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 هیدروكربن آلیفاتیك: گروه شیمیایی

ها، و  ها، کنه ها، شته های کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشک یکی از راهولسیون شونده مروغن های ا

پوشش سطح بدن  با ایجادمی باشد، به طوری   های درختان میوه بیماری های بعضی آفات و کنترل بعضی از تخم

جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی با سطح تخم ها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آن ها و نیز  ،حشرات

 .قارچ ها از خسارت آنها جلوگیری کند

 :روغنها را در دفع آفات در موارد زیر بكار می برند

  . تابستانی بر ضد شپشک آردآلود ؛ سپردارها و شته ها برای سمپاشی. 1

برای سمپاشی زمستانی بر ضد شپشکهای گیاهی ؛ کنه های گیاهان ؛ تخم عده ای از حشرات و بعضی از . 2

  . الروهای زمستانی

  . بر ضد انگلهای خارجی مانند کک ؛ شپش و کنه. 3

  . به عنوان حامل و حالل حشره کشها . 4

مخلوط کردن با امولسیون بعضی از حشره کشها مانند ترکیبات فسفره به منظور باال بردن اثر حشره جهت . 5

 . کشی آنها

ست؟یچ ونیسولفوناس  

 یحشره کش تیسبک خاص اریبس یروغن ها. کنند یم انیآنها ب یروغن ها را بر حسب جرم مولکول تیخصوص

آن . دیصدمه خواهد د زبانیم اهیعالوه بر آفت، گ ن،یسنگ یلیخ یبرعکس در صورت استفاده از روغن ها. ندارند

کنترل  قایکه نقطه جوش آنها دق شوند یبه کار گرفته م اهانیگ یمبارزه با آفات رو یبرا دروکربنهایدسته از ه

 .شده باشند لیتشک ینیپاراف یها دروکربنیشده و عمدتا از ه

 روغن امولسیون شونده
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اگر درجه . دهند ینشان م ونیاشباع را با درجه سولفوناس ریغ یدروکربنهایروغن از نظر وجود ه خلوص

هر قدر درجه . شده است لیاشباع شده تشک یدروکربنهایصد در صد از ه یعنیباشد،  111روغن  ونیسولفوناس

  .است شتریاشباع ب ریغ یها دروکربنیه زانیکمتر باشد، م 111از  ونیسولفوناس

زمستانه و تابستانه کاربرد  یها یدر سمپاش ناسب و کاربرد آنزمان م نییدر خصوص تع ونیسولفوناس درجه

با درجه  یتابستانه و روغن ها یسمپاش یبرا 55تا  55 ونیبا درجه سولفوناس یدارد، به طور مثال روغن ها

 زمستانه موثر هستند یسمپاش یدرصد برا 55تا  55 ونیسولفوناس

و محیط زیست نسبت به حشره کش ها، روغن ها خود  صرفنظر از مزیت کم خطر بودن روغن ها  برای انسان

 . و توضیحاتی در این خصوص ارائه می شود دارای طبقه بندی مختلفی از نظر فرموالسیون می باشند
 

  . امولسیفایراست درصد 2 آب، درصد 15-15 درصد پارافین، 51دارای   (ولک)ده روغن امولسیون ش .1

 EC %09 ( آببدون  )روغن امولسیون شونده E %09بدون آب امولسیون شونده روغن های  .2

روغن  و اثرات نامطلوب (EC) های امولسیون شونده بدون آب وغنامروزه فائو با توجه به مزیت های بی شمار ر

 .توصیه به کاربرد و جایگزین نمودن آن دارد (مایونز)معمولی  دهامولسیون شهای 

توجه نهادهای کشاورزی خارجی و حتی سازمان فائو شده که باعث جلب  های بدون آبEC مزیت عمده روغن

شود و تجهیزات تولید  های میکروبی و کپک زدگی نمی این است که این روغن به دلیل نداشتن آب دچار آلودگی

های معمولی در مقابل یخ زدگی  بر خالف روغن EC روغن، شوند و نگهداری آن نیز با مشکل خوردگی مواجه نمی

. ه دلیل ویسکوزیته پایین به هنگام تخلیه به راحتی از ظروف جدا شده و اتالف چندانی نداردمقاوم است و ب

 .ویژگی دیگر این روغن سهولت ترکیب آن با آب برای تشکیل امولسیون و عدم نیاز به هم زدن زیاد است

ترکیبات افزودنی باعث است که بر خالف نوع مایونزی، به دلیل نداشتن  این EC ن بدون آبمزیت مهم دیگر روغ

 .باشد درصد کمتر از دز مصرفی روغن معمولی می 25شود و دز مصرف آن نیز  گیاه سوزی نمی

بر توصیه سازمانهای جهانی، واحدهای تحقیقاتی و تولیدی کشور را  وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر بنا

موفق به سنتز شركت البرز بهسم نجام و سرا به ساخت روغن امولسیون شونده بدون آب فراخوانده است

 .امولسیفایر مورد نیاز این روغن شده است

تشکیل شده و برای تولید ( پارافین)درصد روغن 51درصد امولسیفایر و  11روغن امولسیون شونده بدون آب از 

 نیست همراه و افزودنی آن نیازی به ترکیبات 
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 شکلدارند اما به دلیل فرموله شدن کنترل بسیاری از آفات روغن ها نقش مهمی در با توجه به اینکه امروزه 

توسط کارخانه های تولید کننده باعث بروز لکه هایی روی میوه ها میشوند که به شدت روی بازار  ی آنمایونز

 .ایجاد می کندپسندی محصوالت تاثیر نامطلوبی 

سموم شیمیایی روی محصوالت کشاورزی از عالوه بر اثر سوء روغن مایونز روی میوه، استفاده طوالنی مدت 

جمله درختان مرکبات باعث تاثیر نامطلوبی روی محصول از قبیل باقیمانده سموم، آلودگی آب، خاک و محیط 

ولی روغن های امولسیون شونده اثرات نامطلوب . زیست و نیز اثر سوء روی دشمنان طبیعی آفات می شود

عالوه بر آن روغن های معدنی می توانند طیف وسیعی . زیست دارند کمتری نسبت به سموم شیمیایی در محیط

 .از آفات را کنترل کنند و جایگزین آفت کش های مصنوعی شوند

درصد ضمن اینکه تاثیر نامطلوبی روی خصوصیات کمی و کیفی  1225تا غلظت  ECروغن امولسیون شونده

  .بسیار موثر است آفات محصول نداشته اما در کاهش جمعیت 

 :تأثیر نحوه

 یکه با پوشاندن سطح بدن حشره و بستن روزنه ها تنفس کنندیعمل م یکیزیروغن ها به عنوان حشره کش ف

 .شوندیآنها م یسبب نابود

مرکبات ، به تنهایی و یا به  ویژه به ، میوه درختان آفات با مبارزه برای.   حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی

 . صورت محلول پاشی همراه با سموم حشره کش و کنه کش در سمپاشی زمستانه و تابستانه استفاده می شود

      PETROLIUM OILروغن امولسیون شونده  پترولیوم اویل : نام عمومی

  EC Oil                                                                       ب روغن امولسیون بدون آ : نام تجاری

  Aliphatic Hydrocarbon                                                                                   : هگرو

  Petrolium Oil                                                                              : ینام شیمیای

   %92  :نودرجه سولفوناسی IRAC : NC  :تگروه مقاوم

 ( %11: امولسیفایر % + 51: روغن  ) روغن معدنی : میزان ماده موثره

  سمیت حاد ندارد    U        درجه خطر
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 Acute Oral LD 50 for Rats  : >15000 mg/kg     :نپستانداراسمیت برای 
   
      

  هفته 4تا  3: دوره كارنس

 .پادزهر اختصاصی ندارد  : پادزهر

  : موارد و مقدار مصرف

بهار به  اواخر در .نرم تن ها برای کنترل کنه قرمز ، کنه زرد شرقی ، سپردارها ، شپشک های مومی و : مركبات

زمستان پس از سپری شدن سرمای  در – درصد  1/ 55 تا 1/ 5 تابستان در –   درصد 5/1 تا 1/ 5  میزان

 . درصد  0/ 75  زمستان و قبل از تورم جوانه ها

برای کنترل کنه قرمز اروپایی ، پسیل گالبی ، مینوز لکه گرد سیب ، شپشک ها و  : درختان میوه سردسیری

 به تابستان در –زمستان و قبل از تورم جوانه ها  سرمای شدن سپری از پس درصد 55/1 میزان به  سپردارها ،

 وجه به پیش آگاهی ت با هزار در 4 ها تخم تفریح محض

درصد پس از سپری شدن سرمای زمستان و  55/1برای کنترل شپشک واوی و شپشک تنه ، به میزان  : پسته

 . درصد 5/1 تا 1/ 5  تابستان در –قبل از تورم جوانه ها 

  بهار در –  درصد 55/1 میزان به زمستان در ، برای کنترل شپشک سفید خرما و شپشک شفاف خرما  : خرما

 . درصد 5/1

 . درصد 5/1   برای کنترل شپشک آردآلود ، کنه قرمز پاکوتاه و کنه قرمز از اردیبهشت تا تیر ، به میزان : چای

 ( درصد  55/1) برای کنترل شپشک سفید تاغ  : درختان غیر مثمر و گیاهان زینتی

در موارد باال و در صورت نیاز ، با سموم کنه کش یا حشره کش توصیه شده ، قابل   : سازگاری و اختالط

 . اختالط است

  : توصیه ها

0 هنگامی که هوا گرم باالتر از 
C35-32  یا خیلی سرد است ، از سمپاشی خودداری شود . 
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حداقل یک ماه بین مصرف روغن و سموم . سموم گوگردی و مصرف آن جداً اجتناب شود  از اختالط روغن با

 . گوگردی باید فاصله باشد

 . هفته توصیه می شود 2تا  1هنگامی که برای مبارزه با شپشک ها مصرف می شود تکرار سمپاشی پس از 

 .مودن یاریدرختان، اقدام به آب یقبل از محلولپاش دیدر بهار و تابستان با

 


