
 انواع فرموالسیون در آفت کشها

 و اصغر رضاییحمدرضا زرهون م

به  یبکار برده شود مثالً اگر سم دیسم چگونه با کیکند که  یمشخص م ونیگردد فرموالس یسموم, به صور مختلف سم اطالق م ونیفرموالس

 .استفاده از آن از دستگاه گرد پاش استفاده شود یدهد که برا ینشان م ونیصورت گَرد باشد, فرموالس

 

 خشک یها ونیفرموالس

 (Dust) گرد

تا  0,5 یسموم به صورت گرد معموال دارا ونیشود. فرموالس یاست، اطالق م کرونیم 30که قطر آنها کمتر از  یکوچک اریگرد معموال به ذرات بس

گرد تالک  ای تیاتومید ت،ینیمانند گرد کائول(Inert Dust)  اثر  یب یاز گردها ینیرد در مزرعه با مقدار معدرصد ماده مؤثر است و در موقع کارب 10

 10که اندازه آنها کمتر از  یاثر، هنگام یب یرسد. در رابطه با گردها یشدن به مصرف م قیشوند، اما گرد گوگرد استثنائا بدون رق یم قیرق

ها را به  یو باکتر هازا مانند قارچ یمارینفوذ عوامل ب زیآب بدن و ن ریتبخ جهیحشرات شده و در نت کولیخراش در کوت جادیباشد، باعث ا کرونیم

شود.  یدر از دست رفتن آب بدن حشره م عیامر باعث تسر نیهستند که ا زیمزبور جاذب رطوبت ن یشوند. پودرها یداخل بدن حشره موجب م

مانند  شوند، یم زیباعث مرگ حشرات ن یکیزیف قیروند، بلکه به طر یبه کار م یسم یکردن گردها قیرق ینها برااثر نه ت یب یگردها نیبنابرا

که  یباشد. مشخصات یم یکیزینبوده و صرفا به صورت ف کیولوژیاست که اثر آنها ب نیاثر ا یب یآنها به گردها ینام گذار لیپودر کاربوراندم. دل

ذرات گرد  50از % شیموارد ب یعبور کند اما در برخ کرونیم 150از الک  دیآن با 98است که % نیگردها در نظر گرفته شده ا ونیفرموالس یبرا

تنفس  قیرا از طر یهستند. ذرات کوچک گرد ممکن است خطرات کرونیم 3کمتر از  یقطر یذرات دارا%90 ایقطر دارند  کرونیم 10کمتر از 

اگر  یشوند. در گردپاش یقابل مصرف م ریمرطوب متراکم و غ یدر هوا رایشوند، ز یخشک نگهدار یدر جا دی. گردها باانسان به وجود آورند یبرا

به آب وجود دارد، گردها  یکه مشکل دسترس یخواهد بود. در مناطق ازیگرد مورد ن لوگرمیک 50تا  20هر هکتار  یمقدار ماده مؤثر کم باشد، برا

گرد  هنگام، سرعت باد در (Drift)فتیسموم با در یباد بردگ دهیاز پد یریبه منظور جلوگ نکهیا تیارند. نکته حائز اهمد یکاربرد قابل مالحظه ا

 باشد. هیکمتر از چهار متر بر ثان دیبا یپاش

 

 (Granule) گرانول

 کیآن کمتر از  LD50که  (Aldicarb)  کاربیخطرناک مانند آلد اریدر استفاده از سموم بس زیسموم و ن یبه منظور فائق آمدن بر مشکل باد بردگ

کرده اند. مصرف علف  دایپ یبه مصرف برسند، گرانول ها کاربرد قابل مالحظه ا یبه صورت محلول پاش دیباشد و نبا یم لوگرمیگرم بر ک یلیم

توان گرانول ها را با  یخاک م تیتقو زیو ن یبه منظور کنترل آفات خاکز نیامروزه در حال گسترش است. همچن زیکش ها به صورت گرانول ن

شود. آزاد  یحالل مناسب حل شده و ماده حامل به آن اضافه م کیسم در  یگرانول ها هیمخلوط کرده و به کار برد. در ته ییایمیش یکودها

را ندهد،  یدر زمان مقتض یببارد و اجازه انجام سمپاش یدیاگر باران شد رایمهم است، ز ییمختلف آب و هوا طیگرانول ها در شرا رشدن ماده مؤث

 نیاست، بنابرا زیخشک ناچ طیدر شرا اهیگرانول به داخل گ ونیتوان از سموم گرانول استفاده کرد. نفوذ سم از فرموالس یم یطیشرا نیدر چن

 اریمواقع رطوبت بس یدر برخ گریناسب است. از طرف دم اریوجود دارد، بس یشوند و رطوبت کاف یم یاریکه آب یمناطق یبرا رانولگ ونیفرموالس

 3 انواع درشت مناسب کاربرد در خاک شوند.  یم ی. گرانول ها بر اساس اندازه طبقه بندشودیتوسط گرانولها م یسوز اهیگ جادیباال باعث ا

 تیکول یحامل مورد استفاده ورممیلی تر  1.5الی  0.25. شودیشاخ و برگ استفاده م یسمپاش یبرا زیرو انواع میلی متر  5الی 

است اگر  یهیباشد. بد یم 15درصد ماده مؤثر در گرانول ها معموال کمتر از دارند.  یشتریب یریهستند که رطوبت پذ تیلونیومونت مور

تعداد آنها در واحد  یزراع نیزم یل ها روموقع پخش کردن گرانو جهیشده و در نت ادیزاندازه گرانول ها کوچک باشد، تعداد آنها در واحد وزن 

 .افتیخواهد  شیآنها افزا ییکارآ بیترت نیو به ا ادیسطح ز

 

 



 خشک یتدخین شونده ها

مورد  طیمح یکنند و فضا یآزاد م جیخود را به تدر یهستند که به صورت قرص عرضه شده و در معرض هوا، ماده با مواد سم ییها ونیفرموالس

( نیکوچک، سخت و فشرده به نام فستوکس یبه صورت قرص ها مینیهمراه با کربنات آلوم ومینیآلوم دی. به عنوان مثال فسفندینماینظر را اشباع م

گردند.  یم لیکربن تبد دیاکس یو د اکیآمون م،ینیآلوم دیدروکسیه(  (PH3 نیمزبور در معرض رطوبت هوا به گاز فسف یشوند قرصها یه میته

تحت  یاست که در کپسول ها( (CH3Br دیبروما لیمت گر،یاست. تدخین شونده د تیغالت حائز اهم یقرص ها اغلب در انبارها نیاستفاده از ا

 شود. یم هیته نیکریمخلوط با دو درصد کلروپ ایبه صورت خالص  بیترک نیگردد. ا یم یفشار نگهدار

 

 یمخصوص محلول پاش یها ونیرموالسف

 (Wetable poweder) وتابل یپودرها ای قیقابل تعل یپودرها

نرم آفت کش و مواد سورفکتانت  اریذرات بس یشوند، حاو یم دهینام زین یقابل سمپاش ایقابل پخش  یپودرها یها که گاه ونیفرموالس نیا 

Surfectant)  است ( بوده که قادر هستند با آب مخلوط شده و  یماده فعال کننده سطح که نقش آن کاهش دادن مقدار کشش سطح

 نید. اشون یم هیته زین یشتریبا غلظت ب یماده مؤثر بوده اما گاه 50% یوتابل غالب دارا یدهند. پودرها لیکرا تش یداریپا ونیسوسپانس

را  کالیاست که ابتدا سم تکن بیترت نیآن به ا هیکننده هاست. مراحل ته ونیاز امولس شتریکه ماده خشک است، دوام آن ب ییاز آنجا ونیفرموالس

و  ندیافزا یبه آن م رهیاثر مانند تالک و غ یماده همراه ب یماده پخش کننده به آن اضافه کرده و سپس مقدار یحل کرده، مقدار یدر ماده آل

 یپودر وتابل دارا ونیکنند. بخش عمده ذرات در فرموالس یو نرم م ابیدهند تا خشک شود. در مرحله بعد آن را آس یمجموعه فوق را حرارت م

باعث  نکهیباشد که ضمن ا یمش عبور کنند. بهتر است مقدار سورفکتانت به اندازه ا 44از الک  دیذرات با تمامبوده و  کرونیم 5کمتر از  یقطر

وتابل  یمقاوم بوده و شسته نشود. هنگام مخلوط کردن پودرها یبه اندازه کاف زیشود، در مقابل باران ن یسطح هدف م یپخش شدن ذرات سم رو

از قرار دادن آنها در  دیبا نیرنگ هستند، بنابرا دیوتابل سف یاز پودرها یاریبس نکهیشود. با توجه به ا تفادهکه از همزن اس شودیم هیبا آب توص

 مانند شکر و آرد اجتناب کرد تا با هم اشتباه نشوند. ییظروف مواد غذا کیروباز و بدون پوشش در نزد یظرفها

 

  (Emulsifiable Concentrate =EC) غلیظ یشونده ها ونیامولس

دو  بیترت نیحل شده و به ا کلوهگزانونیس ای لنیحالل مناسب مانند گز کیمؤثر سم که در آب نامحلول است، در  ماده ون،ینوع فرموالس نیدر ا

فوق  بینوع سورفکتانت است، به ترک کیکه   (Emulcifier)ریفایامولس ایکننده  ونیماده امولس کیشود. در مرحله بعد  یم لیفاز جداگانه تشک

( یمحلول در چرب ایدوست  ی)چرب لیپوفیل گریمحلول در آب( و قسمت د ای)آبدوست  لیدروفیه ر،یفایاز مولکول امولس یشود. قسمت یم ضافها

 کرونیم 10شکل کوچک که معموال قطر آنها کمتر از  یکرو یها چهیفوق در آب به صورت گو بیترک شودیباعث م بیترت نیباشد که به ا یم

است.  50معموال کمتر از % ونیفرموالس نی. درصد ماده مؤثر در اندیآ یدر م وستهیفاز پ کیشده و به صورت و در سرتاسر آن پخش  دیاست، در آ

 یدارا بودن حالل نفت لیبه دل زیندارند و ن یادیاست که دوام ز نیمصرف را دارند و تنها اشکال آنها ا نیشتریب یها امروزه در کشاورز ونیامولس

 وتابل است. یاز پودرها شتریذرات، ب زتریقطر ر لیها به دل ونیامولس ریشوند. تأث یم یسوز اهیگ جادیا ثباع یگاه

 (Invert Emulsions) معکوس یها ونیامولس

 ازین لیها به دل ونیرموالسنوع ف نیشود. کاربرد ا یم لیتبد« آب در روغن» ونیبه امولس« روغن در آب ونیشکل امولس ون،ینوع فرموالس نیدر ا

علف کشها  یروغن ها برا یسوز اهیگ لیبه دل ونینوع فرموالس نیهستند. ا ظیغل اریبس رایمحدود است، ز شرفتهیخاص و پ زاتیو تجه لیبه وسا

 است. ناسبم

 

 

 

 

 



 ULV  (Ultra low volume) سموم به صورت ونیفرموالس

 ایحالل مناسب از نظر غلظت  کیبلکه ماده مؤثر سم در  ردیگ یانجام نم یخاص اتیسم، عمل کالیماده تکن یرو ون،ینوع فرموالس نیدر ا

 یدر هکتار( م تریل 2تا  1حجم فوق العاده کم ) کیو وزن مخصوص مناسب حل شده و آماده پخش در  یسوز اهیگ جادیعدم ا ن،ییپا تهیسکوزیو

 یرابطه کاربرد فراوان نیدر ا ایبخصوص روغن سو یاهیگ یشدن را داشته باشد که روغن ها ریحداقل تبخ تیخاص دیبا U.L.V ونی. فرموالسشود

 دارد.

 

  دودزا یها ونیفرموالس

گردد.  یم دیتول یگاز سم یادیشود که بر اثر سوختن، مقدار ز یو آتش زا مخلوط م دانیماده اکس کیها، آفت کش با  ونینوع فرموالس نیدر ا

زنبور عسل در کندو  یخارج یکنترل پشه در منازل و انگل ها یمسدود بخصوص انبارهاست. برا یها در مکانها ونینوع فرموالس نیکاربرد عمده ا

 شود. یاستفاده م زین

 

 قابل حل در آب یها ونیفرموالس

است که نفوذ  نیها ا ونیقبیل فرموالس نیا دیکند. هدف از تول یرا قابل حل در آب م یروغن یمناسب، آفت کش ها یبه کار بردن سورفکتانت ها

 جابه جا شود. اهیدهند تا ماده مؤثر آن بتواند داخل گ شیبرگ افزا کولیسم را در ساقه و کوت

 

 (Poisons taps) یسم ینوارها

 زین سیآغشته به روغن گر یاز نوارها نی. همچنشودیسم استفاده م یحاو یتنه درختان، از نوارها یو رو یبه منظور کاربرد سموم به طور موضع

 هیعل که Apistanعبارتند از:  ونینوع فرموالس نیبارز ا یشود. مثال ها یروند، استفاده م یکه از تنه درختان باال م یبه دام انداختن حشرات یبرا

 یآفات انبار هیماده جلب کننده است، نوار نگزالوت عل کیسم و  کیرود، نوار شلتوکس متشکل از  یبه کار م زنبور عسل تیپارازواروآ ، کنه 

 هیوجود دارد که برعل زین (Dichlorvos)  کلروسیآغشته به د یسم یاست و نوارها (Gamexan) کاربرد دارد و ماده مؤثر آن سم گامکسان 

 .روندیبه کار م یخانگ حشرات

 

 (Spray) ها یاسپر

آنها سهولت کاربرد  یژگیو نیباشد و مهم تر یم کرونیم 50تا  0,1هستند که قطر ذرات در آنها  دینسبتا جد یها ونیها جزء فرموالس یاسپر

ها در  یباشد. گاز مورد استفاده در اسپر یگاز حامل و مواد معطر م ،یچهار جزء مختلف شامل ماده فعال، حالل آل یدارا ونیفرموالس نیآنهاست. ا

آئروسل  ونیفرموالس نینوع از ا کیشود.  یبو استفاده م یازن، امروزه از گاز بوتان ب هیبه ال بیآس لیگذشته از نوع کلروفلورومتان بود که به دل

انسان  یموارد از سموم کم خطر برا نیشود در ا یگاز حامل مصرف م کیحالل حل شده و همراه  کیاست که در آن حشره کش در  یخانگ یها

 شود. یاستفاده م دهایرتروئیپ ثلم

 

 (Microcapsulated Materials)کپسول ها کرویم

مزبور در زمان  نیشده و ژالت تی( تثبلینیو ی)مانند پل ینیماده ژالت کیداخل  یکپسول ها هستند که ماده سم کرویها، م ونیفرموالس نیدتریجد

 ابلق وارهیدر ضخامت و ساختمان د رییتغ جادیبا ا یرها شدن مواد سم زانی. مابدی یراه م رونیبه ب جیبه تدر یپاره شده و ماده سم یمختلف یها

باعث  زیگردد و ن یاز سم مصرف م یکم اریدر دسترس است، مقدار بس یمدت زمان طوالن یسم برا ون،ینوع فرموالس نیدر ا نیاست. بنابرا رییتغ

شوند. فرومونها را به  یاست و در صورت تنفس، داخل بدن انسان باز نم کرونیم 15تا  5ها حدود  کروکپسولیشود. قطر م یم طیمح یعدم آلودگ

 ونیها را که در آب به صورت سوسپانس کروکپسولیتوان دوام م یم Acronal 40کنند. با افزودن مواد چسبنده مانند  یفرموله م قیطر نیا

 یجیبه آزاد شونده تدر ونینوع فرموالس نیشوند، لذا ا یآزاد م جیبه تدر یمواد سم ونینوع فرموالس نیدر ا نکهی. با توجه به ادیهستند، بهبود بخش

Slow Release Formulation) ) موسوم است. زین 

 



 نام انگلیسی نماد نام فارسی  نام انگلیسی  نماد نام فارسی

 Me Micro Emulsion میکروامولسیون  AE Aerosol آیروسل

 MG Micro Granule میکروگرانول  Al Active ingredient ی موثرهماده

 OD Oil Dispersion انتشارروغن قابل   B Bait طعمه

طعمههه بههه صههورت 

 دانه

BB Block bait  امولسیون روغنی OEC Oil emulsion 
concentrate 

سوسپانسههههههههیون 
 کپسولی

CS Capsule 
suspension 

 P Powder پودر 

 PA Paste خمیر  D Dust پودر )گرد(

مههایع قابههل انتشههار 

 در آب

DC Dispersible 
concentrate 

 PB Plate Bait صورت صفحهطعمه به  

گرانول / پهودر قابهل 

 انتشار در آب

DF Dry Dlowable  طعمه آماده مصرف RB Ready bait 

گرانهول قابهل پخهش 

 در آب

DG Dispersible 
Granule 

 SB Water soluble bag کیسه قابل حل در آب 

پههههههودر بههههههرای 

ضههدعفونی خشهههک 

 بذر

DS Powder for dry 
seed treatment 

 SC Suspension concentrate سوسپانسیون)تعلیق( 

پهههودر قابهههل گهههرد 
 پاشی

DP Dustable powder  گرانول قابل حل در آب SG Water Soluble Granule 

مههههایع امولسههههیون 

 شونده

EC Emulsifiable 

concentrate 
 SL Water soluble liquid مایع قابل حل در آب 

امولسههههیون، آب در 

 روغن

EO Emulsion – water 
in oil 

 TB Tablet قرص 

مههایع قابههل انتشههار 

 برای ضدعفونی بذر

FS Flowable 
concentration for 
seed treatment 

 TC Technical grade ماده تکنیکال 
material 

امولسههههیون بههههرای 

 ضدعفونی بذر

ES Emulsion for seed 
treatment 

 SP Water soluble liquid پودر قابل حل در آب 

امولسههیون روغههن در 

 آب

EW Emulsion – Oil In 
water 

پهههودر محلهههول بهههرای  

 ضدعفونی بذر

SS SP for Seed treatment 

 UL Ultra low volume مایع با حجم بسیار کم  GR Granule گرانول
(ULV) Liquid 

 ULV Ultra-low volume حجم بسیار کم  Ga Gas گاز

طعمههه بههه صههورت 

 گرانول

GB Granular Bait  مکعب مومی WB Wax block 

 GS Gas under گاز تحت فشار
pressure 

گرانههول قابههل پخههش در  

 آب

WG Water dispersible 
Granule 

 WP Weattable powder پودر قابل ترشوندگی  L Liquid مایع

مههههههایع بههههههرای 

 ضدعفونی بذر

LS Liquid for seed 

treatment 
پودر ترشونده برای  

 ضدعفونی بذر

WS Wp for slurry treatment 

 

 

 

 

 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
TC Technical Materials این ماده باید شامل ماده تاکتیکال مرتبط و عاری از مواد اصالح  ماده تکنیکال



به جز تثبیت کننده ها در صورت لزوم کننده و مواد خارجی باشد 

 که میتوانند به آن اضافه شوند
 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
KT Technical Concentrates این ماده باید شامل ماده تاکتیکال مرتبط و عاری از مواد اصالح  کنسانتره تاکتیکال

 کیکننده و  قیماده رق کیبه عالوه  کننده و مواد خارجی باشد

  کننده )در صورت لزوم(. تیتثب

 میاستفاده مستق یجامد برا یفرمول ها

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
DP Dustable powders گرد و غبار. یپودر مناسب برا کی پودر قابل گرد پاشی 
DS Powders for dry seed 

treatment 
پودر برای ضدعفونی 

 خشک

 بذر.روی  ماً یاستفاده در حالت خشک و مستق یپودر برا کی

DT Tablets for direct 
application 

برای استفاده قرص 

 مستقیم

در  میبه شکل قرص به طور جداگانه و مستق یفرمول ساز کی

 .یپراکندگ ایمحلول پاشش  هیبدنه آب، بدون ته ایو /  نهیزم
EG Emulsifiable granules قابل  یگرانول ها

 ونیامولس

غیرقابل  یفرمولها ی، که ممکن است حاو یگرانول ونیفرموالس

روغن در آب از  ونیامولس کیبه عنوان  حل در آب باشد.

 شود. یدر آب استفاده م پخشفعال پس از باتیترک
EP Emulsifiable powders غیرقابل  یفرمولها ی، که ممکن است حاو پودری ونیفرموالس پودر امولسیون

روغن در آب از  ونیامولس کیبه عنوان  حل در آب باشد.

 شود. یدر آب استفاده م پخشفعال پس از  باتیترک
GR Granules است محدوده اندازه دانه آماده استفادهکه در جامد  ونیفرموالس گرانول. 

GW Water-soluble gel شود. یاستفاده م یبه عنوان محلول آب زهینیژالت ونیفرموالس ژل محلول در آب 
SG Water-soluble granules یبعنوان محلول واقع دیکه با ییمتشکل از گرانولها ونیفرموالس محلول در آب یگرانولها 

ماده فعال پس از انحالل در آب استفاده شوند ، اما ممکن است 

 اثر نامحلول باشد. یمواد ب یحاو
SP Water-soluble powders بیاز ترک یمحلول واقع کیکه به عنوان  یپودر ونیفرموالس محلول در آب یپودرها 

شود ، اما ممکن است  یفعال پس از انحالل در آب استفاده م

 اثر نامحلول باشد. یمواد ب یحاو
SS

  
Water-soluble powder for 
seed treatment 

 یپودر محلول در آب برا

 بذر یمارت

 بذر در آب حل شود. تیماز قبل از استفاده در دیکه با یپودر

ST

  
Water-soluble tablets محلول در  یقرص ها

 آب

که بصورت جداگانه مورد  ییبه شکل قرص ها ونیفرموالس

محلول ماده فعال پس از  لیتشک ی، برا رندیگ یاستفاده قرار م

 در آب.  هیتجز
WG Water-dispersible 

granules  
قابل حل در  یگرانولها

 آب

و  هیپس از تجز دیکه با ییمتشکل از گرانولها ونیفرموالس

 در آب استفاده شود. یپراکندگ
WP Wettable powders  ونده مرطوب ش یپودرها

 )وتابل(

 یپس از پراکندگ ونیکه به عنوان سوسپانس یپودر ونیفرموالس

 شود. یدر آب استفاده م
WS Water-dispersible 

powders for slurry seed 
treatment  

پودر ترشونده برای 

 ضدعفونی بذر

 یی، با غلظت باال بذر بر تیمارکه قبل از استفاده به عنوان  یپودر

 از آب پخش شود.
WT Water-dispersible tablets

  
قابل پخش  یقرص ها

 در آب

که بصورت جداگانه مورد  ییبه شکل قرص هاسیون فرموال

دهنده فعال  لیماده تشک ی، تا پراکندگ رندیگ یاستفاده قرار م
 شود. لیدر آب تشک هیپس از تجز

 

 

 

 میشوند حلفرموالسیون های مایع که به راحتی 



 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
LS Solutions for seed 

treatment  
مههایع بههرای ضههدعفونی 

 بذر
به عنوان  ای میبصورت مستق بذربه  تا کدری کهروشن  عیما

 عیشود. ما یشدن در آب اعمال م قیپس از رق ماده موثرهمحلول 

 محلول در آب نباشد. یفرمولها یممکن است حاو
OL Oil-miscible liquids  قابهل پخههش در  عهاتیما

 روغن

همگن پس از  عیما کیبه عنوان  کدستی مایعی ونیفرموالس

 شود. یاستفاده م یآل عیما کیشدن در  قیرق

SL 

 

Soluble concentrates
  

 قیپس از رق ماده موثرهشفاف و روشن به عنوان محلول  عیما کنسانتره محلول

 یفرمولها یممکن است حاو عیشود. ما یشدن در آب استفاده م

 محلول در آب نباشد.

UL 

 

Ultra-low-volume (ULV) 
liquids 

کهههم  اریبسههه عهههاتیما

 (ULVحجم )

کم حجم  زاتیتجه قیاستفاده از طر یهمگن آماده برا عیما کی

ULV).) 

 فرموالسیونهای مایع که به راحتی پخش میشوند

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
DC Dispersible concentrates

  
شدن در آب به عنوان  قیکه بعد از رق عیفرمول همگن ما کی قابل پخشکنسانتره 

 ییها ونیشود. )توجه: فرموالس یجامد استفاده م یپراکندگ

 است.( ECو  DC نیمشخصات واسطه ب یوجود دارد که دارا
EC Emulsifiable concentrates قابل  یکنسانتره ها

 ونیامولس

 قیپس از رق ونیبه عنوان امولسکه  کدستمایع ی ونیفرموالس

 شود. یشدن در آب استفاده م

 امولسیون ها –فرموالسیون های مایع 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
ES Emulsions for seed 

treatment  
بعد از  ای میبذر ، مستق یکاربرد رو یبرا داریپا ونیامولس کی بذر تیمار یبرا ونیامولس

 شدن. قیرق
EW Emulsions, oil-in-water ها در کشو ناهمگن متشکل از محلول آفت عیما ونیفرموالس کی امولسیون روغن در آب

در فاز آب  جسمهای کوچک کرویبه صورت  یآل عیما کی

 .شودیپراکنده م وستهیپ
ME Micro-emulsions ای میروغن و آب ، که به طور مستق ی، حاو تا کدرروشن  عیما میکروامولسیون 

که ممکن  یشود ، هنگام یشدن در آب اعمال م قیبعد از رق

 یمعمول ونیامولس کی ایشده  قیرق ونیامولس رویکم کیاست 

 دهد. لیتشک

 سوسپانسیون ها –فرموالسیون مایع 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
CS Aqueous capsule 

suspensions  
سوسپانسیون کپسول 

 آبدار

 ی، که معموالً برا عیما کیکپسول ها در  داریپا سوسپانسیون

 کردن با آب قبل از استفاده در نظر گرفته شده است. قیرق
FS Suspension concentrates 

for seed treatment 
سوسپانسیون کنسانتره 

 برای تیمار بذر

 قیبعد از رق ای میکاربرد بذر ، مستق یبرا داریپا سوسپانسیون

 شدن.
OD Oil-based suspension 

concentrates  
 سوسپانسیونیکنسانتره 

 بر روغن یمبتن

 عاتیدر ما موثرهاز مواد  داریپا سوسپانسیون کنستانتره کی

 لیمواد تشک یآب ، که ممکن است حاو با اختالط رقابلیغ

 قیرق ی)حل شونده( محلول باشد ، که برا گریدهنده فعال د

 کردن با آب قبل از استفاده در نظر گرفته شده است.
SC Aqueous suspension 

concentrates 
سوسپانسیون کنسانتره 

 آبدار

، که الیبا آب به عنوان س مواد موثرهاز  داریاپ سوسپانسیون کی

 در نظر گرفته شده است  قبل از استفاده کردن با آب قیرق یبرا

 

 

 فرمول های دو خاصیته –فرموالسیون مایع 



 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
SE Aqueous suspo-emulsions امولسیون -سوسپانسیون

 آبدار

 موثرهمواد  داریپا ی، متشکل از پراکندگ عیفرمول ناهمگن ما کی

 فاز آب مداوم. کیدر  زیر یدر قالب ذرات جامد و گلوبولها

 از نظر کاربردشده  هیفرمول ته

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
MC Mosquito coils  شود( و  یسوزاند )ذوب م یشعله م جادیکه بدون ا سیمپیچی پشه سیم پیچ

 کند. یم یدود وارد جو محل ایرا به عنوان بخار  موثرهماده 
MV Vaporising mats اثر مناسب و آغشته به  یمواد ب ریسا ایتشک ساخته شده از پالپ  بخار یتشک ها

 یطراح یشیواحد گرما کیاستفاده در  ی. تشک براموثرهماده 

 آهسته از ماده مؤثر. ریتبخ جادیا یشده است برا
LV Liquid vaporisers یطراح ی، به گونه ا یبطر ای جیکارتر کیدر  عیما ونیفرموالس وپ مایع 

مناسب داشته باشد ، که  یشیواحد گرما کیشده است که بتواند 

کند و  یگرم شده عبور م لهیفت کمعرض یاز  ونیاز آن فرموالس

 به صورت تبخیر در هوای اطراف پخش شود.
 

 آفتکش های میکروبی و باکتریایی

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
BTK Bacterial larvicide 

technical concentrates 
 تکنیکالکنسانتره 

 ییایالروکش باکتر

به  (هایباکتر هیها و سو رگونهیجنس ، گونه ها ، ز)از  دیماده با نیا

شده باشد و  لیتشک دیتول ریمربوط به مس یهمراه محصوالت فرع

 میرمستقیاز ماده غ یباشد ، عار تکنیکالبه شکل کنسانتره  دیبا

کننده  تیو مواد اصالح کننده اضافه شده به جز تثب تیقابل رو

 آزاد. انیو مواد جر نگهدارنده( مواد ازیها )در صورت ن
BWP Bacterial larvicide 

wettable powders 
شونده مرطوب  یپودرها
الرو کش  )وتابل(

 ییایباکتر

ها و  رگونهیها ، زجنس ، گونه )از مخلوط همگن  دیماده با نیا
الزم  یفرمول ها ریبه همراه پرکننده ها و سا (یباکتر هیسو

در  یپراکندگ یبرا( WP) زیبه شکل پودر ر دیبا نیشود. ا لیتشک

و  فرعیاز مواد  یخشک ، روان و عار دیبا ونیآب باشد. فرموالس

 .باشدسخت  یتوده ها
BWG Bacterial larvicide water-

dispersible granules 
قابل پخش در گرانول 

 ییایالروکش باکتر آب

ها و  رگونهیجنس ، گونه ها ، ز)از مخلوط همگن  دیماده با نیا

الزم  یفرمول ها ریبه همراه پرکننده ها و سا (یباکتر هیسو

به صورت  دیدر آب ، با یو پراکندگ هیشود. پس از تجز لیتشک

خشک ،  دیبا ونی. فرموالسدیمراجعه کن (WGگرانول باشد )به 

 سخت باشد. یو توده ها دهقابل مشاه ریاز مواد غ یروان و عار
BWT Bacterial larvicide water-

dispersible tablets 
قرص های پخش شونده 

در آب الروکش 

 باکتریایی

ها و  رگونهیجنس ، گونه ها ، ز)از مخلوط همگن  دیماده با نیا

الزم  یفرمول ها ریبه همراه پرکننده ها و سا ی(باکتر هیسو

در آب باشد.  یپراکندگو قابل به شکل قرص  دیبا شود. لیتشک

  فرعی ساخته نشده باشد.بدون شکست و از ماده   دیفرمول با نیا
BSC Bacterial larvicide 

suspension concentrates 
کنسانتره سوسپانسیون 

 الروکش باکتریایی

جنس ، ) زیذرات ر معلق از سوسپانسیون کیاز  دیماده با نیا

به همراه  یفاز آب کیدر  ی(باکتر هیها و سو رگونهیگونه ها ، ز

 دی، مواد با م زدنشود. پس از ه لیمناسب تشک یفرمول ها

 با آب باشند. شتریب سازی قیرق یو مناسب برا کدستی
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