صورت گرانول
 WGWater Dispersible Granuleگرانول قابل پخش در آبGSGas under pressureگاز تحت فشار

WPWettable Powderپودر با قابلیت ترشوندگیLLiquidمایع
WSWP for Slurry treatmentپودر ترشونده براي ضدعفونی بذرLSLiquid for Seed treatmentمایع براي ضد عفونی بذر

 ضمیمه شماره 2-  جدول انواع فرموالسیون هاي سموم کشاورزي
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AcaricideAکنه کش 

AphicideAPشته کش

BacteriostatBSمتوقف کننده رشد باکتري ها

DefoliosteraDبرگریز

FungicideFقارچ کش

HerbicideHعلف کش

Liquids
مایعات

Solids
جامدات

Liquids
مایعات

Solids
جامدات

InsecticideIحشره کش

< = 40< = 10< = 20< = 5
Extremely hazardous
Insect Growt RegulatorIGRتنظیم کننده (هورمون) رشد حشرات Iaفوق العاده خطرناك

40 - 40010 - 10020 - 2005 - 50
Highly hazardous
LarvicideLالروکشIbبسیار خطرناك

400 - 4000100 - 1000200 - 200050 - 500
Moderately hazardous

MolluscucideMحلزون کشIIسمیت متوسط

> = 4001> = 1001> = 2001> = 501
Slightly hazardous
NematocideNنماتدکشIIIسمیت ضعیف

Uتنظیم کننده (هورمون) رشد گیاهانPlant Growth RegulatorPGR

O(موش کش) جونده کشRodenticideR

FMدورکنندهRepllantRP

Soil AppliedSمصرف شونده در خاك

SynergistSYتشدیدکننده اثر

Product unlikely to peresent acute hazard in normal use
به نظر می آید که در صورت استفاده در شرایط معمولی سمیت حاد نداشته باشد.

Not classified
دسته بندي نشده است.

Fumigants, Not classified
تدخینی که تحت سیستم WHO طبقه بندي شده است.

ضمیمه 3 -  گروه هاي مختلف آفت کش ها 

 WHO ضمیمه 3- کالس سمیت بر اساس طبقه بندي
LD50 for the rat (mg/kg body weigth)

Class
Dermal (تماسی)Oral (گوارشی)
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ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Acanthiophilus helianthi (Rossi)Dip.:Tephritidae104مگس گلرنگ

Acanthococcusشپشک سفید تاغ (=Eriococcus ) abaii DanzigHem.:Coccidae111

Acanthoscelides obtectusسوسک لوبیا    SayCol.:Bruchidae120

Acarus siro LinnaeusAcari:Acaridae119کنه آرد

Aceria oleae NalepaAcari:Eriophyidae71کنه گالزا

Aceriaکنه اریوفید پسته (= Eriophyes ) pistaciae NalepaAcari: Eriophyidae60

Aceriaکنه اریوفید پسته (= Eriophyes ) stefanii (Nalepa)Acari: Eriophyidae60

Acrosternum spp.Hem.: Pentatomidae 61سن هاي ناقل نماتوسپورا

Aculops lycopersici (Tryon, 1917)Acari:Eriophyidae39 کنه حنایی گوجه فرنگی

Acyrthosiphon gossypii MordvilkoHem.:Aphididae83 - 102شته  پنبه

Acyrthosiphon pisum HarrisHom.:Aphididae38 - 52شته نخود، شته یونجه

Adelphocoris lineolatus GoezeHem.:Miridae82سنک قوزه  پنبه

Aelia spp.  Hom.:Pentatomidae1سن هاي زیان آور

Aeolesthes sarta Solsky   Col.:Cerambycidae109سوسک شاخک بلند (صنوبر، نارون ، چنار)
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ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Agelastica alni LinnaeusCol.:Chrysomelidae108سوسک برگخوار توسکا

Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer Hem.: Psyllidae60پسیل پسته (شیره خشک)

Agriolimax agrestris (L.)Stylommatophora:Limacidae113لیسک

Agriopis bajaria Denis & SchiffermüllerLep.:Geometridae111برگخوار قیچ

Agriotes lineatus LinnaeusCol.: Elateridae47 - 93کرم مفتولی

Agrotis exclamationis L. 1758Lep.:Noctuidae75کرم طوقه بر(آگروتیس)

Agrotis ipsilonاگروتیس (کرم  طوقه بر)  HufnagelLep.:Noctuidae34 - 43 - 75 - 81 - 86

Agrotis segetum Denis & SchiffermullerLep.:Noctuidae34 - 43 - 75 - 81 - 86 - 92کرم طوقه بر (اگروتیس)

Agrotis spp.Lep.:Noctuidae94 - 95 - 99 - 113کرم طوقه بر(آگروتیس)

Aiolopus thalassinus Fabricius Orthoptera:Acaridae6ملخ بال کوتاه

Altica (= Halticaبرگخوار ممرز ) viridula WeiseCol.:Chrysomelidae111

Amitermes vilis HagenIsoptera: Termitidae90موریانه

Amphimallon spp.Col.:Scarabaeidae8سوسک  قهوه اي غالت 

Anacridium aegyptium LinnaeusOrthoptera:Acrididae6ملخ مصري
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ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Anacridium rubrispinum  Bei-BienkoOrthoptera:Acrididae6ملخ مصري

Anaphothrips sp.Thysanoptera:Thripidae87تریپس

Anarsia lineatella ZellerLep.:Gelechiidae25سرشاخه خوار هلو

Anisoplia spp.Col.:Scarabaeidae8سوسک  قهوه اي غالت 

Anthonomus pomorum L.Col.:Curculionidae25سرخرطومی سیب و گالبی 

Anthrenus spp.Col.:Dermestidae121سوسک قالی

Antigastra catalaunalis DuponchelLep.:Crambidae103پروانه بذرخوار کنجد

Aonidiella aurantii Maskellسپردار زرد 
(Aonidiella citrina Craw)Hem.:Diaspididae56

Aonidiella orientalis NewsteadHem.:Diaspididae56سپردار  زرد  شرقی 

Aphis craccivora KochHom.:Aphididae38شته لگومینوز

Aphis craciphora WalkerHem.:Aphididae83 - 102شته  پنبه

Aphis fabae ScopoliHom.:Aphididae38 - 52 - 77 - 83 - 102شته سیاه باقال

Aphis gossypii GloverHem.:Aphididae47 - 83 - 102شته  پنبه

Aphis pomi DeGeerHem.:Aphididae23شته سبز سیب
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ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Aphis punicae PasseriniHem.:Aphididae68شته انار

Apion sp.Col.:Apionidae52سرخرطومی تخمدان شبدر

Apion trifolii Linnaeusسرخرطومی تخمدان شبدر
(Apion aestivum Germar)Col.:Apionidae52

Apodiphus amygdali Germar Hem.: Pentatomidae 61سن درختی

Archips sp.Lep.:Tortricidae22برگخوار و جوانه خوار

Arimania komarofii Ragonot 1888Lep.:Pyralidae61پروانه پوستخوار پسته(کراش)

Athalia rosae LinnaeusHym.:Tenthredinidae99زنبور برگخوار آتالیا

Aulacophora foveicollis Lucasعروسک خربزه
(Rhaphidopalpa foveicollis Lucas)Col.:Chrysomelidae42

Aulacorthum solani KaltenbachHem.:Aphididae47شته سیب زمینی

Autographa gamma (Linnaeus)پروانه گاما
(Plusia gamma Linnaeus)Lep.:Noctuidae81 - 95

Bactrocera oleae RossiDip.:Tephritidae70مگس زیتون

Bactrocera zonata (Saunders)Dip.:Tephritidae117مگس میوه انبه( مگس میوه هلو)

Baris granulipennis TournierCol.:Curculionidae42سرخرطومی جالیز

Batrachedra amydraula MeyrickLep.:Coleophoridae65 - 120کرم میوه خوار خرما (شب پره کوچک خرما)
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Bemisia gossypiperdaسفید بالک   Misra & LambaHem.:Aleyrodidae96

Bemisia tabaci GennadiusHem.:Aleyrodidae40 - 83 - 92 - 96 - 112سفید بالک (عسلک )

Brachynema spp.Hem.: Pentatomidae 61سن هاي ناقل نماتوسپورا

Bradyporus latipes Stal.Orthoptera:Tettigoniidae 5 - 42ملخ شکم  بادمجانی

Bradysia spp.Dip.:Sciaridae113مگس پوسیده خوار رز 

Brevicoryne brassicae LinnaeusHom.:Aphididae100شته مومی کلزا

Brevipalpus obovatus DonnadieuAcari: Tenuipalpidae73کنه قرمز پاکوتاه

Bruchophagus roddi Gussakovskiiزنبور بذرخوار
(Eurytoma roddi Gussakovskii)Hym.:Eurytomidae53

Bruchus lentis FroelichCol.: Bruchidae120سوسک عدس

Bruchus pisorum  LinnaeusCol.: Bruchidae120سوسک نخودفرنگی

Bruchus rufimanus BohemanCol.: Bruchidae120سوسک باقال 

Cadra cautella Walkerشپ پره  خشکبار
(Ephestia cautella Walker)Lep.: Pyralidae120

Cadra figulilella Gregsonشب پره توتون  
(Ephestia figulilella Gregson)Lep.: Pyralidae120

Calliptamus barbarus (Costa, O.G. , 1836)Orthoptera:Acrididae5ملخ بربري
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Calliptamus italicus LinnaeusOrthoptera:Acrididae5ملخ ایتالیایی

Calliptamus turanicus TarbinskyOrthoptera:Acrididae5ملخ تورانی (شاخک کوتاه)

Callosobruchus chinensis LinnaeusCol.: Bruchidae120سوسک  چینی حبوبات

Callosobruchus maculatusسوسک  چهار  نقطه اي حبوبات  FabriciusCol.: Bruchidae120

Capnodis cariosa (Pallas, 1776)Col.: Buprestidae62کاپنودیس

Capnodis miliaris KlugCol.: Buprestidae109سوسک ریشه خوار صنوبر

Carpomya pardalina Bigotمگس خربزه
(Myiopardalis pardalina Bigot)Dip.:Tephritidae40

Carpomya vesuviana CostaDip.:Tephritidae107مگس میوه کنارو عناب

Cephus pygmaeus LinnaeusHym.:Cephidae7زنبور ساقه خوار گندم

Ceratitis capitata WiedemannDip.:Tephritidae25 - 57 - 117مگس میوه مدیترانه اي

Ceroplastes floridensis ComstockHem.:Coccidae56شپشک ستاره اي

Cerura vinula Linnaeusپروانه دم چنگالی بزرگ  صنوبر
(Dicranura  vinula  Linnaeus)Hem.:Notodontidae109

Ceutorhynchus spp.Col.:Curculionidae99سرخرطومی طوقه و ساقه خوار
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Chaetocnema tibialis IlligerCol.:Chrysomelidae75کک چغندر

Chilo suppressalis WalkerLep.:Crambidae17کرم ساقه خوار برنج

Chlidaspis asiatica Archangelskayaشپشک آسیایی
(Neochionaspis asiatica Borchsenius)Hem.:Geometroidea24

Choreutis nemorana Hubnerبید انجیر (برگخوار)
(Simaethis nemorana )Lep.:Choreutidae74

Chrotogonus trachypterus BlanchardOrthoptera:Acrididae6ملخ کروتوکونوس 

Chrysomelaسوسک برگخوار صنوبر  (= Melasoma ) populi L.Col.: Chrysomelidae109

Chrysomela saliceti WeiseCol.: Chrysomelidae109سوسک برگخوار صنوبر

Chrysomphalus dictyospermi MorganHem.:Diaspididae56سپردار قهوه اي

Cinara spp.Hem.:Aphididae108شته  سوزنی برگان

Circulifer spp.Hem.:Cicadellidae77 - 87زنجرك سبز

Coccus hesperidum LinnaeusHem.:Coccidae56شپشک نرم تن  

Conorrhynchus brevirostris gyllCol.: Curculionidae75خرطوم کوتاه چغندر (آفت خال سیاه)

Creontiades pallidus RamburHem.:Miridae82سنک قوزه  پنبه

Cryptococcus fagisuga LindingerHem.: Eriococcidae107شپشک سفید راش
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Curculio glandium Marsham                Col.:Curculionidae110سرخرطومی میوه خوار بلوط

Cydia pomonella Linnaeusکرم سیب    
(Laspeyresia  pomonella Linnaeus)Lep.:Tortricidae20

Dacus ciliatus LoewDip.:Tephritidae40مگس جالیز 

Decorana capitata (Uv.)Orthoptera: Tettigoniidae 6ملخ بومی

Decticus albifrons FabriciusOrthoptera: Tettigoniidae 6ملخ شاخک بلند پیشانی سفید

  Delia platura (Meigen)مگس لوبیا
(Hylemyia  cilicrura Rondani)Dip.:Anthomyiidae34 - 41 - 96

Dericorys albidula ServilleOrthoptera:Dericorythidae5 - 111  ملخ کوهان دار تاغ 

Dialeurodes citri AshmeadHem.:Aleyrodidae57سفید بالک مرکبات (عسلک یا مگس سفید)

Diaphorina citri  KuwayamaHem.:Psyllidae57پسیل مرکبات

Diaspidiotus perniciosus (Comstock) CockerellHem.:Diaspididae24شپشک  سان ژوزه

Diaspidiotus prunorum LaingHem.:Diaspididae24شپشک گوجه

Diuraphis noxia KurdjumovHem.:Aphididae7شته روسی

Dociostaurus crassiusculus PantelOrthoptera:Acrididae5ملخ مراکشی(شاخک کوتاه)

Dociostaurus hauensteini BolivarOrthoptera:Acrididae5ملخ مراکشی(شاخک کوتاه)
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Dociostaurus maroccanus ThunbergOrthoptera:Acrididae5ملخ مراکشی (شاخک کوتاه)

Drepanothrips reuteri UzelThysanoptera:Thripidae31تریپس هاي مو 

Dyspessa ulula BorkhausenLep.:Cossidae121کرم سیر

Earias insulana BoisduvalLep.:Noctuidae82کرم خاردار پنبه

Ectomyeloisکرم گلوگاه انار (=Spectrobates ) ceratoniae Zeller                                    Lep.:Pyralidae68

Edwardsiana rosae  (Linnaeus)Hem.:Cicadellidae31زنجرك گل سرخ

Ellobius fuscocapillus Blyth, 1843Rodentia:Cricetidae71موش کور

Empoasca decipiens PaoliHem.:Cicadellidae87زنجرك

Empoasca spp.Hem.:Cicadellidae77زنجرك سبز

Entomoscelis adonidis PallasCol.:Chrysomelidae99سوسک برگخوار منداب

Eotetranychus hirsti Pritchard & BakerAcari: Tetranychidae74کنه تارعنکبوتی انجیر

Ephestia elutella HubnerLep.: Pyralidae120 - 121شب پره توتون  

Ephestia kuehniella ZellerLep.: Pyralidae119پروانه  آرد 

Ephydra spp.Dip.:Ephydridae17گونه هاي مگس خزانه
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Epicometis hirta PodaCol.:Scarabaeidae24سوسک  گرده خوار

Eriophyes ficus CotteAcari:Eriophyidae74کنه اریوفید

Eriosoma lanigerum HausmannHem.:Aphididae23شته خونی سیب

Erosomyia mangiferaپشه گل آذین  FeltDip.: Cecidomyiidae117

Esfandiaria obesa PopovOrthoptera:Acrididae6ملخ بال کوتاه

Esfandiaria obesa Popov, G. B.Orthoptera:Acrididae110ملخ بال کوتاه

Etiella zinekenella TreitschkeLep.:Pyralidae95پروانه دانه خوار سویا

Eulachnus tuberculostemmata TehobaldHem.:Aphididae108شته  سوزنی برگان

Euphyllura olivina CostaHem.:Psyllidae70پسیل زیتون

Euproctis chrysorohoea Linnaeusپروانه دم قهوه اي
(Porthesia chrysorohoea Linnaeus)Lep.:Lymantriidae110

Eurygaster integriceps PutonHom.:Scutelleridae1سن زیان آور غالت

Eurytoma amigdali EnderleinHym.:Eurytomidae24زنبور مغزخوار بادام

Eurytoma plotnikoviزنبور مغزخوار  Nikolskaya Hym.:Eurytomidae62

Eutetranychus orientalis KleinAcari:Tetranychidae55کنه  شرقی  مرکبات
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Euzophera bigella ZellerLep.:Pyralidae20 - 68کرم به

Euzopheraشب پره  چوبخوار زیتون  pinguis HaworthLep.:Pyralidae     71

Euzopherodes vapidella MannerheimLep.:Pyralidae     71شب پره  چوبخوار زیتون

Exolygusسن لیگوس  (=Lygus ) rugulipennis PoppiusHem.:Miridae53

Fenusa ulmi Sundevallمینوز برگ نارون   Hym.:Tenthredinidae106

Fiorinia fioriniae Targioni TozzettiHem.:Diaspididae65شپشک شفاف خرما

Frankliniella occidentalis (Pergande) Thysanoptera:Thripidae112تریپس گل

Frankliniella tritici Fitch Thysanoptera:Thripidae112تریپس گل

Galerucella lineola FabriciusCol.:Chrysomelidae108سوسک برگخوار توسکا

Glis glis caspicus Satunin, 1906Rodentia:Gliridae71موش شکول

Gossypariaشپشک خونی نارون  (=Eriococcus ) spuria ModeerHem.: Eriococcidae107

Grapholitha funebrana TreitschkeLep.:Tortricidae20کرم آلو  

Gryllotalpa gryllotalpa آبدزدك LinnaeusOrthoptera:Gryllotalpidae17 - 43 - 93 - 113

Haplothrips tritici KurdjumovThysanoptera:Phaelothipidae7تریپس گندم 
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کرم قوزه پنبه کنجد ، پیله خوارنخود، میوه خوار 
Helicoverpa armigera HubnerLep.:Noctuidae35 - 42 - 81 - 92 - 96 - 103 - 113گوجه فرنگی، غالف خوار سویا و غنچه خوار میخک

کرم قوزه (هلیوتیس)
Helicoverpaکرم میوه خوار گوجه فرنگی  obsoleta Auct.Lep.:Noctuidae42 - 92

Helicoverpa peltigera Denis & SchiffermullerLep.:Noctuidae104کرم قوزه گلرنگ

Helicoverpa spp.Lep.:Noctuidae86کرم قوزه

Heliothis viriplaca Hufnagel.  1766Lep.:Noctuidae35کرم پیله خوار نخود

Helix spp.Stylommatophora:Helicidae113حلزون

  Henosepilachna elaterii Rossiکفشدوزك  خربزه
(Epilachna chrysomelina auct.)Col.:Coccinellidae42

Hesperophanes sericeus FabriciusCol.: Cerambycidae68کرم طوقه  انار

Homoeosoma nebulella Denis & SchiffermüllerLep.:Pyralidae94کرم دانه خوار آقتابگردان

Hoplocampa brevis Klug.Hym.:Tenthredinidae24زنبور گالبی

Hoplocampa flava LinnaeusHym.:Tenthredinidae24زنبور گوجه

Hoplocampa minutaزنبور گوجه  ChristHym.:Tenthredinidae24
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Hylemya antiqua MeigenDip.:Anthomyiidae40مگس پیاز

Hylesinus vestitusسوسک سرشاخه خوار  Mulsant & ReyCol.:Scolytidae62

Hypera postica GyllenhalCol.:Curculionidae52سرخرطومی برگ یونجه

شب پره سفید تارتن
Hyphantria cunea DruryLep.:Arctiidae106 (پروانه سفید آمریکایی)

Hystrix indica SykisRodentia:Hystricidae43موش تشی

Icerya purchasi MaskellHem.:Margarodidae56شپشک  استرالیایی

Idioscopus clypealis LethierryHem.:Cicadellidae116زنجرك انبه

Kermania pistaciella Amselپروانه چوبخوار   Lep.:Tineidae61

Laodelphax striatellus (Fallen)Hem.:Delphacidae87زنجرك

Lasioderma serricorne FabriciusCol.: Anobiidae121سوسک  توتون

Latheticus oryzae WaterhouseCol.:Tenebrionidae119شپشه آرد برنج

Lepidosaphes beckii  NewmanHem.:Diaspididae56سپردار واوي

Lepidosaphes gloverii PackardHem.:Diaspididae56سپردار الفی

Lepidosaphes malicola BorchseniusHem.:Diaspididae24شپشک واوي

 159



ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Leptinotarsa decemlineata SayCol.:Chrysomelidae48سوسک کلرادو

Leucaspis pusilla LoewHem.:Diaspididae107سپردار سفید کاج

Leucoma wiltshirei Collenette           Lep.:Lymantriidae110برگخوار سفید بلوط

Leucoptera malifoliella CostaLep.:Lyonetiidae21مینوز لکه گرد سیب

Liriomyza cicerina RondaniDip.:Agromyzidae36مگس  مینوز برگ نخود

Liriomyza congesta BeckerDip.:Agromyzidae36مگس  مینوز برگ نخود

Liriomyzaمگس مینوز  spp.Dip.:Agromyzidae39

Liriomyza sativae Blanchard, 1938Dip.:Agromyzidae112مگس مینوز

Liriomyza trifoliiمگس مینوز برگ  Burgess in ComstockDip.:Agromyzidae36 - 39 - 82 - 96 - 112

Lixus incanescens BohemanCol.: Curculionidae75خرطوم  بلند (سرخرطومی دمبرگ)

Lobesia botrana Denis & Schiffermüllerکرم خوشه خوار مو
(Polychrosis botrana Ragonot)Lep.:Tortricidae31

Locusta migratoria LinnaeusOrthoptera:Acrididae5 - 90ملخ آسیایی

Lonchaea aristella Beckerمگس میوه  انجیر
(Carpolonchaea aristella )Dip.:Lonchaeidae74

 160



ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Lygaeus panderus                                  Hem.:Lygaeidae61سن قرمز

Lymantria dispar Linnaeus                           Lep.:Lymantriidae108ابریشم باف ناجور

Macrosiphoniella sanborni GilletteHem.:Aphididae112شته داوودي

Macrosiphum euphorbiae ThomasHem.:Aphididae47شته سیب زمینی

Macrosiphum rosae LinnaeusHem.:Aphididae112شته رز 

Megastigmus pistaciaeزنبور طالیی مغزخوار  WalkerHym.:Torymidae62

Melanaspis inopinatus LeonardiHem.:Diaspididae62شپشک تنه اي پسته

Melanophila picta decastigma Fabricius Col.: Buprestidae109 سوسک چوبخوار صنوبر

Meligethes aeneus FabriciusCol.: Nitidulidae100سوسک گرده خوار

Meriones spp.Rodentia:Muridae4مریون ها

Microcerotermes diversus SilvestriIsoptera: Termitidae66موریانه

Microtus socialis PallasRodentia:Cricetidae1موش مغان

Monosteira unicostataسنک صنوبر  Mulsant & ReyHem.:Tingidae109
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Mythimna loreyi DuponchelLep.:Noctuidae87کرم برگخوار ذرت

Mythimna unipuncta Haworthکرم برگخوار یا شب پره تک نقطه اي
(Cirphis unipuncta Haworth)  Lep.:Noctuidae17 - 96

Myzus persicae SulzerHem.:Aphididae23 - 47 - 92شته سبز هلو

Naranga diffusa Walkerکرم سبز  برگخوار برنج
(Naranga aenescens )  Lep.:Noctuidae17

Neoaliturus spp.Hem.:Cicadellidae77زنجرك ناقل کرلی تاپ

Neomaskellia andropogonis CorbettHem.:Aleyrodidae90عسلک نیشکر

Nesokia indica GrayRodentia:Muridae3 - 25 - 66 - 90موش ورامین

Nezara viridula LinnaeusHem.: Pentatomidae82سن سبز پنبه

Nipaecoccuss viridis Newstead  Hem.:Pseudococcidae56شپشک آردآلود

Ocneria terebynthina Stgr.Lep.:Lymantriidae62 - 111پروانه هاي برگخوار 

Oligonychus afrasiaticus McGregorAcari:Tetranychidae66کنه  گرد آلود خرما

Oligonychus sacchari BanksAcari:Tetranychidae90کنه نیشکر(خوزستان)

Oligonychus ununguis JacobiAcari:Tetranychidae108کنه تار عنکبوتی نوئل

Ommatissus lybicus DeBergHem.: Tropiduchidae65زنجرك خرما
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Oria musculosa HubnerLep.:Noctuidae8ساقه خوار جو

Orthotomicus erosus WollastonCol.:Scolytidae107پوستخوار کاج

Oryctes spp.Col.:Scarabaeidae65سوسک شاخدار (خرما)

Oryzaephilus mercator (Fauvel) Col.:Silvanidae119شپشه  دندانه دار

Oryzaephilus surinamensis LinnaeusCol.:Silvanidae119 - 120شپشه  دندانه دار

Osphranteria Coerulescens  RedtenbacherCol.:Cerambycidae22سوسک شاخک  بلند 

Ostrinia nubilalis Hubnerکرم ساقه خوار اروپایی ذرت
(Pyrausta  nubilalis  Meyric)Lep.:Crambidae86

Oulema melanopus LinnaeusCol.:Chrysomelidae8سوسک  برگخوار غالت

Oxycarenus hyalinipennis CostaHem.: Lygaeidae82سنک تخم  پنبه

Oxycenus niloticus Z & AAcari:Eriophyidae71کنه گالزا

Oxythirea cinctella SchaumCol.:Scarabaeidae24سوسک  گرده خوار

Palpita unionalis RossiLep.:Crambidae70شب پره جوانه خوار زیتون

Panonychus citri McGregorAcari:Tetranychidae55کنه  قرمز مرکبات

Panonychus ulmiکنه قرمز اروپایی   KochAcari:Tetranychidae20

 163



ضمیمه 4- فهرست نام فارسی و علمی آفات 

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی آفت نام فارسی آفت

Parlatoria blanchardi LeonardiHem.:Diaspididae65شپشک سفید خرما

Parlatoria oleae ColveeHem.:Diaspididae24 - 69سپردار بنفش

Pegomya betae Curtisمگس چغندرقند
(Pegomya hyoscyami Panzer)Dip.: Anthomyiidae 76

Pemphigus fuscicornisشته ریشه چغندرقند  KochHem.:Aphididae77

Pentodon idiota HerbstCol.:Scarabaeidae90سوسک ریشه خوار

Petrobia latensکنه  قهوه اي  O.F. Muller Acari:Tetranychidae9

Phloeomyzus passerinii Signoret Hem.:Aphididae109شته تاولی صنوبر

Phthorimaea operculella ZellerLep.:Gelechiidae48بید سیب زمینی

Phyllaphis fagi LinnaeusHem.: Aphididae107شته راش

Phyllocnistis citrella StaintonLep.:Gracillariidae57پروانه مینوز برگ

Phyllocoptruta oleivora AshmeadAcari:Eriophyidae55کنه زنگار (کنه نقره اي)

Phyllopsis fraxini (L.)Hem.:Psyllidae110پسیل  زبان  گنجشک

Phyllopsis fraxinicola FoertHem.:Psyllidae110پسیل  زبان  گنجشک

Phylloterta erysimi WeiseCol.:Chrysomelidae99 کک کلزا 
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Phytomyza sp.Dip.:Agromyzidae36مگس هاي مینوز برگ نخود

Pieris brassicae LinnaeusLep.:Pieridae41پروانه سفید کلم

Pistaciapis pistaciaeشپشک سرشاخه پسته
(Lepidosaphes pistaciae Archangelskaia)Hem.:Diaspididae62

Plagionotus floralis PallasCol.: Cerambycidae53سوسک شاخک بلند ریشه خوار یونجه

Planococcus citri RissoHem.:Pseudococcidae56شپشک آردآلود 

  Planococcus ficus Signoretشپشک آردآلود مو
(Planococcus vitis Singnoret)Hem.:Pseudococcidae31

Plodia interpunctella HubnerLep.: Pyralidae119 - 120شب پره هندي

Polydrosus davatchii HoffmanCol.:Curculionidae62سرخرطومی پسته

Polyphylla adspersa Motschulsky, 1854Col.:Scarabaeidae113کرم سفید ریشه

Polyphylla olivieri LaporteCol.:Scarabaeidae23 - 113کرم سفید ریشه 

Polysarcus elbursianus UvarovOrthoptera: Tettigoniidae 5 - 42ملخ پلی سارکوس

Porphyrophora tritici BodenheimerHem.:Geometroidea8شپشک  ریشه گندم

Porthesia melania Stgr.                      Lep.:Lymantriidae110برگخوار گزنده بلوط
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Proceratia caesariella Reg.Lep.:Pyralidae111پروانه  بذر خوار تاغ

Procontarinia matteiana Kieffer & CecconiDip.: Cecidomyiidae117پشه گالزاي برگ انبه

Psalmocharias alhageos (Kol.)Hem.:Cicadellidae32زنجره مو

Pseudaulacaspis pentagonaشپشک سفید توت    Targioni TozzettiHem.:Diaspididae24 - 69 - 70 - 105

Pseudococcus viburni Signoretشپشک آردآلود
(Pseudococcus affinis Maskell)Hem.:Pseudococcidae73

Pseudophilus testaceus Gah.Col.: Cerambycidae66سوسک چوبخوار خرما

Psylla pyricola ForsterHem.:Pesyllidae22پسیل گالبی

Pterochloroides persicae CholodkovskyHem.:Aphididae23شته خالدار هلو

Pulvinaria spp.Hem.:Coccidae56گونه هاي  بالشک هاي مرکبات

Pyrrhalta luteola Mullerسوسک برگخوار نارون
(Galerucella luteola  Muller)Col.:Chrysomelidae106

Rattus norvogicus Berk.Rodentia:Muridae4موش قهوه اي

Rattus rattus L.Rodentia:Muridae4موش سیاه 

Recurvaria pistaciiccolla DanilLep.:Gelechiidae61پروانه میوه خوار
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Retithrips syriacus MayetThysanoptera:Thripidae31تریپس هاي مو 

Rhagoletis cerasiمگس گیالس   LinnaeusDip.:Tephritidae23

Rhizopertha dominica FabriciusCol.:Bostrichidae118سوسک ریز غالت 

Rhopalosiphum maidis FitchHem.:Aphididae86شته  ذرت

Rhopalosiphum padi LinnaeusHem.:Aphididae86شته  ذرت

Rhyacionia buolianaجوانه خوار کاج  Denis & SchiffermüllerLep.:Tortricidae107

Rhynchitesسرخرطومی هاي گیالس و آلبالو  spp.Col.:Attelabidae25

Rhynchophorus  ferrugineus OlivierCol.:Curculionidae66سوسک سرخرطومی حنایی خرما

Saissetia oleae OlivierHem.:Coccidae69شپشک سیاه زیتون

Schistocerca gregaria ForskalOrthoptera:Acrididae5ملخ صحرایی (شاخک کوتاه)

Schizaphisشته معمولی گندم  graminum RondaniHem.:Aphididae7

Schizolachnus pinetiشته  سوزنی برگان  FabriciusHem.:Aphididae108

Scolytus iranicus EggersCol.: Curculionidae106سوسک پوستخوار نارون
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Scolytus multistriatus MarshamCol.: Scolytidae106سوسک هاي پوستخوار درختان

Scrobipalpa heliopa LowerLep.:Gelechiidae92کرم ساقه خوار تنباکو

Scrobipalpa ocellatella Boydبید چغندر (لیتا)
(Phthorimaea ocellatella Boyd)Lep.:Gelechiidae76

Sesamia cretica LedererLep.:Noctuidae87 - 90کرم ساقه خوار سزامیا

Sesamia nonagrioides LefebvreLep.:Noctuidae17 - 87 - 90کرم ساقه خوار سزامیا

Sitona spp.Col.:Curculionidae52سرخرطومی هاي ریشه یونجه

Sitophilus granarius LinnaeusCol.:Dryophthoridae118شپشه گندم  

Sitophilus oryzae LinnaeusCol.:Dryophthoridae118شپشه برنج 

Sitophilus zeamais MotschulskyCol.:Dryophthoridae118شپشه ذرت 

Sitotroga cerealella OlivierLep.:Gelechiidae118بید غالت (گندم)

Smynthurodes betae WestwoodHem.:Aphididae77شته ریشه چغندرقند

Spermophilus fulvus LichtensteinRodentia:Sciuridae2موش کالهو یا سنجاب هندي

Sphingonotus satraps Sauss.Orthoptera:Acrididae6ملخ (شاخک کوتاه)
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Sphingonotus spp.Orthoptera:Acrididae6ملخ (شاخک کوتاه)

Spodoptera exigua HubnerLep.:Noctuidae35 - 53 - 76 - 81 - 87 - 94 - 95 - 113کرم برگخوار چغندرقند (کارادرینا)

Spodoptera littoralis BoisduvalLep.:Noctuidae53 - 76 - 82 - 95برگخوار مصري (پرودنیا)

 Sulamicerus staliزنجره پسته (شیره تر)
(Idiocerus stali )Hem.:Cicadellidae60

Synanthedon myopaeformis BorkhausenLep.:Sesiidae22پروانه زنبور مانند

Syringopais temperatella LedererLep.: Deoclonidae7پروانه  برگخوار (مینوز)

Taeniothrips discolor (Karny, 1907)Thysanoptera:Thripidae31تریپس هاي مو 

Tatera indica CuvieriRodentia:Muridae2موش تاترا یا جربیل هندي 

Tenebrio molitor LinnaeusCol.:Tenebrionidae119کرم آرد

Tenebrioides mauritanicus LinnaeusCol.:Trogossitidae119سوسک آسیاب (کدل)

Tenuipalpus granati TaherSayedAcari:Tenuipalpidae60کنه معمولی پسته

Tenuipalpus punicaeکنه انار  Pritchard & BakerAcari:Tenuipalpidae68

 Tetranychus spp.Acari:Tetranychidae21 - 39 - 47 - 74 - 86 - 95کنه هاي تارتن

Tetranychus turkestani Ugarov & NikoloskiiAcari:Tetranychidae81کنه  تارتن
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Tetranychus urticae KochAcari:Tetranychidae34 - 81 - 112کنه تارتن دونقطه اي

Tettigona viridisma LinnaeusOrthoptera: Tettigoniidae 6ملخ سبز شاخک بلند       

Thaumetopoea solitaria Freyer Lep.:Thaunletopoeidae111برگخوار خاکستري بنه

  Therioaphis trifolii Monellشته هاي یونجه (شته خالدار )
(Therioaphis maculata Buekt)Hem.:Aphididae52

Thiacidas postica WalkerLep.:Noctuidae111پروانه برگخوار کنار

Thisoicetrinus pterostichus Fischer de WaldheimOrthoptera:Acrididae6ملخ (شاخک کوتاه)

Thrips tabaci LindemanThysanoptera:Thripidae31 - 34 - 41 - 82 - 96تریپس پیاز

Tortrix viridana Linnaeus                        Lep.:Tortricidae110پروانه  جوانه خوار بلوط

Trialeurodes vaporariorum Westwood Hem.:Aleyrodidae40 - 83 - 112 سفید بالک 

Tribolium castaneum HerbstCol.:Tenebrionidae119شپشه قرمز آرد

Tribolium confusumشپشه  آرد  Jacquelin du ValCol.:Tenebrionidae119

Trogoderma granarium EvertsCol.:Dermestidae118لمبه گندم 

Trogoderma versicolor LeconteCol.:Dermestidae120شپشه  خشکبار

Uvarovisita zebra (Uvarov, 1916)Orthoptera: Tettigoniidae 6ملخ شاخک بلند 
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Yponomeuta malinellus ZellerLep.:Yponomeutidae21لیسه سیب 

Yponomeuta padellus LinnaeusLep.:Yponomeutidae21لیسه درختان میوه 

Zabrus tenebrioides GoezeCol.:Carabidae8سوسک  سیاه گندم

Zeuzera pyrina (L.) 1761Lep.:Cossidae22 - 71پروانه فري

121__آفات انباري بذور

100__پرندگان ، سار و گنجشک

121__جوندگان مضر انباري

Stylommatophora:Helicidae43 - 57 - 93_حلزون ها

Hem.:Pseudococcidae24 - 73 - 112_شپشک هاي نرم تن - آردآلود

Hem.:Aphididae41 - 56 - 96_شته ها

Stylommatophora:Limacidae43 - 57 - 93_راب ها
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Alfalfa musaic virusموزاییک یونجه
(AMV) Bromoviridae:Alfamovirus50

آلترناریا (سیب زمینی و گوجه فرنگی)
Alternaria alternataAnamorphic fungi49 - 63بیماري لکه برگی پسته

Alternaria brassicaeسوختگی آلترناریایی کلزا  (Berk.) Sacc.Anamorphic fungi100

Alternaria brassicicolaسوختگی آلترناریایی کلزا  (Schwein.) WiltshireAnamorphic fungi100

Alternaria citri Ellis & N. PierceAnamorphic fungi58پوسیدگی سیاه میوه تامسون

Alternaria helianthiلکه موجی افتابگردان  (Hansf.) Tubaki & Nishi.Anamorphic fungi94

  Alternaria japonica Yoshiiسوختگی آلترناریایی کلزا
(Alternaria raphani J. W. Groves & Skolko)Anamorphic fungi100

Alternaria solani SorauerAnamorphic fungi49لکه موجی برگ

Alternaria sp.Anamorphic fungi83مرگ گیاهچه (بیماري بذر و گیاهچه)

بیماري لکه برگی
Alternariaپوسیدگی میوه در انبار  spp. Anamorphic fungi29 - 63 

Alternaria tenuissimaبیماري لکه برگی پسته  (Kunze) WiltshirePleosporales:Pleosporaceae63

Alternaria zinniaeلکه موجی افتابگردان  PapeAnamorphic fungi94

Anguina tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 1935Nematoda:Anguinidae13نماتد گالزاي گندم

.Armillaria mellea (Vahl) P. Kummپوسیدگی  آرمیالریایی ریشه
(Armillariella mellea  (Vahl) P. Karst.) Agaricales:Marasmiaceae28 - 73

172



ضمیمه 5- فهرست نام فارسی و علمی بیماري هاي گیاهی

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی بیمارينام فارسی بیماري 

Aspergillus flavus LinkAnamorphic fungi84پوسیدگی داخلی قوزه

Aspergillus nigerپوسیدگی داخلی قوزه  Tiegh.Anamorphic fungi84

Banana viral diseases_118بیماري ویروسی موز

Bean yellow mosaic virusویروس موزاییک زرد لوبیا 
(BYMV)Potyviridae:Potyvirus34 - 97

Beet curly top virus Geminiviridae:Curtovirus79 پیچیدگی برگ چغندر قند (کرلی تاپ )

 Beet necrotic yellow vein virusبیماري ریشه ریشی (ریزومانیا)
(BNYV)Unassigned virus family:Benyvirus79

Blumeria graminisسفیدك سطحی  (DC.) Speer [teleomorph]Erysiphales:Erysiphaceae12

Botrytis fabae Sardina Anamorphic fungi38لکه قهوه اي (شکالتی) باقال

Botrytis sp.Anamorphic fungi32پوسیدگی انباري انگور

 Candidatus Phytoplasma aurantifolia Zreik et alبیماري فیتوپالسمایی جاروك لیموترش
1995

Acholeplasmatales:Acholeplasmataceae59

Cercospora beticolaبیماري لکه برگی (سرکوسپورائی)  Sacc.Anamorphic fungi78

Cercospora kikuchiiلکه ارغوانی سویا  ( Tak. Matsumoto & Tomoy) 
M. W. GardnerAnamorphic fungi97

Citrus tristeza virusبیماري ویروسی تریستزاي مرکبات
(CTV) Closteroviridae:Closterovirus59
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لکه قهوه اي برگ ذرت
Cochliobolus carbonum Nelson [teleomorph]
(Bipolaris zeicola (G.L. Stout) Shoemaker 
[anamorph])

Pleosporales:Pleosporaceae88

لکه قهوه اي برگ ذرت
Cochliobolus heterostrophus  (Drechsler) 
Drechsler
(Bipolaris maydis (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoem 
[anamorph])

Pleosporales:Pleosporaceae88

لکه قهوه اي
Cochliobolus miyabeanus (Ito & Kurib.) 
Drechsler ex Dastur [teleomorph]
(Drechslera oryzae (Breda de Haan) Subram. & 
Jain)

Pleosporales:Pleosporaceae18

Colletotrichum coccodesبیماري خال سیاه سیب زمینی  (Wallr.) HughesAnamorphic fungi49

Colletotrichum lindemuthianumبیماري آنتراکنوز  (Sacc. & 
Magnus) Briosi & Cavara [teleomorph]

 Anamorphic fungi34

Corticium rolfsii Curzi [teleomorph]پوسیدگی سفید ریشه و طوقه
(Sclerotium rolfsii  Sacc. [teleomorph])Polyporales:Corticiaceae72 - 74

Cucumber mosaic virusموزاییک خیار
(CMV)Bromoviridae:Cucumovirus45

Cymadothea trifolii (Pers.) Wolfلکه سیاه شبدر
(Polythrincium trifolii Kunze)

Mycosphaerellales:Mycosphaerellaceae54

شانکر و سرخشکیدگی ناشی  ازسیتوسپوراي دانه دارها، 
Cytosporaهسته دارها، درختان دانه سخت و پسته  spp.Anamorphic fungi27 - 63

برق زدگی باقال
Didymella fabae Jellis & Punithalingam (1991) 
[teleomorph]
(Ascochyta fabae Speg.)

Pleosporales38
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Didymella rabieiبرق زدگی  (Kovatsch.) Arx [teleomorph]
(Ascochyta rabiei  (Pass.) Labr. [anamorph])Pleosporales36

Ditylenchus destructor Thorne, 1945Nematoda:Anguinidae50نماتد پوسیدگی سیب زمینی

Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1857) Filip, 1936Nematoda:Anguinidae54نماتد ساقه یونجه

 .Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et alآتشک درختان میوة دانه دار
1920Enterobacteriales:Enterobacteriaceae26

Erysiphe betae (Vanha) Weltzien Erysiphales:Erysiphaceae78سفیدك پودري (سفیدك سطحی)

Erysiphe cichoracearum DC. (1805)Erysiphales:Erysiphaceae43 - 93سفیدك حقیقی جالیز و توتون

.Erysiphe necator Schweinسفیدك حقیقی مو
(Uncinula necator  (Schwein.) Burrill)Erysiphales:Erysiphaceae32

Fusarium culmorumفوزاریوم خوشه گندم  (W.G. Sm.) Sacc.Hypocreals13

Fusarium oxysporum  f.sp. gladioliبوته میري گالیل  (Massey) 
Snyder & Hansen

Hypocreales114

 Fusarium oxysporum f.sp. ciceris (Padwick)بوته میري فوزاریومی
Matuo & Sato (as 'ciceri'), 1962 Hypocreales36

 & Fusarium oxysporum f.sp. lentis (Vasudevaپژمردگی عدس
Srinavasan) Gordon Hypocreales37

 .Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (G.Fپژمردگی آوندي فوزاریومی
Atk.) W.C. Snyder & H.N. HansenHypocreales84
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Fusarium oxysporum SchlechtendahlHypocreales72بیماري پوسیدگی ریشه زیتون

(Knife cut) بیماري پوکابونگFusarium proliferatum (Matsushima) NirenbergHypocreales91

Fusarium spp.Hypocreales12 - 34 - 50 - 67 - 78 - 114پوسیدگی ریشه و طوقه

(Knife cut) بیماري پوکابونگFusarium subglutinans  (Wollen. & Reink.) 
Nelson/ Toussoun & MarasasHypocreales:Nectriaceae91

Fusarium verticillioidesپوسیدگی  بالل ذرت  (Sacc.) NirenbergHypocreales88

Gaeumannomyces graminisپاخوره غالت  var. tritici  J. WalkerMagnaporthaceae12

Gibberella fujikuroiپوسیدگی طوقه و ریشه (جیبرال)  (Sawada) S. Ito [teleomorph]Hypocreales:Nectriaceae18

(Knife cut) بیماري پوکابونگGibberella fujikuroi (Sawada) S. Ito
(Fusarium moniliforme Sheldon)Hypocreales:Nectriaceae91

Gibberella zeaeفوزاریوم خوشه گندم  (Schwein.) Petch [teleomorph]
(Fusarium graminearum  Schwabe [anamorph])Hypocreals:Nectriaceae13

Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975Nematoda:Heteroderidae50نماتد سیست سیب زمینی

 Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923)نماتد سیست سیب زمینی
Behrens, 1975Nematoda:Heteroderidae50

آنتراکنوز مرکبات
Glomerella cingulata  (Stonem.) Spauld. & 
Schrenk [teleomorph]
(Colletotrichum gloeosporioides  (Penz.) Sacc. 
[anamorph])

Sordariomycetidae:Glomerellaceae58
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لکه سیاه یا آنتراکنوز گردو
Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not. 1863
(Marssoniella juglandis (Lib.) Hohn. 1916 
[anamorph])

Diaporthales:Valsaceae29

Helicobasidium brebissoniiپوسیدگی بنفش ریشه  (Desm.) Donk
(Rhizoctonia crocurum )Platygloeaceae77

Helminthosporium spp.Anamorphic fungi49شوره نقره اي

 Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelterنماتد سیستی  گندم و جو
1984Nematoda:Heteroderidae13

Heterodera glycines Ichinohe, 1952Heteroderidae97نماتد سویا

Heterodera latipons Franklin, 1969Nematoda:Heteroderidae13نماتد سیستی  گندم و جو

Heterodera schachtii A. Schmidt, 1871 Nematoda:Heteroderidae79نماتد سیستی چغندرقند

Iranian maize mosaic virusویروس ایرانی موزاییک ذرت
(IMMV)Nucleorhabdovirus:Rhabdoviridae88

Khuskia oryzaeپوسیدگی داخلی قوزه  Huds.
(Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch) Trichosphaeriales84

 Leifsonia xyli subsp. Xyli (Davis et al. 1984)بیماري کوتولگی راتون نیشکر
Evtushenko et al. 2000Actinomycetales:Microbacteriaceae91

Leptosphoaeria maculans WikPeronosporales:Leptosphaeriaceae100ساق سیاه یا شانکر ساقه کلزا (فوما)

Leveillula leguminosarum Golovin, 1956 Erysiphales: Erysiphaceae53سفیدك سطحی یونجه

Leveillula taurica (Lév.) G. ArnaudErysiphales:Erysiphaceae49سفیدك پودري گوجه فرنگی

177



ضمیمه 5- فهرست نام فارسی و علمی بیماري هاي گیاهی

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی بیمارينام فارسی بیماري 

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid Anamorphic fungi72 - 97بیماري پوسیدگی ریشه زیتون و پوسیدگی زغالی سویا

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidزردي نخود
(Macrophomina phaseoli ( Maubl.) S. F. Ashby) Anamorphic fungi36

Macrophominaمرگ گیاهچه (بیماري بذر و گیاهچه)  sp.Anamorphic fungi83

Magnaporthe griseaبالست برنج  (Hebert) Barr [teleomorph]
(Pyricularia oryzae Cavara [anamorph])Magnaporthaceae18

Maize rough dwarf virusکوتولگی زبر ذرت
(MRDV)Reoviridae:Fijivirus88

Mauginiella scattae Cav.Moniliales:Hyphomycetidae66بیماري پوسیدگی گل آذین یا خامج خرما

 Meloidogyne spp.Nematoda:Meloidogynidae44 - 63 -68 - 73 - 105 -117گونه هاي نماتد مولد غده (ریشه گرهی)

Monilinia fructicola (G. Winter) HoneyHelotiales:Sclerotiniaceae28بیماري مومیایی

 Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honeyبیماري مومیایی
[teleomorph]Helotiales:Sclerotiniaceae28

Monosporascus cannonballus Pollack & UeckerSordariales44پوسیدگی ریشه و زوال بوته هاي طالبی و خریزه

Mycosphaerella graminicolaسپتوریوز برگی گندم  (Fuckel) J. Schrot. 
[teleomorph]

Mycosphaerellales:Mycosphaerellaceae13

Nattrassiaعارضه سرخشکیدگی درختان مرکبات و پسته  mangiferae (Syd. & P. Syd.) B. Sutton 
& Dyko Anamorphic fungi59 - 63
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بیماري پوسیدگی ریشه زیتون
Nectria haematococca (Wollenw.) Gerlach 
[teleomorph]
(Fusarium solani  (Martius) Sacc. [anamorph])

Hypocreales:Nectriaceae72

Nematospora gossypiiپوسیدگی داخلی قوزه  Ashby & NowellSaccharomycetales:Eremotheciaceae84

Oidium mangiferae BerthetAnamorphic fungi117سفیدك پودري گل آذین انبه

Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.1934Ophiostomatales:Ophiostomaceae111بیماري مرگ  نارون

Paecilomyces variotii Anamorphic fungi63عارضه سرخشکیدگی درختان پسته

Paratylenchoides  ritteri (Brizuela 1963)Nematoda:Pratylenchidae13نماتد مولد زخم ریشه غالت

Penicillium digitatum (Pers.: Fr.) Sacc.Anamorphic fungi58کپک سبز و آبی میوه مرکبات

کپک سبز و آبی میوه مرکبات
Penicillium italicum WehmerAnamorphic fungi29 - 58 پوسیدگی میوه سیب و گالبی در انبار

Penicillium sp.Anamorphic fungi32پوسیدگی انباري انگور

Peronospora aestivalis Sydow. 1923Peronosporales:Peronosporaceae53سفیدك داخلی یونجه

Peronospora farinosa f.sp. betae Byford (1967)سفیدك داخلی (کرکی)
(Peronospora schachtii Fuckel (1865))Peronosporales:Peronosporaceae79
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سفیدکی دروغی (داخلی) توتون
Peronospora hyoscyami  f.sp. tabacina  (D. B. 
Adam) Skalicky
 (Peronospora tabacina  D. B. Adam) 

Peronosporales:Peronosporaceae93

Peronospora sparsa Berk. 1862Peronosporales:Peronosporaceae114سفیدك داخلی رز

Pestalotiopsisپوسیدگی سفید ریشه و طوقه  spp.Anamorphic fungi74

سپتوریوز خوشه
Phaeosphaeria nodorum (E. Müll.) Hedjar. 
[teleomorph]
(Stagonospora nodorum  (Berk.) E. Castell. & 
Germano [anamorph])

Pleosporales:Phaeosphaeriaceae13

Physoderma leproidesبیماري گال زگیلی  (Trabut) Karling
(Urophlyctis leproides) Blastocladiales:Physodermataceae79

 .Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Jپوسیدگی طوقه سیب
Schrot.Pythiales:Pythiaceae29

Phytophthora capsici LeonianPythiales:Pythiaceae44بوته میري

 Phytophthora citrophthora (R.H. Sm. & E. Sm.)پوسیدگی طوقه ( گموز) مرکبات
LeonianPythiales:Pythiaceae58

Phytophthora drechsleri TuckerPythiales:Pythiaceae44 - 78بوته میري، پوسیدگی هاي ریشه

Phytophthora infestans سفیدك دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی  de Bary(Mont.)Pythiales:Pythiaceae49

Phytophthora nicotianaeپوسیدگی طوقه (گموز) مرکبات  Breda de HaanPythiales:Pythiaceae58
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Phytophthora sojaeپوسیدگی ریشه و گیاهچه میري  Kaufm. & Gerd.Pythiales:Pythiaceae97

Phytophthora sp.Pythiales:Pythiaceae72بیماري پوسیدگی ریشه زیتون

پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی  فیتوفترائی درختان دانه دار و 
Phytophthoraهسته دار، گموز پسته  spp.Pythiales:Pythiaceae29 - 63 - 105 - 114

Phytoplasmaبیماري جارویی شدن یونجه  spp.Acholeplasmatales:Acholeplasmataceae54

Phytoplasmaبیماري گل سبز کنجد  spp.Acholeplasmatales:Acholeplasmataceae103

Plasmopara halstediiسفیدك داخلی آفتابگردان  (Farl.) Berl. & De Toni
(Plasmopara helianthi Novot.)Peronosporales:Peronosporaceae94

Plasmopara viticolaسفیدك دروغی مو  (Berk. & M.A. Curtis) Berl. 
& de ToniPeronosporales:Peronosporaceae32

Pleospora betaeمرگ گیاهچه  (Berl.) Nevodovsky
(Phoma betae  Frank)Pleosporales:Pleosporaceae78

سفیدك حقیقی جالیز
Podosphaera fuliginea 
(Sphaerotheca fuliginea (Schltdl.) Pollacci 
[teleomorph])

Erysiphales:Erysiphaceae43

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.)Erysiphales:Erysiphaceae26سفیدك  حقیقی  سیب

سفیدك  حقیقی هلو و شلیل
Podosphaera pannosa (Wallr.:Fr.) de Bary
(Sphaerotheca pannosa  var. Persica (Woronich) 
Erikss.)

Erysiphales:Erysiphaceae26
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Podosphaera pannosaسفیدك سطحی رز  (Wallr.:Fr.) de Bary
(Sphaerotheca pannosa var. rosae )Erysiphales: Erysiphaceae114

.Polystigma ochraceum (Wahl.) Saccلکه آجري بادام
Polystigma amygdaliumPhyllachorales:Phyllachoraceae28

Potato leafroll virusپیچیدگی برگ سیب زمینی
(PLRV)Luteoviridae:Polerovirus50

 Potato virus Aویروس هاي سیب زمینی
(PVA) Potyviridae:Potyvirus50

Potato virus Xویروس هاي سیب زمینی
(PVX)Alpaflexiviridae:Potexvirus50

Potato virus Yویروس هاي سیب زمینی
(PVY) Potyviridae:Potyvirus50

Pratylenchus loosi Loof, 1960Nematoda:Pratylenchidae 74نماتد زخم ریشه چاي

 & Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjevنماتد مولد زخم ریشه غالت
S. Stekhoven,Nematoda:Pratylenchidae13

Pratylenchus scribneri Steiner, 1943Nematoda:Pratylenchidae50نماتد مولد زخم

Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953Nematoda:Pratylenchidae13نماتد مولد زخم ریشه غالت

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, 1951Nematoda:Pratylenchidae29نماتد ریشه گیالس وگردو و فندق

 Pseudomonas marginalis (Brown 1918) Stevensبالیت باکتریایی لوبیا
1925

Pseudomonadales:Pseudomonadaceae34

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902Pseudomonadales:Pseudomonadaceae28شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

182



ضمیمه 5- فهرست نام فارسی و علمی بیماري هاي گیاهی

شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی بیمارينام فارسی بیماري 

 .Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A سفیدك داخلی جالیز
Curtis) Rostovtzev 1903Peronosporales:Peronosporaceae44

Pseudopeziza medicaginisلکه قهوه اي برگ یونجه  (Lib.) Sacc. Helotiales:Dermateaceae54

Puccinia helianthi Schwein.Uredinales:Pucciniaceae94زنگ آفتابگردان

Pucciniaزنگ هاي غالت گندم  spp.Uredinales:Pucciniaceae12

لکه قهوه اي نواري جو
Pyrenophora graminea S. Ito & Kurib., 1930
(Helminthosporium gramineum Rabenh. ex 
Schltdl., 1857)

Pleosporales:Pleosporaceae11

Pythium aphanidermatumپوسیدگی هاي ریشه  (Edson) Fitzp.Saprolegniales78

Pythium spp.Saprolegniales 34 - 44 - 78 - 83 - 114 پوسیدگی ریشه و طوقه (بوته میري)

 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchiپژمردگی باکتریایی و پوسیدگی قهوه اي سیب زمینی
et al. 1996Burkholderiales:Ralstoniaceae50

بیماري موکو موز
Moko diaease

Ralstonia solanacerum (Smith1896)
 Yabuuchi et al. 1996Burkholderiales:Ralstoniaceae118

سرطان مو
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden 
1902) Young et al. 2001
(Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) 
Conn 1942)

 Rhizobiales:Rhizobiaceae32

Rhizoctoniaپوسیدگی ریشه و طوقه  spp.Anamorphic fungi114

Rhizopus sp.Mucorales:Mucorales29- 32پوسیدگی انباري میوه (سیب، گالبی و انگور)
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Rosellinia necatrix Prill. [teleomorph]Xylariales:Xylariaceae28پوسیدگی سفید ریشه

خشکیدگی سرشاخه توت، پوسیدگی طوقه آفتابگردان، 
Sclerotinia sclerotiorumپوسیدگی اسکلروتینیایی  (Lib.) de BaryHelotiales:Sclerotiniaceae 69 - 94 - 100

لکه قهوه اي برگ ذرت
Setosphaeria turcica  (Luttr.) K. J. Leonard & 
Suggs [teleomorph]
(Helminthosporium turcicum  Pass. [anamorph])

Pleosporales:Pleosporaceae88

Soybean mosaic virusویروس موزاییک سویا
(SMV)Potyviridae:Potyvirus97

Sphacelotheca reilianaسیاهک خوشه ذرت  (J. G. Kühn) ClintonMicrobotryales:Microbotryaceae87

Spilocaea oleaginea (Castagne) S. Hughes (1953) Anamorphic fungi72بیماري لکه طاووسی زیتون

Sporisorium scitamineaسیاهک ساقه نیشکر  (Syd.) M. piepen., M. 
toll& OberwUstilaginales:Ustilaginaceae90

Sporisorium sorghiسیاهک پنهان ذرت خوشه اي (سورگوم)  Ehrenb. ex Link
(Ustilago sorghi (Link) Pass)Ustilaginales:Ustilaginaceae88

Stemphylium botryosum WallrothPleosporales:Pleosporaceae54لکه آجري یونجه

بیماري غربالی درختان میوه هسته د ار
Stigmina carpophila (Lev.) M.B. Ellis, (1959)
(Wilsonomyces carpophilus (Lev.) Adask., J.M. 
Ogawa E.E. Butler)

Dothiadeales:Incertaesedis27

Sugarcane mosaic virusبیماري ویروسی موزاییک نیشکر
(SCMV)Potyviridae:Potyvirus91
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Taphrina deformansپیچیدگی برگ هلو  (Berk.) Tul.Taphrinales:Taphrinaceae27

بیماري پوسیدگی ریشه زیتون
Thanatephorus cucumeris  (Frank) Donk 
[teleomorph]
(Corticium solani  (Prillieux & Delacroix) 
Bourdot & Galzin [teleomorph])

Ceratobasidiales:Ceratobasidiaceae72

شیت بالیت، شانکر ساقه سیب زمینی، پوسیدگی 
ریشه و مرگ گیاهچه

Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
[teleomorph]
(Rhizoctonia solani [anamorph])

 Ceratobasidiales:Ceratobasidiaceae18 - 34 - 48 - 72 - 78 - 83

Tilletia controversaسیاهک پنهان  پاکوتاه گندم  J. G. KühnTilletiales:Tilletiaceae11

Tilletia indicaسیاهک هندي  MitraTilletiales:Tilletiaceae11

Tilletia laevisسیاهک پنهان گندم   J.G. Kühn
(Tilletia foetida  (Wallr.) Liro)Tilletiales:Tilletiaceae9

Tilletia triticiسیاهک پنهان گندم  (Bjerk.) G. WinterTilletiales:Tilletiaceae9

ویروس نقش حلقوي توتون
(سوختگی جوانه در سویا)

Tobacco ringspot virus
(TRSV)Comoviridae:Nepovirus 97

Tolyposporium ehrenbergiiسیاهک طویل ذرت خوشه اي  (Kühn) Pat.Ustilaginales:Cintractiaceae88

Tomato yellow leaf curl virusپیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی
(TYLCV)Geminiviridae:Begomovirus45

Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913 Nematoda:Tylenchulidae59 - 73نماتد مرکبات و زیتون
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.Urocystis agropyri (Preuss) J. Schrotسیاهک برگی
(Urocystis tritici  Korn.)Urocystales:Urocystaceae11

Uromyces dianthi (Pers.) Niesslزنگ میخک و سایر زنگ ها
(Uromyces caryophyllinus Winter)Uredinales:Pucciniaceae114

Uromyces viciae-fabae (Pers.) J. Schrot. (1875)Uredinales:Pucciniaceae38زنگ باقال

 Ustilaginoidea virens (Cke.) Tak. (1896)سیاهک دروغی برنج
[anamorph]Anamorphic fungi18

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.Ustilaginales:Ustilaginaceae11سیاهک پنهان (سخت) جو

Ustilago nudaUstilaginales:Ustilaginaceae10سیاهک آشکار جو

Ustilago nudaسیاهک آشکار گندم   f.sp. tritici  (Schaffnit)
(Ustilago tritici (Pers.) Rostrup)Ustilaginales:Ustilaginaceae10

Ustilago zeaeسیاهک معمولی ذرت  (Schwein.) Unger
(Ustilago maydis  (DC.) Corda)Ustilaginales:Ustilaginaceae88

Venturia inaequalis (Cooke) G.WinterPleosporales:Venturiaceae25لکه سیاه سیب

Verticillium albo-atrum Reinke & BertholdAnamorphic fungi84پژمردگی آوندي پنبه

بیماري ورتیسیلیوم زیتون، درختان دانه دار و هسته دار، 
Verticillium dahliae Kleb. Anamorphic fungi 29 - 72 - 84پژمردگی آوندي پنبه
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Verticillium fungicola  Anamorphic fungi121پوسیدگی ورتیسلیومی (خشک) قارچ خوراکی

Verticillium spp.Anamorphic fungi50پژمردگی و پوسیدگی ریشه

 Watermelon chlorotic stunt virusموزاییک سبز زرد هندورانه
(WmCSV)Geminiviridae:Begomovirus45

Watermelon mosaic virusموزاییک هندوانه
(WMV)Bunyaviridae:Potyvirus45

 Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierceبالیت گردو یا پوسیدگی مغز گردو
1901) Vauterin et al. 1995Xanthomonadales:Xanthomonadaceae27

 Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse 1915)شانکر باکتریایی لیموترش
Vauterin et al., 1995

Xanthomonadales:Xanthomonadaceae58

بیماري لکه زاویه اي پنبه
Xanthomonas citri subsp. Malvacearum (ex 
Smith 1901) Schaad et al. 2007 
(Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum 
(Smith 1901) Vauterin et al., 1995)

 Xanthomonadales:Xanthomonadaceae84

Zucchini yellow mosaic virusموزاییک زرد کدوتنبل 
(ZYMV)Bunyaviridae:Potyvirus45

67__عارضه خشکیدگی خوشه هاي خرما

68__آفتاب سوختگی انار

121__بیماري هاي انباري غالت به ویزه ذرت
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Abutilon theophrasti Medic.Malvales:Malvaceae80 - 85 - 89 - 93 - 98گاوپنبه

Acroptilon repens (L.) DC. (1838)Asterales:Asteraceae16 - 33 - 37 - 45تلخه  

Adonis aestivalis L.Ranunculales:Ranunculaceae104آدونیس 

Alhagi persarum Boiss. & BuhseFabales:Fabaceae64 - 67خارشتر

Alhagi pseudalhagi (M. B.) Desf.Fabales:Fabaceae85 - 89 - 105خارشتر

Alhagi sp.Fabales:Fabaceae116خارشتر

-Alisma plantagoقاشق واش aquatica L .Alismatales:Alismataceae19

Alopecurus myosuroides Huds. (1762)Cyperales:Poaceae14دم روباهی کشیده 

Amaranthus retroflexus L. (1753)Caryophyllales:Amaranthaceae46 - 89تاج خروس وحشی

Amaranthus spp.Caryophyllales:Amaranthaceaeگونه هاي تاج خروس
30 - 35 - 45 - 51 - 54 - 80 - 85 - 93 - 94 

- 98 - 102 - 103  - 105 - 115

Ammi majus L.Araliales:Apiaceae101وایه

Anagallis arvensis L. (1753)Primulales:Primulaceae46بذرك وحشی 

Arctium lappa L. Asterales:Asteraceae115باباآدم

Atriplex spp.Caryophyllales:Chenopodiaceae30 - 33گونه هاي اسفناج وحشی
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Avena fatua L.Cyperales:Poaceae14یوالف بهاره 

Avena ludoviciana DurieuCyperales:Poaceae14یوالف زمستانه

Avena spp.Cyperales:Poaceae80 - 101گونه هاي یوالف وحشی

گونه هاي بروموس
Bromus spp.Cyperales:Poaceae14 - 67 - 102 جوموشی

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (1792)Capparales:Brassicaceae115کیسه کشیش

Carex sylvaticaCyperales:Cyperaceae59جگن

Carthamus oxyacantha Bieb.Asterales:Asteraceae37گلرنگ وحشی

Centaurea depressa L.Asterales:Asteraceae37گل گندم

Cephalaria syriaca (L.) Roemr & SchultsDipsacales:Dipsacaceae16 - 37سرشکافته

Chenopodium album L. 1753Caryophyllales:Chenopodiaceaeسلمک

16 - 30 - 33 - 35 - 45 - 46 - 51 - 54 - 59 
- 64 - 80 - 85 - 89 - 93 - 94 - 98 - 105 - 

115
Chondrilla juncea L.Asterales:Asteraceae37 - 46 - 116قندرونک

Chorispora tenella R. Br. ex DC.Brassicales:Brassicaceae104جلنگو

Chrozophora spp.Malpighiales:Euphorbiaceae85گوش بره

Chrozophora tinctoriaMalpighiales:Euphorbiaceae103گوش بره

Cirsium arvense (L.) Scop. (1772)Asterales:Asteraceae16 - 30 - 33 - 101 - 102کنگر وحشی 
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Convolvulus arvensis L.Solanales:Convolvulaceaeپیچک صحرایی 
16 - 30 - 33 - 35 - 37 - 45 - 46 - 54 - 59 

- 64 - 80 - 85 - 89 - 101 - 102 - 103

Corchorus triculiaris L.Malvales:Tiliaceae85طحله

Cuscuta campestris Yuncker (1932)Sonales:Cuscutaceae37 - 54  - 105سس

Cuscuta monogyna Vahl.Sonales:Cuscutaceae30 - 33سس درختی

Cynanchum acutum L.         Centianales:Asclepiadaceae30 - 33 - 64علف خرس یا کاتوس    

Cynodon dactylon (L.) Pers. (1805)Cyperales:Poaceae30 - 33 - 59 - 64 - 67 - 89 - 91 - 116مرغ   

Cyperus difformis L. (1756)Cyperales:Cyperaceae89اویارسالم

Cyperus rotundus Linnaeus (1753)Cyperales:Cyperaceae 59 - 91 - 93اویارسالم

Cyperusگونه هاي اویارسالم  spp.                  Cyperales:Cyperaceae19 - 45 - 46 - 54 - 59 - 85 - 115

Dactylis glomerata L.Cyperales:Poaceae98علف باغی

Datura stramonium L. (1753)Solanales:Solanaceae35 - 80 - 98تاتوره

Dichanthium annulatumپنجه مرغی   (Forssk.) Stapf.Cyperales:Poaceae91

Digitaria sanguinalis Linnaeus (Scop.) (1771)Cyperales:Poaceae91 - 115پنجه مرغ 

Diplachne fusca (L.) P. Beauv.Cyperales:Poaceae91علف برنجی

Echinochloa colona (L.) Link.Cyperales:Poaceae91دورنه
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شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی علف هرزنام فارسی علف هرز 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Cyperales:Poaceaeسوروف
19 - 35 - 45 - 46 - 51 - 54 - 80 - 85 - 89 

- 91 - 94 - 98 - 115

Echinochloa spp.Cyperales:Poaceae103سوروف

Elymus repens (L.) Gould 1947بیدگیاه
(Agropyron repens (L.) Beauv. (1812))Cyperales:Poaceae115

Eragrostis sp.Cyperales:Poaceae91دانه مرغی

Euphorbia helioscopia L. 1753Euphorbiales:Euphorbiaceae104فرفیون

Euphorbia spp.Euphorbiales:Euphorbiaceae37  - 115گونه هاي فرفیون 

Fumaria officinalis  L. (1753)Papaverales:Papaveraceae46شاه تره

Galium spp.Gentianales:Rubiaceae16 - 37 - 54 - 101گونه هاي بی تی راخ

Glycyrrhiza glabra L.Fabales:Fabaceae16 - 33 - 64 - 67 - 69 - 115شیرین بیان

Glycyrrhiza spp.Fabales:Fabaceae116شیرین بیان

Goldbachia laevigata DC.Capparales:Brassicaceae104ناخنک

Heliotropium spp.Boraginales:Boraginaceae37 - 80 - 98 - 103آفتاب پرست

Hibiscus trionum L.Malvales:Malvaceae35 - 85  - 103غوزك (کنف وحشی)

Hordeum leporinumCyperales:Poaceae51جوموشک  

Hordeum murinum Am.Cyperales:Poaceae14 - 102جووحشی
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Hordeum spontaneum C.KochCyperales:Poaceae14جودره

Imperata cylindrica (Linnaeus) Raeuschel (1797)Cyperales:Poaceae59 - 91 - 116حلفه 

Lactuca serriola L.Asterales:Asteraceae46 - 91 - 101گاوچاق کن

Lactuca spp.Asterales:Asteraceae115کاهوي  خرمایی

Lathyrus spp.Fabales:Fabaceae 16گونه هاي  خلروحشی

Lepidium draba L. (1753)ازمک 
(Cardaria draba (L.) Desv.)Capparales:Brassicaceae37 - 101 - 102

Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey.) Fenzl.Caryophyllales:Caryophyllaceae101ارشته خطایی

Lisaea heterocarpa (Boiss.)Araliales:Umbelliferae37سگ دندانه

Lolium spp.Cyperales:Poaceae14 - 33 - 51گونه هاي چچم

Malcolmia africanaدرشتوك  (L.) R. Br. Brassicales:Brassicaceae104

Malva neglecta Wallr.Malvales:Malvaceae89 - 101پنیرك

Malva parvifloraMalvales:Malvaceae91پنیرك

Malva spp. Malvales:Malvaceae16 - 80گونه هاي پنیرك

Medicago lupulina Fabales:Fabaceae115یونجه سیاه

Melilotus indicus (L.) All. Fabales:Fabaceae91یونجه زرد هندي
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شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی علف هرزنام فارسی علف هرز 

Melilotus spp. Fabales:Fabaceae101یونجه زرد و شاه افسر

Monochoria vaginalis (Burm.f) C.Presl. (1827)Pontederiales:Pontederiaceae19سل واش

Orobanche cernua Loefl. (1758)Scrophulariales:Orobanchaceae93گل جالیز

Panicum maximum Jacq.Cyperales:Poaceae91چیک واش

Papaver spp.Papaverales:Papaveraceae16گونه هاي شقایق

Paspallom dilatatum Poir.Cyperales:Poaceae19پاسپالوم 

Paspallom distichum L.Cyperales:Poaceae19 - 30 - 59پاسپالوم 

Paspalum sp.Cyperales:Poaceae85 - 98پاسپالوم

Peganum harmala L.Spindales:Nitrariaceae64اسفند

Phalaris spp.Cyperales:Poaceae14 - 80 - 101گونه هاي خونی علف

Phragmites australis (Cav.) Steud.Cyperales:Poaceae30 - 33 - 91 - 116نی   

Plantago major L.Scrophulariales:Plantaginaceae102بارهنگ

Poa bulbosa L.Cyperales:Poaceae102چمن غده اي

Poa pratensis L.Cyperales:Poaceae115چمن مرتعی
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Polygonum aviculare L. (1753)Polygonales:Polygonaceae51 - 80 - 89 - 102 - 103 - 104 - 105 - 115هفت بند

Portulaca oleracea Linnaeus 1753Caryophyllales:Portulacaceae51 - 85 - 89 - 98 - 103خرفه

Prosopis stephaniana will.Fabales:Fabaceae116کهورك

Raphanus raphanistrumCapparales:Brassicaceae16 - 54تربچه وحشی 

Rapistrum rugosumشلمی     (l.) All.Brassicales:Brassicaceae16 - 54 - 101

Roemeria refracta DC.Papaverales:Papaveraceae104گل عروس

.Rosa persica J. F. Gmelورك
Hultemia persica (mich. Ex Juss.) Bornm.Rosales:Rosaceae116

Rumex acetosellaPolygonales:Polygonaceae104ترشک 

Rumex sp.Polygonales:Polygonaceae54ترشک

Sagittaria sagittifolia                                                       Alismatales:Alismataceae19   تیرکمان آبی

Salsola kali L.Caryophyllales:Chenopodiaceae37علف شور

Salsola spp.Caryophyllales:Chenopodiaceae64گونه هاي شور

Salvia sp.Lamiales:Lamiaceae54مریم گلی
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شماره صفحه توصیه هاوضعیت تاکسونومیکینام علمی علف هرزنام فارسی علف هرز 

Scirpus spp.         Cyperales:Cyperaceae19گونه هاي سیرپوس (پیزور)

Secale cereale L. (1753)Cyperales:Poaceae14چاودار 

Setaria spp.Cyperales:Poaceaeگونه هاي ارزن وحشی
30 - 35 - 45 - 46 - 51 - 54 - 80 - 91 - 94 

- 98  - 103 - 115

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. (1812)Cyperales:Poaceae33چسبک  

Setaria viridis (L.) Beauv. (1812)Cyperales:Poaceae64 - 89ارزن وحشی

Silybum marianum (L.) Gaertn.Asterales:Asteraceae101کنگر ابلق

Sinapis arvensis L.Capparales:Brassicaceae16 - 46 - 101 - 102خردل وحشی

Solanum nigrum L.Solanales:Solanaceaeتاج ریزي
46 - 51 - 80 - 85 - 89 - 93 - 94 - 98 - 

101 - 103

Sonchus arvensis L. (1753) Asterales:Asteraceae104شیرتیغی

Sonchus oleraceus L. (1753)Asterales:Asteraceae46 - 91شیرنرم 

Sonchus spp.Asterales:Asteraceae101شیرتیغی

.Sophora alopecuroides Lتلخ بیان
(Goebelia alopecuroides  L. )Fabales:Fabaceae33 - 116

Sorghum halepense (L.) Pers. 1805Cyperales:Poaceaeقیاق  
30 - 33 - 46 - 51 - 54 - 67 - 85 - 89 - 91 

- 115

Stellaria media (L.) Vill. 1753Caryophyllales:Caryophyllaceae115گندمک
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Suaeda altissima Caryophyllales:Chenopodiaceae64شور کاکلی

.Sysimbrium sophia Lخاکشیر 
(Descurainia sophia  Webb & Berth.)Brassicales:Brassicaceae101 - 104 - 115

Taraxacum officinaleگل قاصد Weber ex Wigg.Asterales:Asteraceae64

Taraxacum spp.Asterales:Asteraceae115قاصدك

Trachomitum venetum (L.) Woods. Gentianales:Apocynaceae91قیطانی

Tribulus terrestris L. (1753)Geraniales:Zygophyllaceae103خارخسک

Triticum sp.Cyperales:Poaceae104گندم خودرو

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.Apiales:Apiaceae16ماستونک  

Veronica persica Poir. 1808Scrophulariales:Scrophulariaceae115سیزاب

Vicia spp. Fabales:Fabaceae16 - 46 - 101گونه هاي ماشک

Vicia villosaFabales:Fabaceae105ماشک

Viscum spp. Santalales:Viscaceae30گونه هاي دارواش

Xanthium strumarium L. (1753)Asterales:Asteraceae80 - 98توق

Cyperales:Poaceae101_گندم و  جو خودرو
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موسسه تحقیقات پسته کشورسازمان حفظ نباتات
امیر حسین محمديعلیرضا عطريرویا ارباب تفتیکرامت اله اکبرپور
محمد رضا مهرنژادحسین فرازمندمسعود اربابیبنفشه اصغري

ابوالقاسم قاسمیمحمد جواد اردهمحبوبه امیر نظري
موسسه تحقیقات مرکبات کشورهمایون کاظمیهمایون افشاري آزادحسین ایزدي نجف آبادي

محمد فاضل حالجی ثانیرئوف کلیاییمحمدعلی باغستانیمنصوره بیطرفان
حسین طاهريعلی اکبر کیهانیانولی اله بنی عامريمحمود چاالکی

اسماعیل غالمیانغالمرضا گل محمديحسین خباز جلفاییشبنم حیدري فاروقی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورجعفر محقق نیشابورياسکندر زندخدیجه دشتبانی

محمد جعفر فارسیعلی محمدپورابوالفضل سرپلهمنصوره سجادي نائینی 
حمید یارمندعارف معروفحمیرا سلیمیسید محمود سجادي نژاد

محمد رضا ملک زادهکسري شریفیاصغر شایان
اداره کل پنبه و دانه هاي روغنیمنصور منتظريفاطمه شفقیشادي صدیقی
ایرج ملکیحسن مومنیاعظم شکاريمحسن عصار

منصوره میرابوالفتحیعزیز شیخی گرجانپرویز علیزاده 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقندمهدي مین باشی معینیپرویز شیمیشبنم فرزاد

سید باقر محموديحسین نجفیمنصور عباییفرزاد کالنترهرمزي
مرکز تحقیقات نیشکر(امیر کبیر)الله نراقیخدامراد عرب جعفريفریبا وفایی اسکویی

کوروش طاهرخانیمحبوبه یگانه

فهرست اسامی افرادي که در تهیه مجموعه حاضر به نحوي سهیم بوده اند
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
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