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 »بسمه تعالي «

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  

 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون 

سعي بر اين . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد
است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، : فانه صاحبان حق و نفع شاملآوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منص
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات 
) رسمي( لي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي وپيشنهادها در كميته م
  .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين 
ه عنوان شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، ب

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
صلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي ا

تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي 
  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

يت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعا
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد 

ظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي مؤسسه مي تواند به منظور حف. اجباري نمايد
  .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 
كيفيت ومديريت زيست مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت 

محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را 
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . آنها نظارت مي نمايدگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد 
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

 



   -مجاز  مرز بيشينه مانده –ها آفت كش” كميسيون استاندارد 
 “ غالت: قسمت ششم

  نمايندگي         رئيس
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   -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي       ، فرشيد محسني نيا
  هاي كنترل غذا و داروآزمايشگاه      )ليسانس علوم تغذيه(
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 ب  پيشگفتار
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  ١  دامنه كاربرد  ٢
  ١  مراجع الزامي  ٣
  ٢  اصطالحات و تعاريف  ٤
  ٣  غالتها در كشمرز بيشينه مانده آفت  ٥

  ٤  )Wheat(ها در غالت گندم كش  مرز بيشينه آفت-١جدول 
  Maize(  5(ها در غالت ذرت كش  مرز بيشينه آفت-٢جدول 
  Barley(  6(كشها در غالت جو  ز بيشينه آفت مر-3جدول 
  Rice(  7(كشها در غالت برنج   مرز بيشينه آفت-4جدول 
  8   طبق فهرست کدکس)Wheat(ها در غالت گندم كش  مرز بيشينه آفت-5جدول 
  10  طبق فهرست کدکس) Maize(ها در غالت ذرت كش  مرز بيشينه آفت-6جدول 
  12  طبق فهرست کدکس) Barley(در غالت جو كشها   مرز بيشينه آفت-7جدول 
  14   طبق فهرست کدکسRice(كشها در غالت برنج   مرز بيشينه آفت-8جدول 

  
  



 

   پيش گفتار
 ١٣٨١غالت نخستين بار در سال : مششقسمت  - مرز بيشينه ماندة مجاز –ها استاندارد آفت كش

بررسي و تأييد كميسيون هاي مربوط مورد اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و . تهيه شد 
تجديدنظر قرار گرفت و در ششصد و پنجاه و يكمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك و 

 قانون اصالح ٣اينك به استناد بند يك ماده.  تصويب شد١٤/٩/٨٦فرآورده هاي كشاورزي مورخ 
 به عنوان ١٣٧١ب بهمن ماه قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محسو

 .استاندارد ملي ايران منتشر مي شود

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و 
خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه 

انداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط براي اصالح و تكميل اين است
بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از . مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد
ي جامعه ، در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود نيازها

در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد 
  .شود

  :منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
 ۱۳۸۱آذر سال   :٦٣٤٩-۶استاندارد ملي ايران  -١

 .١٣٧٨اد ماه  مرد– سازمان حفظ نباتات –فهرست سموم مجاز كشور  -٢
3- Codex alimentarius commission, Joint FAO/WHO food standards programme, 

CX/PR 07/39/3,2 March 2007. 
 
4- www.mrldatabase.com 
5- www.Faostat.org 

 
6- Codex alimentarius commission, CX/PR, 07/39/10,February 2007. 

 
7- Codex alimentarius commission, GEMS/FOOD progress report of dietary 

intakes, CX/PR, 05/37/3, April 2005. 
 
8- Pesticide manual, Tomlin, Thirteenth edition 2003. 
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  مقدمه
ريزي بايد در برنامهاز اينرو . يابدش ميبا ازدياد روز افزون جمعيت نياز به مواد غذايي افزاي

هاي بهينه كشاورزي راهكارهايي را پيشرفته و شيوهآوري گيري از فن، با بهره كشاورزي كشور
  .به كار گرفتافزايش توليد در واحد سطح براي 

 الزم به ذكر است .ها شيميايي است به كارگيري آفت كش يايكي از اين راهكارها مبارزه شيميايي
ها  ماندهاين و رسد،مي هاي گياهي همراه غذا به مصرف دام و انسانها در بافتكشكه ماندة آفت

  .رسدمي  در نهايت، همراه غذا مجددا به مصرف انسانوارد چرخه طبيعت و
از آنجا كه ورود مستمر اين مواد به بدن انسان، پيامدهاي ناخوشايند بهداشتي دارد، لذا الزم است 

هاي كشاروزي ها در فرآوردهكشمشخص و معيني به عنوان مرز بيشينه مانده اين آفتكه حدود 
 و رسوم تااي كه، مصرف اين مواد براي تمام طول عمر، با توجه به عادتعيين گردد، به گونه

  .غذايي افراد جامعه، مخاطراتي براي سالمت افراد ايجاد نكند
نامة اجرايي  آئين٢٨دة ها در كشور، بر اساس ماكشفتسازمان حفظ نباتات به عنوان متولي امور آ
موم مجاز و موارد مصرف سفارش شدة آنها را اعالم  قانون حفظ نباتات، همه ساله فهرست س

اعمال مقررات مربوط هاي بهداشتي كشور، نسبت به هاي ذيربط به ويژه بخشنمايد تا سازمانمي
  .اقدام نمايند

كش روي محصوالت كشاورزي، ، براي هر آفت١MRLهاكشجاز آفتتعيين مرز بيشينة مانده م
       پزشكي كشور آيين نامه سازمان حفظ نباتات به عهدة موسسه تحقيقات گياه٢٧بصرة ماده برابر ت
  .باشدمي

هاي كشاورزي از ديد تجارت ها در فرآوردهكشبا توجه به اهميتي كه ميزان ماندة مجاز آفت
هاي نقش صادرات و واردات كاالها و فرآورده دارد و Food safetyمواد غذايي  و ايمني جهاني
رزي در رونق و توسعه اقتصاد ملي كشور، اعمال كامل و دقيق اين استانداردها از سوي وكشا

 قانوني و ذيصالح كشور و نيز افراد حقيقي و يا حقوقي ذينفع، اهميت بسزايي داشته و مراجع
همچنين در راستاي پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني توجه به .  بوداجتناب ناپذير خواهد

  .اين موضوع يكي از الزامات اين سازمان در امر تبادل مواد غذايي است

                                                 
1- Maximum Residue Limit(MRL) 

 ب



 

سرانه هاي كشاورزي، با نگرش به ميانگين مصرف ها در فرآوردهكشمرز بيشينه مانده آفت
هر      ) ADI(١قبول دريافتي روزانهر قابل هاي غذايي مردم، مقداهاي خوراكي، عادتفرآورده
  .شود، تعيين ميكشكش و كاربرد هر آفتآفت
 المللي به ويژه معتبر بين ملي و هايهاي سازمانها و آگاهيتدوين اين استانداردا، از آزمودهدر 

  .، بهره گيري شده است٢)CAC(كميسيون كدكس غذايي
زدايي نوين هاي آفتهاي جديد و روشكشري آفتشايان ذكر است با پيشرفت دانش و فن آو

  .گرددجانشين انواع قديمي آن مي
هنگام هايي است كه به آنچه كه در اين استاندارد شرح داده شده است، بر پايه آخرين آگاهي

دست اندر كار بوده است و هر گونه دگرگوني و هاي نگارش اين استاندارد در دسترس سازمان
كاربرد   هاي مجاز،كشهاي در دست انجام دربارة آفتها و پژوهشآگاهي تازه كه در پي بررسي

به دست آيد كه نياز به بازنگري ... و ٣شدة آنها ، شيوه كاربري، دوز مصرفي، دورة كارنسسفارش 
 .خواهد شد بررسي شده و در اين استاندارد گنجانده درنگ بي در اين استاندارد را بايسته كند،

 

                                                 
1- Acceptable Daily Intake (ADI) 
2-Codex Alimentarius Commission 
3- Preharvest interval 

 

 ت



 

   -  مرز بيشينه مانده مجاز–ها كشآفت
   غالت:قسمت ششم 

  
      هدف١

 هاي آنهاها در غالت و فرآوردهكشهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين مرز بيشينه مانده آفت
  .باشدمي
  
        دامنه كاربرد ٢

  :اين استاندارد، درباره
، كه براي آفت زدايي غالت در ١هاي مجاز و سفارش شده كشوركش مانده آفت-الف 

  .شود و واردات اين محصوالت نيز كاربرد دارداز آنها استفاده مي كشتزارها و انبارها
  
   مراجع الزامي      ٣

ن بدي. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن استاندارد به آنها ارجاع شده است 
در مورد مراجع داراي تاريخ . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شوند 

, اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست, يا تجديد نظر/ چاپ و
امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد , معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد

/ در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و. زامي زير را مورد بررسي قرار دهند نظرهاي مدارك ال
  .مورد نظر است,يا  تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده / آخرين چاپ و, تجديد نظر

 .استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

  ".هاكشنامه مانده آفتهواژ "١٣٧٨سال  : ٥٠٦٠استاندارد ملي ايران    ١-٣
  

                                                 
 و هاي گياهي و سموم سفارش شده عليه آنهاهاي مجاز كشور برابر آخرين فهرست آفات و بيماريكش فهرست آفت-١

  . وابسته به وزارت جهاد كشاورزي، تعيين شده است)٨٤سال  (شر شده از سوي سازمان حفظ نباتاتمنتهاي پيوست



 

  ".نامه غالتواژه "١٣٧٣سال  : ٣٤٢٤استاندارد ملي ايران    ٢-٣
  
     اصطالحات و تعاريف    ٤

  :روند يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي/ اصطالحات و , در اين استاندارد
  
  ١   آفت كش۴-۱

  .رودها به كار ميآفتبه هر ماده اي گفته مي شود كه براي پيشگيري و از بين بردن 
  .نيز به كار رود اين مواد ممكن است در هنگام توليد، نگهداري در انبار، ترابري و پخش غالت

  
  ٢كش     مانده آفت٢-٤

ها بدست آمده كششود، كه در پي به كار بردن آفتبه هر ماده زهرآگيني در غالت گفته مي
نند هر گونه متابوليت، مواد خاص حاصل اين واژه، هر گونه مشتقات يك آفت كش، ما. باشد

هايي كه زهرآگين ها و ناخالصيكشها، محصوالت ناشي از واكنش آفتكشاز تجزيه آفت
  .گيردباشند را در بر مي

  
  ٣كش     مرز بيشينه مانده آفت٣-٤

اين مقدار بر . غالتها در كش، بيشترين اندازه قابل چشم پوشي مانده آفت عبارت است از
  .باشدگرم مانده سم در هر كيلوگرم فرآورده مي ميليحسب

  
  ٤    غالت٤-٤

شود، كه پس از فرآيندهاي گوناگون مانند اي از گياهان تيره گندميان گفته ميهاي دستهبه دانه
م، ندرسد، مانند گ، بودادن، بلغور كردن و آرد كردن به مصرف خوراكي انسان مي گيريپوست

  .برنج، جو و ذرت

                                                 
1- Pesticide 
2- Pesticide Residue 
3- Maximum Residue Limit (MRL) 
4- Cereals 



 

  ١   مقدار قابل قبول دريافتي روزانه ٥-٤

اي كه در طي تمام دوره زندگي بدون اينكه ظاهرا خطر عبارت است از، مقدار دريافتي روزانه
نتايج علمي  قايق و ـمه حــمحسوسي براي سالمت مصرف كننده داشته باشد، بر پايه ه

  .گرددهاي شناخته شده روز تعيين ميدانش
  .شود گرم در هر كيلوگرم وزن بدن حساب مياين مقدار بر حسب ميلي

  
   غالتها دركش     مرز بيشينه مانده آفت٥

 طبق فهرست سازمان حفظ نباتات و فهرست كدكس در غالتها در كشمرز بيشينه مانده آفت
  : نوشته شده است٥ تا ١جداول 

  

                                                 
1- Acceptable Daily Intake (ADI) 



 

  )Wheat( گندم -ها در غالتكش  مرز بيشينه آفت-١جدول 

شكنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي

ADI 

 
MRL 
  ملی

٠٧/٠ Propiconazole پروپیکونازول ١  ٠٥/٠  

٠٢/٠ Pirimicarb پیریمیکارب ٢  ٠٥/٠  

٠٣/٠ Tebuconazole تبوکونازول ٣  ٠٥/٠  

٠٣/٠ Triadimenol تریادیمنول ٤  ٢/٠  

٠٠٢/٠ Dimethoate دیمتوات ٥  ٠٥/٠  

)آرد گندم (٠,٢ “ “ “ 6  

٠٠٥/٠ Lindane لیندن 7  ٠١/٠  

٠٣/٠ Pirimiphos-Methyl پیریمیفوس متیل 8 )گندم كامل (٥   

٠٠٥/٠ Fenitrothion فنیتروتیون 9  
)آرد گندم (٢  

)گندم كامل (٥  

٠١/٠ Delthamethrin دلتامترین ١0  ٢ 

٣/٠ Malathion ماالتیون ١1  ٥/٠  

متیل دیمتون اکسی ١2  Oxydemeton-Methyl ٠٠٠٣/٠  ٠٢/٠  

متیل رپیریفوسکل ١3  Chlorpyrifos-Methyl ٠١/٠  ٥/٠  

  



 

  )Maize( ذرت -ها در غالتكش  مرز بيشينه آفت-٢جدول 

كشنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي
ADI 

MRL  
 ملی

٠٠٥/٠ Diazinon دیازینون ١  ٠٢/٠  

٠٠٨/٠ Carbaryl کارباریل 2  
٠٢/٠  

)ذرت(  

والریت فن 3  Fenvalerate ٠٢/٠  ١/٠  

٠١/٠ Propargite پروپارژیت ٤  ١/٠  

  

 

 

 

  

  

 

  

  



 

  )Barley( جو -ها در غالتكش  مرز بيشينه آفت-٤جدول 

كشنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي
ADI 

MRL  
 ملی

٠٦/٠ Iprodione ایپرودیون ١  ٢ 

٠٧/٠ Propiconazole پروپیکونازول ٢  ٠٥/٠  

٠٢/٠ Pirimicarb پیریمیکارب ٣  ٠٥/٠  

٠٣/٠ Tebuconazole تبوکونازول ٤  ٢/٠  

٠٣/٠ Triadimenol تریادیمنول ٥  ٥/٠  

٠٠٢/٠ Diamethoate دیمتوات ٦  ٢ 

متیل دیمتون اکسی ٧  Oxydemeton-Methyl ٠٠٠٣/٠  ٠٢/٠  

٠٣/٠ Carbendazim کاربندازیم ٨  ٠٥/٠  

٠١/٠ Carboxin کاربوکسین ٩  ٥/٠  

٠٣/٠ Mancozeb مانکوزب ١٠  ١ 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  )Rice( برنج -ها در غالتكش  مرز بيشينه آفت-٥ل جدو

كشنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي
ADI 

MRL 
 ملی

کاربندازیم+ایپرودیون ١  Iprodione+Carbendaz

im 
٠٦/٠  ١٠ 

٠٠٥/٠ Diazinon دیازینون ٢  ٢/٠  

٠٠٠٢/٠ Fipronil فیپرونیل ٣  0/01 

٠٠٣/٠ Edifenphos ادیفنفوس 4 )ج كاملبرن (١/٠   

٠٢/٠ -- Oxadiazon اگزادیازون 5  

١/٠ Benomyl بنومیل 6  
٢ 

)برنج پوست كنده(  

٠٧/٠ Propiconazole پروپیکونازول 7  ٠٥/٠  

٠٠٧/٠ Fenthion فنتیون 8  
٠٥/٠  

)برنج سفيد(  

٠٠٨/٠ Carbaryl کارباریل 9  ١ 

١/٠ Cartap کارتاپ ١0  
١/٠  

)برنج پوست كنده(  

  

  



 

 

  طبق فهرست کدکس )Wheat( گندم -ها در غالتكش نه آفت مرز بيشي-٦جدول 

كشنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي

ADI 

 
MRL  

 

٠٧/٠ PROPICONAZOLE پروپیکونازول .1  ٠٥/٠  

٠٢/٠ PIRIMICARB پیریمیکارب .2  ٠٥/٠  

٠٣/٠ TEBUCONAZOLE تبوکونازول .3  ٠٥/٠  

٠٣/٠ TRIADIMENOL تریادیمنول .4  ٢/٠  

 ALDICARB 0/003 0.02 آلدیکارب .5

 BENTAZONE 0/1 0.1 بنتازون .6

 BIFENTHRIN 0/02 0.5 بیفنترین .7

 BIORESMETHRIN 0/03 1 بیورسمترین .8

ترتانولبی .9  BITERTANOL 0/01 0.05 

 CARBARYL 0/003 2 کارباریل10

 CARBENDAZIM 0/03 0.05 کاربندازیم11

 CHLORDANE 0/0005 0.02 کلردان12

الونیلکلروت13  CHLOROTHALONIL0/03 0.1 

 CHLORPYRIFOS 0/01 0.5 کلرپیریفوس14



 

-CHLORPYRIFOS کرپیریفوس متیل15

METHYL 
0/01 0/5 

 CYPERMETHRIN 0/05 0.2 سایپرمترین16

 CYPRODINIL 0/03 0.5 سیپرودینیل17

 DELTAMETRIN 0/01 2 دلتامترین18

 DIMETHOATE 0/002 0.05 دیمتوات1٩

 ENDOSULFAN 0/006 0.2 اندوسولفان ٢٠

 FIPRONIL 0/0002 0.002 فیپرونیل2١

 LINDANE 0/005 0.01 لیندن2٢

 MALATHION 0/3 0.5 ماالتیون2٣

 METHIOCARB 0/02 0.05 متیوکارب2٤

 METHOMYL 0/02 2 متومیل2٥

-OXYDEMETON اکسی دیمتون متیل2٦

METHYL 
0/0003 0.02 

 PHORATE 0/0005 0.05 فورت27

 PROPICONAZOLE 0/04 0.05 پروپیکونازول28

-PIRIMIPHOS پیریمیفوس متیل29

METHYL 
0/03 15 

 

 

 



 

   طبق فهرست کدکس)Maize(ذرت  -ها در غالت كش  مرز بيشينه آفت-٧جدول 

كشنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي
ADI MRL  

٠٠٥/٠ DIAZINON دیازینون 1  ٠٢/٠  

 ALDICARB 0/003 0.05 آلدیکارب 2

٠٠٨/٠ CARBARYL کارباریل 3  
)ذرت (٠٢/٠  

)روغن ذرت (١/٠  

 BENTAZONE 0/1 0/2 بنتازون 4

 BIFENTHRIN 0/02 0/05 بیفنترین 5

 CARBOFURAN 0/002 0/05 کاربوفوران 6

 CARBOSULFAN 0/01 0/05 کاربوسولفان 7

 CHLORDANE 0/0005 0/02 کلردان 8

پیریفوسکلر 9  CHLORPYRIFOS 

 
0/01 0/05 

 CYPERMETHRIN 0/05 0/05 سایپرمترین10

 DIAZINON 0/002 0/02 دیازینون11

 DIMETHENAMID-P  0/01 دیمتنامید12

 ENDOSULFAN 0/006 0/1 اندوسولفان13

 FIPRONIL 0/0002 0/01 فیپرونیل14



 

 LINDANE 0/005 0/01 لیندین15

 MALATHION 0/03 0/05 ماالتیون16

 METHIDATHION 0/001 0/1 متیداتیون17

 METHIOCARB 0/02 0/05 متیوکارب18

 METHOMYL 0/02 0/02 متومیل19

تافر20  PHORATE 0/0005 0/05 

 PROPARGITE 0/01 0/1 پروپارژیت21

 TRIFLOXYSTROBIN 0/02 تریفلوکسی استروبین22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   طبق فهرست کدکس)Barley( جو -ها در غالتكش شينه آفت مرز بي-٨جدول 

كشنوع آفت  
 رديف

 نام انگليسي نام فارسي
ADI MRL  

٠٦/٠ IPRODIONE ایپرودیون ١  ٢ 

٠٧/٠ PROPICONAZOLE پروپیکونازول ٢  ٠٥/٠  

٠٢/٠ PIRIMICARB پیریمیکارب ٣  ٠٥/٠  

 ALDICARB 0/003 0/02 آلدیکارب 4

 BENTAZONE 0/1 0/1 بنتازون 5

 BIFENTHRIN 0/02 0/05 بایفنترین 6

 CARBENDAZIM 0/03 0/5 کاربندازیم 7

 CARBOXIN 0/01 0/5 کاربوکسین 8

 CHLOROTHALONIL 0/03 0/1 کلروتلونیل ٩

 CYPERMETHRIN 0/05 0/5 سایپرمترین ١٠

 CYPRODINIL 0/03 3 سایپرودینیل 1١

 DIMETHOATE 0/002 2 دیمتوات 1٢

 FENBUCONAZOLE 0/03 0/2 فنبوکونازول 1٣

 FIPRONIL 0/00020/002 فیپرونیل 1٤

 IPRODIONE 0/06 2 ایپرودیون 1٥



 

 LINDANE 0/005 0/01 لیندین 1٦

 METHIOCARB 0/02 0/05 متیوکارب 1٧

 METHOMYL 0/03 2 متومیل 1٨

-OXYDEMETON اکسی دیمتون متیل 1٩

METHYL 
0/00030/02 

زولپروپیکونا ٢٠  PROPICONAZOLE 0/04 0/05 

 TEBUCONAZOLE 0/03 0/2 تبوکونازول 2١

 TRIADIMEFON 0/03 0/5 تریادیمفون 2٢

 TRIADIMENOL 0/03 0/5 تریادیمنول 2٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   طبق فهرست کدکس)Rice( برنج -ها در غالتكش  مرز بيشينه آفت-٩جدول 

كشنوع آفت  
 رديف

ام انگليسين نام فارسي  
ADI MRL 

کاربندازیم+ایپرودیون ١  IPRODIONE+CARBEN

DAZIM 
٠٦/٠  ١٠ 

 BENTAZONE 0/1 0/1 بنتازون ٢

٠٠٠٢/٠ FIPRONIL فیپرونیل ٣  ٠١/٠  

 CARBARYL 0/008 1 کارباریل 4

 CHLORPYRIFOS 0./01 0/5 کلرپیریفوس ٥

متیل-کلرپیریفوس ٦  CHLORPYRIFOS-

METHYL 
0/01 0/1 

وندیفلوبنزور ٧  DIFLUBENZURON 0/02 0/01 

 ENDOSULFAN 0/006 0/1 اندوسولفان ٨

 FENTIN 0/00050/1 فنتین ٩

 FENTHION 0/007 0/05 فنتیون ١٠

 FENITROTHION 0/005 1 فنیتروتیون 1١

٠٠٠٢/٠ FIPRONIL فیپرونیل ١٢  0/01 

فلوکسی استروبینیتر 1٣  TRIFLOXYSTROBIN  5 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ICS: 65.100 

۱۴  :حه صف   
 

  



 

  


