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  ،تٌفس ّبی ساُ اص کن هقبدیش ثب کِ است ای هبدُ سن
  هی صًذُ هَجَد ثذى ٍاسد گَاسش دستگبُ ٍ پَست

  سا جبًذاس حیبتی اػوبل تَاًذ هی هبدُ ایي .ضَد
   .آٍسد دس پب اص سا آى حتی ٍ کشدُ هختل

 دس .قشاسداسًذ گشٍُ ایي دس ًیض ًجبتی آفبت دفغ سوَم
  ثذیي .ضَد سػبیت ایوٌی ًکبت ثبیذ سوَم ایي ثب کبس

  کبسثش سالهت سبلن، هحػَل تَلیذ ثش ػالٍُ تشتیت
  ثبیذ جبهؼِ سالهت ًتیجِ دس ٍ کطبٍسص ٍ سوپبش

 .ضَد حفظ

 نکات مهم  در استفاده اس سموم  

ثبیذ ثش اسبس تَغیِ سن *   
پضضکیًسخِ گیبُ کبسضٌبسبى،ثب   

فشٍضگبُ ّبی هجبص ٍ اص     
.کطبٍسصی تْیِ ضَدسوَم   

 
 

  است، هَجَد اًجبس دس قجل اصسبل سوی چٌبًچِ *
  هؼلق رسات ٍ سسَة داسای کِ ضَد ثشسسی ثبیذ

  ًطذُ کلَخِ ٍ ًذادُ سًگ تغییش ّوچٌیي . ًجبضذ
   .ثبضذ

  کبس، لجبس :ضبهل سوپبضی ًیبص هَسد ٍسبیل *
  سوپبضی، هخػَظ ػیٌک الستیکی، دستکص

   ّبی هبسک ٍ کفص ضذآة، کالُ ای، ضیطِ هبسک
 . ثبضذ هی سوپبضی هخػَظ تٌفسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آى ثِ هشثَط ثشٍضَس ثبیذ سن، اص استفبدُ اص قجل *
 . ضَد اقذام آى دستَسالؼول طجق ٍ ضذُ هطبلؼِ

تبثیش ثْتش سوَم، ثشای *   
آفت ٍ ثیوبسی ثبیذ ًَع   

ضٌبسبییکبسضٌبس تَسط   
دسضذُ ٍ سن هٌبست، ثب     
ضشایط آة ٍ ًظش گشفتي     

آفتهشحلِ سضذی َّایی ٍ   
.گشددتَغیِ هحػَل ٍ ًَع     
 
 

 ضبهل کِ است سسوی ساٌّوبی سن، ّش ثشچست *
  تَغیِ ٍ غحیح استفبدُ طشص ثِ هشثَط اطالػبت توبم
  ایشاى دس . ثبضذ هی سن آى ثِ هشثَط ضشٍسی ّبی

  ّیئت کِ ثبضذ اطالػبتی حبٍی ثبیذ سن ثشچست
  ثشاسبس) است سسبًذُ تػَیت ثِ سوَم ثش ًظبست

  حفظ قبًَى اجشایی ًبهِ آییي «35» هبدُ «ة»ثٌذ
 (ًجبتبت

  اص استفبدُ صهبى دس *
  ٍجِ ّیچ ثِ ّب کص آفت

  چشهی، ّبی دستکص اص
  الیبفی یب ٍ کبغزی

  هَاد ایي .ًکٌیذ استفبدُ
  ٍ هبیؼبت ساحتی، ثِ

  جزة سا سوی غجبسّبی
  هی ٍ داسًذ هی ًگِ کشدُ،
  اص هْوی هٌجغ تَاًٌذ

 .ثبضٌذ آلَدگی
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: مسائل بهداشتی  

 اغطالحبتی کِ سٍی ثشچست قَطی سوَم هختلف 
:ًَضتِ ضذُ است  

 
 

  کِ تجبسی سن یک دس هَجَد ضیویبیی تشکیجبت ثِ  *
  ثِ .ضَد هی گفتِ ّستٌذ کطی آفت خبغیت داسای
  60 داسای «اهَلسیَى دسغذ60 سن » :هثبل ػٌَاى
 .است ّوشاُ هَاد دسغذ 40 ٍ سوی هَثش هبدُ دسغذ

 
 

  افضایص سا هحلَل ضذى حل قبثلیت یب هَاد، ایي  *
  خیس ٍ کٌٌذُ اهَلسیَى تشکیجبت ػٌَاى ثِ یب دادُ

 ضذى سًگیي ثبػث چٌیي ّن .کٌٌذ هی ػول کٌٌذُ
 .ضًَذ هی سن

 

 

   «هحػَل ثشداضت تب سوپبضی آخشیي فبغلِ » ثِ
  .گَیٌذ هی

 بخشی اس سموم حذف شذه یا غیزمجاس 
1بخش   

عمومی  نام نام تجاری وضعیت  

 تیبکلَپشیذ کبلیپسَ حزف

 تیَهتَى اکبتیي حزف

 فٌتَات سیذیبل حزف

 فٌتیَى لجبیسیذ حزف

 دیکَفَل کلتبى حزف

 کبسثبسیل سَیي حزف

 ادیفٌفَس ّیٌَصاى حزف

 تیشام پَهبسسَل حزف

 ًَآسیوَل تشیویذال حزف

 ثٌَهیل ثٌلت حزف
  ثشای سا سوَم *

  سوپبضی، کبس ساحتی
   .ًکٌیذ هخلَط ثبّن
  گبُ اهش ایي کِ چشا

  اثش تطذیذ ثبػث
  دس ٍ ضذُ سوَم
  گیبُ ثِ هٌجش ًْبیت
  .ضَد هی سَصی
  سن دٍ اثش ّن، گبّی
  ّضیٌِ ٍ ضذُ خٌثی
  کطبٍسص ثش اضبفی
 .ضَد هی  تحویل

  سوَم، اص استفبدُ ٌّگبم دس
  ثش ضذُ ثجت کبسًس دٍسُ ثِ

  قجل تب ٍ ضذُ دقت سن سٍی
  ثشداضت اص صهبى، آى اص

  صیشا .گشدد خَدداسی هحػَل
  صهبى، ایي گزضت اص قجل

  هحػَل دس سوَم اص هقذاسی
  ثبفت دس هشٍس ثِ ٍ هبًذُ ثبقی
  سجت ٍ رخیشُ چشثی ّبی
  اًَاع ٍ هضهي هسوَهیت ثشٍص

  طًتیکی اختالالت ٍ ّب ثیوبسی
  .ضَد هی

 دوره کارنس

 ماده موثر

 مواد همراه

LD50 

: هٌبثغ  
آفت )اصول سم ضناسی کطاورزی، 1384رخطانی، احسان، * 

، تهران، انتطارات فرهنگ جامع(کص ها  
، علف کص ها و ( 1387)زند، اسکندر، موسوی،سید کریم، * 

 روش های کاربرد آنها، مطهد ، جهاد دانطگاهی مطهد
سایت اینترنتی سازمان حفظ نباتات کطور *   
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ثْضاد جوبلیسضی ، اهیش سٍح : ّیئت تحشیشیِ   

  ثشحست خبلع، سن هقذاس
  اصای ثِ » گشم هیلی

  کِ « ثذى ٍصى ّشکیلَگشم
 دسغذ 50 حذاقل هشگ ثبػث

  هی هَسدآصهبیص جبًَساى
  ػذد ایي ّشچِ کِ ضَد

  سویت دسجِ ثبضذ کَچکتش
 .ثیطتشاست سن


