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 تاریخ ثبت دوز مصرف کارنس محصول آفت شرکت فرموالسیون درصد نام تجاری نام عمومی 

اگریمک  آبامکتین 1

 گلد

4/8 SC سی در  سی 185 روز 3-2 گلخانه -خیار ایکنه دو نقطه سینجنتا

 هزار 

8/2/99 

ای کنه دو نقطه اگروکنشو SC %15 کنه مایت اس کوئینوسیل 2

 تارتن

 1/3/96 درهزار  25/1 روز 1 گلخانه -خیار

 اگرو کنشو SC %15 کنه مایت اس کوئینوسیل

 )بازارگان کاال(

کنه قرمز 

 اروپایی 

 24/8/97 در هزار  1–25/1 - درختان سیب

ای کنه دو نقطه بایر آ گ SC %24 اوبرون اسپیرومسیفن 3

 تارتن

 -صیفی جات

 مزرعه 

 27/3/92 درهزار  5/0 روز 3

کنه قرمز  آریا شیمی SC %24 اسپیدور اسپیرودیکلوفن 4

 اروپایی

 12/4/97 درهزار  5/0 - درختان سیب

کنه قرمز  پاک سم ایرانیان SC %24 ترمیناتور اسپیرودیکلوفن 5

 اروپایی

در   6/0 – 5/0 - درختان سیب

 هزار 

24/6/97 

 SC Shandong %24 اینوایر اسپیرودیکلوفن 6

Kangqiao  

)فرآورده های طیف 

 سبز(

کنه قرمز 

 اروپایی

 31/4/98 درهزار  17/0 - مرکبات

 SC Shandong %24 اینونتور اسپیرودیکلوفن 7

Kangqiao 

 )رهااندیش کاوان(

 31/4/98 درهزار  5/0 - درختان سیب  کنه تارتن 

 آریا شیمی SC %24 کنه ساید بیفنازیت 8

shangyushi 

 11/9/98 درهزار  3/0 روز 1 گلخانه خیار کنه تارتن

 نازیتفبی 9

 

 فلورامایت

 

24% 

 

SC ای کنه دو نقطه کمتورا

 تارتن

خیار و توت 

 گلخانه -فرنگی

 1خیار:

 روز

توت 

 3فرنگی: 

 روز

 7/12/91 درهزار  3/0

ای کنه دو نقطه

 تارتن

 7/12/91 در هزار  5/0 - گلخانه -رز
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کنه قرمز 

 اروپایی

 18/6/92 درهزار  7/0 روز 7 سیب

 سم آوران ایلیا  SC %24 وپروزیت بیفنازیت 10

 )سیمونیس(

کنه دو نقطه ای 

 تارتن

 20/2/1400 هفت دهم درهزار  - سیب

 رجا شیمی  EC %10 رجاپاترین فن پروپاترین 11

 )بهارات(

کنه قرمز 

 اروپایی

 10/9/99 دو در هزار  - سیب

ای کنه دو نقطه نانوفراوران دایا   3دایابون  عصاره  12

 تارتن

 24/8/95 در هزار  8 - گلخانه -رز

کنه قرمز  اگروشیمی مجارستان SC %20 فلومایت دیفلوویدازین 13

 اروپایی

 10/9/93 درهزار  3/0 روز 28 سیب

ای کنه دو نقطه اگروشیمی  مجارستان SC %20 فلومایت دیفلوویدازین

 تارتن

 12/5/94 در هزار  4/0 - گلخانه -رز

سیترونلول+  14

نرولیدول+ 

فارنسلول+ 

 جرانیول

ای کنه دو نقطه آریستا EC 1/%36 بایومایت

 تارتن

 10/9/93 در هزار  2 روز 1 خیار و خربزه

 AOTالیت ساوان ) SC %20 دانیسارابا سایفلومتوفن 15

Agri Co) 

ای کنه دو نقطه

 تارتن

 1/3/96 در هزار  1 روز 1 گلخانه-خیار

کنه قرمز 

 اروپایی

 20/2/1400 در هزار  1  باغات سیب

عصاره فلفل +   16

 روغن معدنی

 10/4/98 در هزار  5/2 - انار کنه  کیمیا سبز آور EC %80 تنداکسیر


