
 فهرست آفت کش های کشاورزی حذف و یا معلق شده

 

 .معلق شده اند  *ثبت آفت کش های مشخص شده با عالمت 

 

 هاکشقارچ

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

 -- --  -- اکارتان 1

به دلیل پرخطر بودن و عدم  2015سال  EC %50  هینوزان ادیفنفوس  2

 تدارک

     

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- ترازول اتری دیازول ⃰ 3

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- کیتازین نفوسبایپرو ⃰ 4

یل بروز مقاومت، مصرف بی لبه د 2015سال  WP %50 بنلت بنومیل 5

 رویه و نابجا و مشکالت بهداشتی

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- آنتراکول پروپینب⃰  6

 -- -- سولبار ومیبار پلی سولفید 7

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- آفوگان پیرازوفوس 8

- WP%65 پومارسول تیرام 9

80%WP 
 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2015سال 

 -- -- -- تی سی ام تی بی 10

 -- -- -- تیورام 11

-WP%2 سومی ایت دی نیکونازول ⃰ 12

3%FS 
 به دلیل عدم کارایی مطلوب 2009سال 

 دلیل عدم توصیه و مصرفبه  2005سال  -- زرلیت زیرام 13

به دلیل حذف در اتحادیه اروپا،  2015سال  WP%80 78دیتان زد  زینب ⃰ 14

 ایجاد مشکالتی بر روی غدد درون ریز

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- تریفانگل امبفر ⃰ 15

 -- -- فوربدازول دازولیفوبر 16

 -- -- میتت فوریت 17

 -- -- -- فوس پایریت 18

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- پتانیاکر فول پت⃰  19

 -- -- -- کاپتوفول 20

 -- -- -- کلرونب 21

 -- -- پی سی ان بی کنیتوزین 22

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- کاسومین کاسوگامایسین⃰  23

  - WP%80 22دیتان ام  مانب⃰  24

90%WP 
حذف در اتحادیه اروپا، به دلیل  2015سال 

 ایجاد مشکالتی بر روی غدد درون ریز
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 .معلق شده اند  *ثبت آفت کش های مشخص شده با عالمت 

 

به دلیل عدم تولید جهانی و قرار  2015سال    EC%9 تریمیدال نوآریمول 25

 Superseded entriesگرفتن در لیست 

 

 علفکشها

 

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

به دلیل گزارشات واصله از  2011سال  EC %48 السو آالکلر 1

 سازمان های بین المللی

به دلیل عدم تدارک و عدم ثبت  2019سال  WG    %70 داینامیک آمیکاربازون 2

EPA 
آمترین + تری  3

فلوکسی سولفورون 

 سدیم

به دلیل عدم تدارک و عدم ثبت  2019سال  WG  %75 کریسمت

EPA 

به دلیل اینکه در ترکیب با علف  2015سال  SL %45 آگروکسون ام ث پ آ 4

 کش های دیگر بهتر عمل می کند.

 عدم تدارک و موجود نبودن دوز مصرف EC   - 2% GR  %25 رونستار اگزادیازون 5

 به دلیل عدم کارایی مطلوب 2009سال  SC%  25 آسرت *ایمازامتابنزمتیل 6

 1994سال  -- کارباین باربان 7

 به دلیل سمیت باال 2002سال -- هایواریکس بروماسیل 8

به دلیل عدم تولید جهانی و قرار  1994سال  EC %20 سافیکس بنزوئیل پروپ اتیل 9

 Superseded entriesگرفتن در لیست 

 به دلیل عدم تدارک و استفاده 2015سال  EW – 5% GR %60 تیچما بوتاکلر 10

به دلیل عدم تدارک و موجود  2015سال  EC – 25  %EC%  48 استام پروپاتیل 11

 نبودن دوز مصرف

پی پروفوس +  12

 توفوردی

به دلیل عدم تدارک سوزندگی،  2015سال  EC %35 ریلوف اچ

باد بردگی و ایجاد مشکالت بر روی مزارع 

 همجوار

پینوکسادن + ایمن  13

 کننده

جایگزینی با توقف تولید و  2015سال  EC%  10 100آکسیال 

 فرموالسیون جدید

پینوکسادن + ایمن  14

 کننده

توقف تولید و جایگزینی با  2017سال  EC  %5/4 450آکسیال 

 فرموالسیون جدید
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 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف
پینوکسادن +  15

ل یکلودینوفوپ پروپارژ
 + ایمن کننده

توقف تولید و جایگزینی با  2017سال  % 5/4EC 450تراکسوس 
 فرموالسیون جدید

 به دلیل عدم توصیه و صرف 2005سال  -- سینبار سیلبا*تر 16
 به دلیل عدم کارایی مطلوب 2009سال  SC25% گراسپ *ترالکوکسیدیم 17
 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- آواداکس *تری آالت 18
کلرواستات تری  19

 سدیم
 به دلیل سمیت باال 2005سال  -- یتوکسبآر

به دلیل عدم تدارک و موجود نبودن  2015سال  P48%-EC45%-L55% دی 46یو  توفوردی 20
 دوز مصرف

 1994سال  -- ویدون تی دی فایو توفور 21
 به دلیل دوز باال 2015سال  GR% 6 ساترن تیوبنکارب 22
 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- بانول *دای کامبا 23
-SP85%-WP80% باسفاپن داالپون 24

P90% 
به دلیل دوز مصرف باال در هکتار،  2015سال 

عدم تدارک، وجود جایگزین و همچنین قدیمی 
 بودن

دیفنزکوات متیل  25
 سولفات

به دلیل دریافت گزارشهایی مبنی بر  2015سال  SL %25 آونج
سوزندگی بر روی گندم و وجود جایگزین ایجاد 

 مناسب
به دلیل عدم تدارک و موجود نبودن  2015سال  EC – 28% EC %30 کارمکس دیورون 26

 دوز مصرف
 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- بالدکس سیانازین* 27
 به دلیل سمیت باال 2005سال  -- کوتوران فلئومتورون 28
 -- -- مالوران کلروبرومورون 29
گالیفوزیت با امالح  30

 دوگانه
SL ویدمستر  به دلیل کارایی کم 2014سال    % 36

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- ونیلیبتر *متابنزوتیازورون 31
به دلیل عدم تدارک و موجود نبودن  2015سال  GR %10 اوردرام مولینیت 32

 دوز مصرف
 به دلیل سرطانزایی 1984سال  -- نوکورون –توک  نیتروفن 33
هالوکسی فوپ  34

 اتوکسی اتیل
 به دیل کارایی کم و دوز مصرف باال 2015سال  EC%12/5 گاالنت

 1994سال  -- - هربان ام 35
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یدوسولفورون متیل  36
+ مزوسولفورون 

 متیل + ایمن کننده

تولید و جایگزینی با به دلیل توصف  2015سال  WG %6 شوالیه
 فرموالسیون جدید

یدوسولفورون متیل  37
+ فورام سولفورون + 
تین کاربازون متیل 

 + ایمن کننده

 به دلیل توقف تولید 2019سال  OD %4/25 مایسترباور

 

 حشره کش ها

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

 -- -- -- آرسنات سرب 1

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- گوزاتیون آ آزینفوس اتیل 2

به دلیل گزارشات واصله از  2010سال  WP20%40%EC ام نگوزاتیو آزینفوس متیل 3

 سازمان های بین المللی

 1976سال  -- آلدرین آلدرین 4

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- میکت آلدیکارب 5

های کشاورزی کشاز فهرست آفت 2010سال  -- پی نامین رینلتآ 6

 حذف و به فهرست بهداشتی منتقل گردید.

به دلیل گزارشات واصله  2012سال  EC20% میتاک آمیتراز 7

 های بین المللیناازسازم

 -- -- اکامت اتریمفوس 8

 -- -- خمیر آنتی تارلو اتیلن دی کلراید 9

 -- -- گامکسان اچ سی اچ 10

 -- -- ندرینا اندرین 11

به دلیل گزارشات واصله از  2010سال  EC 35% یودانت اندوسولفان 12

 های بین المللیسازمان

 به دلیل سمیت باال 2003سال  -- فولیمات امتوات 13

های کشاورزی کشاز فهرست آفت 2010سال  -- رسپونسر بتاسایفلوترین 14

 حذف و به فهرست بهداشتی منتقل گردید.

 1994سال  -- -- بروموفوس 15

WP فیکام بندیوکارب 16  80% کشاورزی های کشآفتاز فهرست  2010سال  

 حذف و به فهرست بهداشتی منتقل گردید.
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 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف
L بیوآلترین بیوآلترین 17  22/0   % های کشاز فهرست آفت 2010سال  

کشاورزی حذف و به فهرست بهداشتی 

 منتقل گردید.
L بیورسمترین بیورسمترین 18 های کشاز فهرست آفت 2010سال  %  1/0 

کشاورزی حذف و به فهرست بهداشتی 

 منتقل گردید.

 -- -- -- پاراتیون 19

 هایکشاز فهرست آفت 2010سال  -- بایگون پروپکسور 20

بهداشتی کشاورزی حذف و به فهرست 

 منتقل گردید.

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- سافروتین روپتامفوسپ 21

EC اکتیلیک پیریمیفوس متیل 22  50%  به دلیل عدم تدارک و استفاده 2015سال  

های کشاز فهرست آفت 2010سال  -- نئوپی نامین تترامترین 23

کشاورزی حذف و به فهرست بهداشتی 

 منتقل گردید.

 -- -- -- ترکیبات جیوه ای 24

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- هوستاتیون تریازوفوس 25

 -- -- -- توکسافن 26

EC دارتون *تفلوبنزورون + فوزالون 27  75/21  به دلیل عدم تدارک و استفاده 2015سال  %

SC کالیپسو تیاکلوپرید 28  48% جایگزینی به دلیل توقف تولید و  2015سال  

 با فرموالسیون جدید

به دلیل پرخطر بودن و عدم  2015سال  EC 25% اکاتین تیومتون 29

 تدارک

 --  -- ددت 30

 -- -- -- ددت آزودرین 31

 -- -- -- ددت آندرین 32

D 20% بازودین دیازینون 33 - EC25%-  

EC  20 % GR  2% -

O10% -   

 استفادهبه دلیل عدم تدارک و  2015سال 

SC دیاکاپ دیازینون    34  30%  به دلیل عدم تدارک و ا ستفاده 2015سال  

WP بازودین *  دیازینون 35  40%  به دلیل عدم تدارک و استفاده 2015سال  

 -- -- -- دی اکسالیون 36

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- بیدرین دیکروتوفوس 37



 فهرست آفت کش های کشاورزی حذف و یا معلق شده

 

 .معلق شده اند  *ثبت آفت کش های مشخص شده با عالمت 

 

 

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

 1976سال  - - دیلدرین 38

های کشاز فهرست آفت 2010سال  - اف دی اتیل تولو آمید 39

کشاورزی حذف و به فهرست بهداشتی 

 منتقل گردید.

 - - - دینوزب 40

WP سولفاک سایفلوترین 41  10 های کشاز فهرست آفت 2010سال  %

فهرست بهداشتی کشاورزی حذف و به 

 منتقل گردید.

 -- -- -- سورسید 42

به دلیل دارا بودن مشکالت  2006سال  -- دیمیکرون فسفامیدون 43

 بهداشتی

 -- -- -- فن کاپتون 44

 -- -- آنتیو فرموتیون 45

O سیدبال فنتوات 46  50 % -  WP  40 %   -  

EC 50% 
به دلیل پرخطر بودن و عدم  2015سال 

 تدارک

-WP40%-WP25% لبایسید فنتیون 47

EC50%-P3%-G5% 
به دلیل پرخطر بودن و عدم  2015سال 

 تدارک

فوکسیم + * 48

 پروپکسور

 به  دلیل عدم کارایی و تولید 2003سال  -- والتون

WP 85 سوین کارباریل 49    % )بجز جهت مبارزه با ملخ( به  2011سال  

  های           دلیل گزارات واصله از سازمان

 بین المللی

SC سوین کارباریل 50  48 به دلیل گزاراشات واصله از  2011سال  %

 های بین المللیسازمان

 -- -- -- کاربوفتاتیون 51

 به دلیل سمیت باال 2005سال  -- فورادان کاربوفوران 52

به دلیل داشتن مصارف  2015سال  نوار  %20  - %6 امپابر –گزالوت ن کلرپیریفوس 53

 غیرکشاورزی

 -- -- -- کلرتیون 54

 -- -- -- کلردان 55

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- یرلنب کلرفن وینفوس 56
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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

به دلیل دارا بودن مشکالت  2006سال  - لیندین گاما بی اچ سی 57

 بهداشتی

المبدا سای  58

 هالوترین

های کشاز فهرست آفت 2010سال  % WP 10 آیکون

کشاورزی حذف و به فهرست بهداشتی 

 منتقل گردید.

-WP57%-EC50% ماالتیون ماالتیون 59

D4%-O11/4%-

TC96% 

به دلیل عدم تدارک و موجود  2015سال 

 نبودن دوز مصرف

 -- -- تامارون متامیدوفوس 60

 به دلیل سمیت باال 2005سال  -- مارالت منوکسی کلر 61

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- سوپراسید متیداتیون 62

 -- -- -- متیل پاراتیون 63

 -- -- -- متیلن کلراید 64

به دلیل دارا بودن مشکالت  2006سال  -- نواکرون وفوستمونوکرو 65

 بهداشتی

 -- -- فدرین مونیفوس 66

 به دلیل عدم توصیه و مصرف 2005سال  -- دی بروم نالد* 67

 -- -- دی بی سی پی نماگون 68

 -- -- -- نواکرون کمبی 69

 -- -- لتیفوس نول 70

 به دلیل سمیت باال 2002سال  -- کیلوال وامتیداتیون 71

 1976سال  -- - هپتاکلر 72
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 هاکشکنه

 تعلیق و علتسال حذف یا  فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

به دلیل وجود ناخالصی سی  2016سال  SE-WP پروپال آزوسیکلوتین 1

 هگزاتین

 -- -- -- آنیلیکس 2

 -- -- -- بیناپاکریل 3

 اشتباه چاپی بوده است. 2015سال  %18/5 18تدیون وی  تترادیفون 4

 -- -- -- یلنترکیبات دیف 5

 دلیل عدم توصیه و مصرفبه  2005سال  -- مورستان چینومتیونات* 6

 == -- -- دیالیفوس 7

به دلیل پرخطر بودن )ارگانو  2015سال  EC %18/5/ کلتان دیکوفول 8

 کلره( و عدم تدارک

 -- -- پلیکتران سی هگزاتین 9

 -- -- تورک فن بوتاتین اکساید 10

 -- -- اووتران کلرفن سون 11

 -- -- آکار التبکلروبنزو 12

 -- -- پریژن کومافوس 13

 

 جونده کش ها

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

 -- -- -- سولفات تالیوم 1

  -- راتمووت سولفوکوئینوکسالین + وارفارین 2

 -- -- -- فومارین 3

 -- -- -- کریمیدین 4

 -- -- تومورین کوماکلر 5
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 فومیگانت ها

 

 

 آفت کش های جدید حذف شده ❖

مصرف تاریخ ممنوعیت  ردیف نام آفت کش تاریخ عدم تدارک 

1/1 /1400  1/7 /1398  1 دیازینون 

1/1 /1400  1/1 /1398  2 بوتاکلر 

1/1 /1402  1/1 /1400  3 کلروتالونیل 

1/1 /1401  1/1 /1400  4 پاراکوات 

 

 

 سال حذف یا تعلیق و علت فرموالسیون نام تجاری نام عمومی ردیف

 2005سال  قرص تخت فستوکسین آلومینیوم فسفاید 1

 -- -- -- اتیل اکسید 2

 -- -- -- اتیل فورمات 3

 -- -- -- اتیلن تری کلرید 4

 به دلیل سرطان زایی 1985سال  -- -- اتیلن دی برماید 5

 -- -- -- کلروبرمایداتیلن  6

 -- -- -- اکریلونیتریل 7

 -- -- -- کربن تتراکلرید 8

 -- -- -- متیل فورمات 9


