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 مشخصات عمومی

 سموم مایع کشاورزی نام محصول

 هزار تن در سال 5 ظرفیت طرح

 موارد مصرف سم پرمترین کاربرد محصول

 مقدار مصرف نام آفت نام محصول

 در هكتارلیتر  1 خوار و ساقه خواربرگ یهاها، کرمشته ذرت

 چغندرقند
 یهایسر خرطوم پرودنیا، کارادرینا،  کرم غوزه )هلیوتیس(،

 چغندر
 لیتر در هكتار 0/5-1

دار و درختان میوه دانه

 دارهسته

 سیب و یها، پسیل گالبی، سر خرطوممینوز لكه گرد، شته

 مگس میوه
 هزار در  0/5-1

 هزار در 1-0/5 هاشته  خوار وبرگ یهاکرم سویا

 هزار در  لیتر 1 ها و کرم میوهسرشاخه خوار، سن پسته و گردو

 هكتار در لیتر  1-0/5 کرم غوزه )هلیوتیس(، گاما، کارادرینا و پرودنیا جاتیفیو ص هایسبز

 هزار در  0/8 مگس میوه انجیر

 هزار در   1-0/5 کرم خوشه خوار و تریپس مو انگور

 موارد مصرف سم مایع دلتامترین
 مقدار مصرف نام آفت محصولنام 

 درختان میوه سردسیری

 خوار و جوانه خوار، پسیل گالبیبرگ

 هلو پروانه فری، شته سبز

 پروانه زنبور مانند، سرشاخه خوار هلو

 شته سبز سیب، زنبور گالبی، زنبور گوجه

 سیب و گالبی یسر خرطوم

 در هزار لیتر آب لیتر 0.3-0.4

 در هزار لیتر آب تریل 0.5-0.6

 در هزار لیتر آب  تریل 0.5-0.6

 در هزار لیتر آب تریل 0.4

 آب لیتر هزاردر  تریل 0.5-0.6 

 مرکبات
 هاشته

 پروانه مینوز برگ

 در هزار لیتر آب تریل 0.6

 در هزار لیتر آب تریل 0.3-0.4

 در هزار لیتر در هكتار تریل 0.3 آورانیز یهاسن گندم

 پنبه

 پنبه یهاکرم غوزه پنبه و شته

 کرم طوقه بر

 پره گاما، کارادرنیا و پرودنیاشب

 عسلك پنبه

 کرم خاردار پنبه

 لیتر در هكتار 0.4-0.6

 لیتر در هكتار 0.4-0.6

 لیتر در هكتار 0.5-1

 لیتر در هكتار 0.5-0.8

 لیتر در هكتار 0.5-0.6

 چغندرقند

 کرم طوقه بر، خرطوم کوتاه و کك چغندر

 مگس چغندرقند

 پرودنیا

 لیتر در هكتار 0.3-0.4

 لیتر در هكتار 0.5-0.6

 لیتر در هكتار 0.8-1

 لیتر در هكتار 0.6-0.4 تریپس و آفات مكنده سویا

 یونجه، شبدر و اسپرس
 یهایونجه و کرم یهایسر خرطوم

 خواربرگ
 لیتر در هكتار 0.4-0.5

، انگور فرنگی و هایسبز

 توتون

و  بیدکلممگس میوه، شته، کرم غوزه پنبه، 

 پروانه سفید کلم

 مگس سفید گلخانه

 تریپس پیاز و کرم طوقه بر

 لیتر در هكتار 0.4-0.6

 لیتر در هكتار 0.5-1

 لیتر در هكتار 0.3-0.4

نخود، نخودفرنگی، باقال، 

رنگ عدس، کتان، کلزا، گل

 و آفتابگردان

 خرطومی حبوبات اگروتیس سر

 هلیوتیس، سن سبز، زنجره

 هكتارلیتر در  0.3-0.6

 لیتر در هكتار 0.3-0.6
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 لیتر در هكتار 0.6 هلیوتیس ذرت و سورگوم

 ECدرصد  60سم مایع دیازینون 

 مقدار مصرف نام آفت نام محصول

 لیتر در هزار لیتر آب 1-0/3 کرم سیب سیب

 لیتر در هزار لیتر آب 1 آپسیل گالبی هاشته گالبی

 لیتر در هكتار 3-3/5 کرم سفید ریشه درختان میوه و جنگلی

 لیتر در هزار لیتر آب 1 هاانواع شپش پسته

 لیتر در هزار لیتر آب 1 هاانواع شپش مرکبات

 لیتر در هزار لیتر آب 1/5 هاانواع شپش نخیالت

 لیتر در هكتار 1-1/5 آفات چغندرقند چغندرقند

 ECدرصد  40سم مایع سایپرمترین 

 مقدار مصرف نام آفت نام محصول

 لیتر آب 1000در  تریلیلیم 75 خوارآفات برگ سیب

 در هكتار تریلیلیم 175 خوارآفات برگ پنبه

 EC درصد 40.8 کلرپیریفوس مایع میزان مصرف و نحوه استفاده سم

 نام محصول نام آفت مقدار مصرف

 گندم، جو و ذرت سوسك سیاه گندم لیتر در هكتار 2

 لیتر در هكتار 2
 یونجه یسر خرطوم

 شته یونجه
 یونجه

 پنبه مینوزبرگ لیتر در هكتار 2-2/5

 چغندرقند پره زمستانهکك چغندرقند، الرو شب لیتر در هكتار 2

 مرکبات هاشپش در هزار 1/5-2

 لیتر در هكتار 1-2

 ینیزمبیسوسك کلرادوی س

پره زمستانه، عروسك، کفشدوزك خربزه و الرو شب

 مینوزبرگ

 مگس مینوز برگ جالیز

و  ینیزمبیس

 جاتیفیص

 لیتر در هكتار 2-2/5

 لیتر در هكتار 2-2/5

 مگس مینوز برگ نخود و سویا

 سویا یخوارهاپره زمستانه و برگالرو شب
 حبوبات

 در هزار 1-1/5

 در هزار 1/5-2

 هاشپش

 مگس گیالس و لیسه سیب

دار و درختان میوه دانه

 دارهسته

 انگور انگور یهاشپشکرم خوشه خوار، زنجرك و  در هزار 2

 در هزار 2
شته، شپش، سن، پسیل، زنجرك و مگس سفید )عسلك 

 پنبه(
 گیاهان زینتی

 

 بررسی بازار 

 ریال برای هر کیلوگرم 100.000 قیمت فروش محصوالت

 تن 10277 داخلی مصرف() یازنمیزان 

 تن 1458 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید
گر سمی ا مثالعنوانبه. باشدیمنحوه کاربرد یك سم  کنندهیینتعفرموالسیون سموم 

 .است پاشمحلولامولسیون باشد، برای استفاده از آن حتماً نیاز به دستگاه  صورتبه
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و گازی یا شبه  امولسیون()متداول شامل سه گروه خشك، محلول  هاییونفرموالس

 دسترسقابلخشك و مایع  هاییونسفرموالاز  یاریبس .باشندیمگازی 

. هر فرموالسیون شامل موارد باشدیمچندین مورد دیگر  و EC، SP، WP، SL شامل

 :باشدیمزیر 

 .باشدیم آفت کنترل آن هدف که مؤثره ماده          -

 رس خاك یا معدنی مواد آلی، یهاحالل آب، مانند هاحامل          -

 امولسیفایرها          -

 هابهبوددهنده ،هارنگ ،هاکنندهیتتثب          -

 وکش کنه، کشعلف، کش)حشره یدیتولبسته به نوع فرموالسیون و نوع سم 

( میزان مصرف هر یك از موارد مذکور متفاوت است. نقش امولسیفایر در کشقارچ

سم  داشتننگهکمك به انحالل ماده مؤثره در حالل و پایدار  هایونفرموالساین 

 تولیدی است.

 و میزان مواد اولیه نوع

 واحد سنجش مصرف سالیانه ماده اولیه

 تن 1200 گانوفسفرها

 تن 2000 الكل

Ba2Ca 2000 تن 

  تن 500 افزودنی
 داخلی و خارجی مواد اولیه ینتأممحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 جمع کل: ارزی:

 ریالی: میلیون ریال 67.319

 میلیون ریال 67.319 

 میلیون ریال 9.726 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 77.045 سرمایه کل

 میلیون ریال 500.000 فروش سالیانه
 


