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 مهم کشاورزی های فرموالسیون

 

 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  ههور  

 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(

مههایق قابههل انتشههار 

 در آب

DC Dispersible 

concentrate 
 PB Plate Bait  ور   فحهطعمه به  

گرانول / پهودر قابهل 

 انتشار در آب

DF Dry Dlowable  طعمه آماده مصرف RB Ready bait 

گرانول قابهل پشه  

 در آب

DG Dispersible 

Granule 
 SB Water soluble bag کیسه قابل حل در آب 

پههههههودر بههههههرای 

ضهههونفونی خشههه  

 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 

مههههایق امولسههههیون 

 شونوه

EC Emulsifiable 

concentrate 
 SL Water soluble liquid مایق قابل حل در آب 

امولسههههیون  آب در 

 روغن

EO Emulsion – water 

in oil 
 TB Tablet قرص 

مههایق قابههل انتشههار 

 برای ضونفونی بذر

FS Flowable 

concentration for 

seed treatment 

 TC Technical grade ماده تکنیکال 

material 

امولسههههیون بههههرای 

 ضونفونی 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  

 ضونفونی بذر

SS SP for Seed treatment 

 UL Ultra low volume مایق با حجم بسیار کم  GR Granule گرانول

(ULV) Liquid 

 ULV Ultra-low volume حجم بسیار کم  Ga Gas گاز

طعمههه بههه  ههور  

 گرانول

GB Granular Bait  مکعب مومی WB Wax block 

 GS Gas under گاز تحت فشار

pressure 
گرانههول قابههل پشهه  در  

 آب

WG Water dispersible 

Granule 

 WP Weattable powder پودر قابل ترشونوگی  L Liquid مایق

مههههههایق بههههههرای 

 ضونفونی بذر

LS Liquid for seed 

treatment 
پودر ترشونوه برای  

 ضونفونی بذر

WS Wp for slurry treatment 
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 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
TC Technical Materials الح ا  این ماده بایو شامل ماده تاکتیکال مرتبط و ناری از مواد ماده تکنیکال

زوم لبه جز تثبیت کننوه ها در  ور  کننوه و مواد خارجی باشو 

 که میتواننو به آن اضافه شونو

 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
KT Technical Concentrates الح ا  این ماده بایو شامل ماده تاکتیکال مرتبط و ناری از مواد کنسانتره تاکتیکال

  یکننوه و  قیماده رق  یبه نالوه  کننوه و مواد خارجی باشو

  کننوه )در  ور  لزوم(. تیتثب

 میاستفاده مستق یجامد برا یفرمول ها

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

treatment 
پودر برای ضونفونی 

 خش 

 بذر.روی  ماًیاستفاده در حالت خش  و مستق یپودر برا  ی

DT Tablets for direct 

application 
برای استفاده قرص 

 مستقیم

در  میبه شکل قرص به طور جواگانه و مستق یفرمول ساز  ی

 .یپراکنوگ ایمحلول پاش   هیبونه آب  بوون ته ایو /  نهیزم
EG Emulsifiable granules قابل  یگرانول ها

 ونیامولس

 غیرقابل یفرمولها ی  که ممکن است حاو یگرانول ونیفرموالس

روغن در آب از  ونیامولس  یبه ننوان  حل در آب باشو.

 شود. یدر آب استفاده م پش فعال پس از با یترک
EP Emulsifiable powders غیرقابل  یفرمولها ی  که ممکن است حاو پودری ونیفرموالس پودر امولسیون

روغن در آب از  ونیامولس  یبه ننوان  حل در آب باشو.

 شود. یدر آب استفاده م پش فعال پس از  با یترک
GR Granules است همحووده انوازه دانه آماده استفادکه در جامو  ونیفرموالس گرانول. 

GW Water-soluble gel شود یاستفاده م یبه ننوان محلول آب زهینیژالت ونیفرموالس ژل محلول در آب. 
SG Water-soluble granules یاقعبعنوان محلول و ویکه با ییمتشکل از گرانولها ونیفرموالس محلول در آب یگرانولها 

ست اماده فعال پس از انحالل در آب استفاده شونو   اما ممکن 

 اثر نامحلول باشو. یمواد ب یحاو
SP Water-soluble powders بیاز ترک یمحلول واقع  یکه به ننوان  یپودر ونیفرموالس محلول در آب یپودرها 

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

 اثر نامحلول باشو. یمواد ب یحاو
SS

  

Water-soluble powder for 

seed treatment 
 یپودر محلول در آب برا

 بذر یمارت

 د.بذر در آب حل شو تیماز قبل از استفاده در ویکه با یپودر

ST

  

Water-soluble tablets محلول در  یقرص ها

 آب

که بصور  جواگانه مورد  ییبه شکل قرص ها ونیفرموالس

 از محلول ماده فعال پس لیتشک ی  برا رنویگ یاستفاده قرار م

 در آب.  هیتجز
WG Water-dispersible 

granules  
قابل حل در  یگرانولها

 آب

و  هیپس از تجز ویکه با ییمتشکل از گرانولها ونیفرموالس

 در آب استفاده شود. یپراکنوگ
WP Wettable powders  ونوه مرطوب ش یپودرها

 )وتابل(

 یپس از پراکنوگ ونیکه به ننوان سوسپانس یپودر ونیفرموالس

 شود. یدر آب استفاده م
WS Water-dispersible 

powders for slurry seed 

treatment  

پودر ترشونوه برای 

 ضونفونی بذر

 ییت باال  با غلظ بذر بر تیمارکه قبل از استفاده به ننوان  یپودر

 از آب پش  شود.
WT Water-dispersible tablets

  
قابل پش   یقرص ها

 در آب

که بصور  جواگانه مورد  ییبه شکل قرص هاسیون فرموال

ل عادهنوه ف لیماده تشک ی  تا پراکنوگ رنویگ یاستفاده قرار م

 شود. لیدر آب تشک هیپس از تجز

 



Giah-pezeshki.ir                                                                                                   وبسایت گیاه پزشکی| مرجع تخصصی آموزش کشاورزی 

 

 میشوند حلفرموالسیون های مایع که به راحتی 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
LS Solutions for seed 

treatment  
مههایق بههرای ضههونفونی 

 بذر
به ننوان  ای میبصور  مستق بذربه  تا کوری کهروشن  قیما

 قیشود. ما یشون در آب انمال م قیپس از رق ماده موثرهمحلول 

 محلول در آب نباشو. یفرمولها یممکن است حاو
OL Oil-miscible liquids  قابههل پشهه  در  عهها یما

 روغن

همگن پس از  قیما  یبه ننوان  کوستی مایعی ونیفرموالس

 شود. یاستفاده م یآل قیما  یشون در  قیرق

SL 

 

Soluble concentrates

  
 قیپس از رق ماده موثرهشفاف و روشن به ننوان محلول  قیما کنسانتره محلول

 یفرمولها یممکن است حاو قیشود. ما یشون در آب استفاده م

 محلول در آب نباشو.

UL 

 

Ultra-low-volume (ULV) 

liquids 
کهههم  اریبسههه عههها یما

 (ULVحجم )

 کم حجم زا یتجه قیاستفاده از طر یهمگن آماده برا قیما  ی

ULV).) 

 فرموالسیونهای مایع که به راحتی پخش میشوند

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
DC Dispersible concentrates

  
شون در آب به ننوان  قیکه بعو از رق قیفرمول همگن ما  ی قابل پش کنسانتره 

 ییها ونیشود. )توجه: فرموالس یجامو استفاده م یپراکنوگ

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

 ونیامولس

 قیپس از رق ونیبه ننوان امولسکه  کوستمایق ی ونیفرموالس

 شود. یشون در آب استفاده م

 امولسیون ها –فرموالسیون های مایع 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
ES Emulsions for seed 

treatment  
 از بعو ای میبذر   مستق یکاربرد رو یبرا واریپا ونیامولس  ی بذر تیمار یبرا ونیامولس

 شون. قیرق
EW Emulsions, oil-in-water ها در ک و ناهمگن متشکل از محلول آفت قیما ونیفرموالس  ی امولسیون روغن در آب

در فاز آب  جسمهای کوچ  کرویبه  ور   یآل قیما  ی

 .شودیپراکنوه م وستهیپ
ME Micro-emulsions ای میروغن و آب   که به طور مستق ی  حاو تا کورروشن  قیما میکروامولسیون 

که ممکن  یشود   هنگام یشون در آب انمال م قیبعو از رق

 یمعمول ونیامولس  ی ایشوه  قیرق ونیامولس رویکم  یاست 

 دهو. لیتشک

 سوسپانسیون ها –فرموالسیون مایع 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
CS Aqueous capsule 

suspensions  
سوسپانسیون کپسول 

 آبوار

 یا  که معموالً بر قیما  یکپسول ها در  واریپا سوسپانسیون

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

for seed treatment 
سوسپانسیون کنسانتره 

 برای تیمار بذر

 قیقبعو از ر ای میکاربرد بذر   مستق یبرا واریپا سوسپانسیون

 شون.
OD Oil-based suspension 

concentrates  
 سوسپانسیونیکنسانتره 

 بر روغن یمبتن

 عا یدر ما موثرهاز مواد  واریپا سوسپانسیون کنستانتره  ی

 لیمواد تشک یآب   که ممکن است حاو با اختالط رقابلیغ

 قیرق ی)حل شونوه( محلول باشو   که برا گریدهنوه فعال د

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

concentrates 
سوسپانسیون کنسانتره 

 آبوار

  که الیبا آب به ننوان س مواد موثرهاز  واریاپ سوسپانسیون  ی

 ست ادر نظر گرفته شوه  قبل از استفاده کردن با آب قیرق یبرا
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 فرمول های دو خاصیته –فرموالسیون مایع 

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
SE Aqueous suspo-emulsions مولسیون ا-سوسپانسیون

 آبوار

 هوثرممواد  واریپا ی  متشکل از پراکنوگ قیفرمول ناهمگن ما  ی

 فاز آب مواوم.  یدر  زیر یدر قالب ذرا  جامو و گلوبولها

 از نظر کاربردشده  هیفرمول ته

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

 .کنو یم یدود وارد جو محل ایرا به ننوان بشار  موثرهماده 
MV Vaporising mats ه ته باثر مناسب و آغش یمواد ب ریسا ایتش  ساخته شوه از پالپ  بشار یتش  ها

 یطراح یشیواحو گرما  یاستفاده در  ی. تش  براموثرهماده 

 آهسته از ماده مؤثر. ریتبش جادیا یشوه است برا
LV Liquid vaporisers یحطرا ی  به گونه ا یبطر ای جیکارتر  یدر  قیما ونیفرموالس وپ مایق 

ه کمناسب داشته باشو    یشیواحو گرما  یشوه است که بتوانو 

 وکنو  یگرم شوه نبور م لهیفت  معرض یاز  ونیاز آن فرموالس

 به  ور  تبشیر در هوای اطراف پش  شود.

 

 آفتکش های میکروبی و باکتریایی

 توضیحات نام فارسی نام انگلیسی کد
BTK Bacterial larvicide 

technical concentrates 
 تکنیکالکنسانتره 

 ییایالروک  باکتر

ه ب (هایکتربا هیها و سو رگونهیجنس   گونه ها   ز)از  ویماده با نیا

 وشوه باشو  لیتشک ویتول ریمربوط به مس یهمراه محصوال  فرن

 میتقرمسیاز ماده غ یباشو   نار تکنیکالبه شکل کنسانتره  ویبا

 وهکنن تیو مواد ا الح کننوه اضافه شوه به جز تثب تیقابل رو

 آزاد. انیو مواد جر نگهوارنوه( مواد ازیها )در  ور  ن
BWP Bacterial larvicide 

wettable powders 
شونوه مرطوب  یپودرها

الرو ک   )وتابل(

 ییایباکتر

ا و ه رگونهیها   زجنس   گونه )از مشلوط همگن  ویماده با نیا

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

در  یپراکنوگ یبرا( WP) زیبه شکل پودر ر ویبا نیشود. ا لیتشک

 و یفرناز مواد  یخش    روان و نار ویبا ونیآب باشو. فرموالس

 .باشوسشت  یتوده ها
BWG Bacterial larvicide water-

dispersible granules 
قابل پش  در گرانول 

 ییایالروک  باکتر آب

 ا وه رگونهیجنس   گونه ها   ز)از مشلوط همگن  ویماده با نیا

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

 به  ور  ویدر آب   با یو پراکنوگ هیشود. پس از تجز لیتشک

 خش    ویبا ونی. فرموالسویمراجعه کن (WGگرانول باشو )به 

 و.سشت باش یو توده ها وهقابل مشاه ریاز مواد غ یروان و نار
BWT Bacterial larvicide water-

dispersible tablets 
قرص های پش  شونوه 

در آب الروک  

 باکتریایی

 ا وه رگونهیجنس   گونه ها   ز)از مشلوط همگن  ویماده با نیا

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

 در آب باشو. یپراکنوگو قابل به شکل قرص  ویبا شود. لیتشک

  اشو.فرنی ساخته نشوه ببوون شکست و از ماده   ویفرمول با نیا
BSC Bacterial larvicide 

suspension concentrates 
کنسانتره سوسپانسیون 

 الروک  باکتریایی

 جنس  ) زیذرا  ر معلق از سوسپانسیون  یاز  ویماده با نیا

ه مرابه ه یفاز آب  یدر  ی(باکتر هیها و سو رگونهیگونه ها   ز

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

 با آب باشنو. شتریب سازی قیرق یو مناسب برا کوستی
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