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نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام تجارینام عمومی

گونه های کنه تارتن
Tetranyhus Spp.

EC 7.52% 2 در هزارتدیون – وی 18تترادیفون
با مشاهده 3-2 کنه به 
طور متوسط در مراحل 

فعال

ë  اج��رای عملیات زراعی که منجر به داش��تن بوته های
سالم ش��ود.، تمیز نگه داشتن مزرعه و حذف علف های 
هرز حاشیه آن توصیه می شود سمپاشی در ساعات اولیه 
روز انجام ش��ودانتخاب س��مپاش های مناسب ضروری 
اس��ت )نوع نازل سمپاش به گونه ای باشد که زیر برگ ها 

به سم آغشته شود(. EC57% 1 در هزاراومایتپروپارژیت

کرم های مفتولی
Agriotes lineatus

G5% 30 کیلوگرمدورسبانکلرپیریفوس

ë  مب��ارزه زراعی ش��امل آی��ش، تن��اوب، تقویت ازت
خ��اک، کنت��رل علف ه��ای هرز، ش��خم عمی��ق و از بین 
ب��ردن غده های آل��وده در زمین )در تناوب گندم کش��ت 
نش��ود( می باشد اس��تفاده از تله نوری و طعمه ای برای 
به دام انداختن حشرات کامل و مدیریت آبیاری توصیه 
می شوند. این سم به میزان توصیه شده پس از کشت در 
ته و کنار فاروها پخش و س��پس زم��ان خاک دهی پای 

بوته ها با خاک مخلوط گردد.

شته های سیب زمینی
Aphis gossypii
Myzus persica
Macrosiphum 

euphorbiae
Aulacorthum solani

EC50% 2 – 1/5 در هزارددواپدیکلرووس

ë  اس��تفاده از ارقام مقاوم و متحمل و رعایت بهداشت
زراعی از جمله روش های مبارزه می باشد.

WP 50% 0/7 – 0/5 کیلوگرم پیریمورپیریمیکارب
)محلول پاشی(

DF50% 0/7 – 0/5 کیلوگرم پیریمورپیریمیکارب
)محلول پاشی(

EC50% 1 در هزارهوستاکوئیکهپتنفوس

WG50% 0/5 کیلوگرمچسپی متروزین

WP25% 1 کیلوگرمچسپی متروزین

WS70% 28/5 گرم برای یکصد کیلوگرم گاچوایمیدا کلوپرید
ضد عفونی غده بذریغده بذری

FS35% 20 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم کروزرتیامنوکسام
ضد عفونی غده بذریغده پذیری
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نام محصول: سیب زمینی و گوجه فرنگی

نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام تجارینام عمومی

سوسک کلرادو
Leptinotara 

decemlineata

EC 35% 3-2 لیترزولونفوزالن

اواسط خرداد و اواسط 
تیر

ë  اج��رای عملیات قرنطینه ای ضروری اس��ت تناوب با
محص��والت غیر میزب��ان، تنظیم تاریخ کاش��ت، رعایت 
بهداش��ت مزرع��ه و عملی��ات زراعی مناس��ب توصیه 
می ش��ود. در ص��ورت اس��تفاده از تیاکلوپری��د حداقل 
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10- 3 روز 
می باش��د. در آن بس��تگی به تراکم آفت و شرایط منطقه 

دارد.
SC48%150- 100 میلی لیترکالیپسوتیاکلوپرید

بید سیب زمینی
Phthorimaea operculellaWP 0.1%3 کیلوگرم در تناگروترینپیرترین

ë  اس��تفاده از تله های نوری و فرمون��ی در مزرعه برای
ش��کار پروانه ها، ش��خم عمیق پس از برداشت، رعایت 
تناوب، یخ آب زمس��تانه، تنظیم تاریخ کاش��ت، کش��ت 
ارقام زودرس و برداش��ت هر چه زودتر محصول، خاک 
دهی پای بوته ها به خصوص آخر فصل، سرزنی بوته ها 
و جم��ع آوری غده ه��ای نمایان در س��طح خاک توصیه 

می شود در انبار از مالچ های مختلف استفاده شود.

آلترناریا 
 )سیب زمینی و گوجه فرنگی(

Alternaria alternate

لکه موجی برگ
Alternaria solani

WP 75% 2/13 – 1/56 کیلوگرمداکونیلکلر تالونیل

بر اساس موازین پیش 
آگاهی و با نظر کار 

شناس با مشاهده 1 تا 
2 بوته آلوده

در هر متر مربع

ë  ،رعای��ت تناوب، حذف و مدفون کردن بقایای گیاهی
جلوگیری از اس��ترس مواد غذایی، خش��کی و رطوبتی، 
تنظی��م دور آبی��اری و برداش��ت پس از رس��یدن غده ها 

)سیب زمینی( توصیه می شود.
ë  ایجاد توکس��ین در غده می نماید که بسیار Asolani

خطرناک اس��ت. Aalternataایجاد ش��انکر در ساقه 
جلوگیری می کند.

ë  کلرتالونی��ل برای مبارزه با آلترناریای گوجه فرنگی به
ثبت رس��یده اس��ت. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت 

محصول 14 روز است.
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نام محصول: سیب زمینی و گوجه فرنگی

نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام تجارینام عمومی

سفیدک دروغی سیب زمینی
و گوجه فرنگی

Phytopthora infestans

%WP35r 3 در هزارکوپر اویتاکسی کلرورمس

بر اساس موازین 
پیش آگاهی و با نظر 
کارشناس با ظهور 
عالئم در برگ های 
مربوط به سرشاخه ها

)1 بوته در هر مترمربع(

ë  جم��ع آوری و انه��دام بقای��ای آلوده و کش��ت ارقام
زودرس در شمال توصیه می شود. رعایت آیش و تناوب 
چند ساله با غالت )گندم و جو(، استفاده از ارقام متحمل، 
رعایت بهداش��ت زراعی، تنظیم تهویه و کاهش رطوبت 
س��طح غده های س��یب زمینی، انجام برداشت پس از پینه 
بس��تن کامل غده های سیب زمینی، کش��ت در خاک های 
سبک، خاک دهی پای بوته ها، بهبود سیستم های سمپاشی 
و اس��تفاده از س��مپاش های )love volume( جه��ت 
آغش��ته شدن پشت برگه ها و اجتناب از آبیاری مزارع در 
زمان ش��یوع بیماری توصیه می شود. حضور کارشناسان 
ش��بکه مراقبت در مناطق آل��وده در ش��رایط بحرانی در 
روزه��ای ابری )س��ه روز متناوب با دمای ش��ب 14-15 
درج��ه و دم��ای روز حداکثر 21 درج��ه( و پایش مزارع 
آلوده ضروری می باش��د. س��یموکاتیل +فامو کس��ادون و 
فس��فونیک اسید برای کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی 
ثبت ش��ده اند در صورت اس��تفاده از کلرتالونیل فاصله 

آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز می باشد.

سیموکسانیل + فامو کسادون 
WDG52%0/4 کیلوگرماکویشین پرو

SL40% 6 لیتراگریفوسفسفو نیک اسید

SC72% 2/5 – 2 لیترداکونیلکلر تالونیل

سفیدک پودری گوجه فرنگی
 Leveillula tauricaWP 35% با نظر کارشناس3 کیلوگرمکوپر اویتاکسی کلرورمس

ë  اس��تفاده از ارقام متحمل، تنظیم تهویه و رعایت دور
آبیاری توصیه می ش��ود لزوم بررسی و تحقیقات سموم 

جدید جهت ثبت پیشنهاد می گردد.
پژمردگی و پوسیدگی ریشه

Fusarium Spp.
Verticillium Spp.

ë .هیچ گونه مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود
ë .انتخاب غده بذری و سالم و گواهی شده تاریخ کاشت مناسب منطقه، جلوگیری از تنش های آبیاری و کاربرد کودهای ریزمغذی توصیه می شود

بیماری خال سیاه سیب زمینی
Colletotrichum coccodes

شور نقره ای
Helminthosporium Spp.

ë .هیچ گونه مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود
ë  اس��تفاده از غده بذری س��الم و گواهی ش��ده و حتی االمکان عاری از خال س��یاه و شور نقره ای کاش��ت غده های بذری در خاک های با دمای بیش از 15درجه توصیه نمیش شود. کشت در

خاک های خشک و استرس آبیاری باعث تشدید بیماری می شود در انبارها غده های با عالئم شوره نقره ای حذف گردد و رطوبت انبار بیش از 70 درصد نباشد.

نماتد پوسیدگی سیب زمینی
Ditylenchus destructor

نماتد مولد زخم
Pratylenchus scribneri

ë .عملیات به زراعی و آمایش زمین، تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان، خشک نگه داشتن زمین )شخم خشک( و انبارداری مناسب توصیه می شود
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نام محصول: سیب زمینی و گوجه فرنگی

نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام تجارینام عمومی

نماند سیست سیب زمینی
 Globodera rostochiensis

G.Pallida

ë  رعایت آیش و تناوب )ر خاک های آلوده 7-3 سال از کاشت ارقام حساس سیب زمینی خودداری شودو گیاهان غیر میزبان مانند غالت و ذرت و تناوب قرار گیرد(. استفاده از غده بذری
سالم، جلوگیری از حمل ونقل خاک و اندام های آلوده )اعمال مقررات قرنطینه ای( از نقا ط آلوده به سالم، امحاء محصول لکه های آلوده و نیز ضد عفونی خاک این لکه ها با سموم تدخینی، 

استفاده از ارقام مقاوم و آفتاب دهی توصیه می شود.
پژمردگی باکتریایی و پوسیدگی 

قهوه ای سیب زمینی
Raistonia solanacearum

ë سم توصیه نمی شود
ë .استفاده از واریته های مقاوم، انتخاب غده های بذری سالم و گواهی شده، جمع آوری بقایای آلوده، ضد عفونی، ادوات کشاورزی با محلول 5% هیپوکلریت کلسیم توصیه می شود

بیماری های ویروسی
پیچیدگی برگ سیب زمینی
Potato leafroll virus

PLRV))
Potato virus. X

PVX))
Potato virus A

(PVA)
موزاییک یونجه

Alfalfa musaic virus(AMV)

ë .مبارزه با ناقلین، تنظیم تاریخ کاشت، حذف گیاهان و علف های هرز میزبان، رعایت فاصله کشت با محصوالت همجوار، استفاده از ارقام متحمل توصیه می گردد

گونه های تاج خروس 
Amaranthus Spp.

سلمک
Chenopodium album

تاج ریزی
Solanum nigrum

خرفه
Portulaca oleracea

هفت بند
Polygonum aviculare

گونه های ارزان وحشی 
Setaria Spp.

سوروف
Echinochloa crus- galli

جوموشک
Hordeum leporinum

SL 20% لیترگراماکسونپاراکوآت

بعد از سبز شدن علف 
هرز و قبل از رویش 

سیب زمینی

 بعد از کاشت سیب 
زمینی و قبل از سبز 

شدن آن و اوایل رشد 
علف های هرز

ë  ،وجین علف های هرز، عملیات خاک ورز ی مناس��ب
استفاده از روش های زراعی – مکانیکی و ماخار توصیه 

می شود.
ë  پاراکوت را زمانی که 20 درصد غده ها س��بز شده اند

می توان مصرف کرد در صورت کار برد دیرهنگام، علف 
کش می تواند به سیب زمینی خسارت وارد کند.

ë  در صورت سمپاش��ی پ��س ا رویش س��یب زمینی و
علف ه��ای هرز )اوایل رش��د( ب��ا متری بوزی��ن، میزان 
مصرف آن به 0/75 – 0/5 کیلوگرم در هکتار کاهش یابد 
این علف کش در کنترل اغلب پهن برگ ها و تعدادی از 

کشیده برگ ها موثر است.
ë  می��زان مصرف آن در هکتار ب��رای پاراکوت 500 لیتر

توصیه می گردد.

WP70% 0/75 کیلوگرمسنکورمتری بوزین

DF 75% 1- 0/75 کیلوگرملکسونمتری بوزین
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علف هرز گوجه فرنگی

نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام عمومینام عمومی

گونه های تاج خروس 
Amaranthus ssp.

سلمک
Chenopodium

گونه های ارزن وحشی
Setaria Spp.

سوروف
Echinochloa crus – galli

قیاق
Sorghum halepense

EC48% 2/5 - 2لیترترفالنتری فلورالین
قبل از کاشت مخلوط 
با خاک به عمق 10 

ت��ری فلورالین به صورت اختالط ب��ا خاک و پس از  ëسانتی متر
انجام عملیات خاک ورزی مناس��ب استفاده شود. متری 
بوزین اغلب پهن برگ ها و تعدادی از کش��یده برگ ها را 

کنترل می کند.
ë  فلوآزیفوپ پی بوتی��ل باریک برگ کش مزارع گوچه

فرنگی اس��ت و در صورت سمپاش��ی بع��د از مرحله 4 
برگی در مناطق جنوبی ارجح تر است که از دژ 1/5 لیتر 

در هکتار استفاده شود.

WP70% در مرحله 4-2 برگی 1- 0/75 کیلوگرمسنکورمتری بوزین
علف های هرز

EC15%مناطق جنوبی: 1 لیترفوزیلیدفورتفلوآز یفوپ پی بوتیل
سایرمناطق: 1/5 لیتر

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

علف های هرز هویج

نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام تجارینام عمومی

گاو چاق کن
Lactuca

شیر نرم
Sonchus oleraceus

خردل وحشی
Sinapis arvensis

تاج ریزی
Solanum nigrum

سورف
Echinochloa crus- galli

گونه های ارزن وحشی
Setaria Spp.

پیچک
Convolvulus arvensis

WP 50% 2/5 کیلوگرمآفالنلینورون
به صورت پس رویشی 
و تا قبل از مرحله 4 
برگی هویج و اوایل 
رشد علف های هرز

ë  وجن ه��ای علف هرز و روش های زراعی – مکانیکی
توصیه میشود.

ë  .لینورون پهن برگ کش و کش��یده برگ کش می باش��د
این س��م دارای باقیماندگی در خاک است و در صورت 
اس��تفاده از این علف کش باید به مدت حداقل 5 ماه از 
کاش��ت محصول بعدی اجتناب نمود ت��ری فلورالین به 
ص��ورت اختالط ب��ا خاک پس از انج��ام عملیات خاک 

ورزی مناسب استفاده شود.
ë  مت��ری بوزین اغلب پهن برگ ها و تعدادی از کش��یده

برگ ه��ا را کنت��رل می کند ولی علف هرز ت��اج ریزی را 
کنترل نمی کند.

ë  ب��ا توجه به مش��کالت زیاد در کنت��رل علف های هرز
هویج انجام تحقییقات جهت ثبت سموم جدید پیشنهاد 

می گردد.

EC 48% 2/5 – 2 لیترنرفالنتری فلورالین
قبل از کاشت مخلوط 
با خاک به عمق 10 

سانتی متر

WP70%در مرحله 4- 2 برگی 1-0/75 کیلوگرمسنکورمتری بوزین
علف های هرز

DF 75%در مرحله 4- 2 برگی 1-0/75 کیلوگرملکسونمتری بوزین
علف های هرز
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نام محصول: پیاز

نام آفت
سموم توصیه شده

توضیحاتزمان مصرفمیزان مصرف
نام تجارینام عمومی

علف های هرز پیاز
گونه های تاج خرو س
Amaranthus Spp.

سلمک
Chenopodium album

سورف
Echinochloa crus – galli

گونه های ارزن وحشی
Setaria Spp.

تلخه
Acroptilon repens

پیچک
Convolvulus arvensis

اویارسالم
Cyperus Spp.

ë .وجین علف های هرز و روش های زراعی – مکانیکی توصیه میشود
ë  ایوکس��ینیل صرفًا پهن برگ کش می باش��د. اکس��ی فلورفن در کش��ت مس��تقیم 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 های هرز استفاده می شود )جهت کنترل اویار سالم مصرف 2 لیتر در هکتار 
توصیه می شود(.

ë  اگزادیازون علف کش دو منظوره 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
شود.

ë .ستوکسید یم، سیکلو کسیدیم و هالوکسی فوپ آرمتیل استر فقط باریک برگ کش می باشند


