تسوِ تعالی
ساسهاى جْاد کشاٍرسی هاسًذراى
قابل توجه بهره برداران محترم

ده نکته مهم در خصوص برنج ارگانیک
 -1هشخص ًوَدى هَقعیت دقیق جغزافیایی ًشدیک ًثَدى هشرعِ تِ جادّای هاشیي رٍ ٍ شْزکّای صٌعتی تذلیل احتوال تَلیذ ٍ ایجاد سزب
ٍآالیٌذُ ّا ٍ پس هاًذّای هخزب هحیطی.
 -2آتیاری شالیشارتا استفادُ اس آب چاُ آًالیششذُ سالن کِ هَرد تائیذکارشٌاساى ٍ تاسرساى ادارُ آتیاری یا هحیط سیست رسیذُ تاشذ.
 -3رعایت ٍ گذاشتي فاصلِ ایوي تیي هشرعِ ارگاًیک تا هشارع غیزارگاًیک تاایجاد هزس جذاتا کزت اصلی هشرعِ.
 -4استفادُ استذرارگاًیک درکشت تزًج ارگاًیک.
 -5اقذاهات صَرت گزفتِ جْت هزغَب کزدى خاک هشرعِ تا استفادُ اس کَدّای حیَاًی(کَد اردکْای ارگاًیک) استفادُ اس کَدّای سیستی ٍ
ارگاًیک.

 -6اقذاهات صَرت گزفتِ جْت هثارسُ تاعلفْای ّزس در خشاًِ تزًج ٍ شالیشار(هحصَر کزدى کل هحیط هشرعِ ٍ اقذام تِ کشت تَام تزًج تا اردک سیزا
تخش سیادی اسغذای رٍساًِ اردکْا را تذر علفْای ّزس ٍ تقایای گیاّی ٍ علفْای ّزس داخل هشرعِ تشکیل هی دٌّذ(.
 -7اقذاهات صَرت گزفتِ جْت هثارسُ تا تیواری تالست تزًج(سثک سٌگیٌی کزدى تذر ارگاًیک تااستفادُ اس هحلَل اب ًوک در هزحلِ خیساًذى تذر
ٍ جَاًِ سًی ٍ در هزحلِ رٍیشی ٍ سایشی تزًج رعایت فاصلِ کاشت ٍعذم استفادُ اس ًْادّای شیویایی ٍ جایگشیي اى تا کَدّای تیلَصیک ٍ
ارگاًیک ٍ َّادّی تستزخاک تااستفادُ اس اردکْا درحیي چزیذى(.
 -8اقذاهات صَرت گزفتِ جْت هثارسُ تا افات کزم ساقِ خَارتزًج(ایجادشخن پاییشی ٍ آب تخت ًوَدى شالیشار درسهستاى اس تیي تزدى علفْای ّزس
حاشیِ هشرعِ ٍعذم استفادُ اس ًْادّای شیویایی در هشرعِ ارگاًیک تاعث رشذ چشوگیز جوعیت حشزات هفیذ هَجَد درطثیعت شذُ اس قثیل
دارکَالع،عٌکثَت ٍ سٌجاقک کِ پزٍاًِ کزم ساقِ خَار تزًج غذای اصلی ایي حشزات است ٍ.سِ هزحلِ استفادُ اس سًثَر تزیکَ گزاها در شالیشار ٍ
شکار الرٍّای کزم ساقِ خَار تزًج تاٍجَد اردک درشالیشار).
 -9اقذاهات صَرت گزفتِ تعذ اس جوع اٍری هحصَل(درهزحلِ خزهي سًی شالی اتتذا اجشای خزهٌکَب راتاسدیذکزدُ ٍتویشکاری ٍخالی کزدى شالیْای
تجا هاًذُ غیز ارگاًیک درخزهٌکَب اًجام هیشَد ٍ تعذ شلتَکْا درکیسِ ّا تستِ تٌذی شذُ ٍرٍی توام کیسِ ّا کلوِ ارگاًیک ًَشتِ هیشَد تا تا
شلتَک ّای غیز ارگاًیک درحیي اًتقال اسهشرعِ تاهٌشل ٍ کارخاًِ شالی کَتی قاطی ًشَد).
 - 11اقذاهات صَرت گزفتِ در شالی کَتی جْت تثذیل تِ تزًج سفیذ( -تاسدیذٍ تویشکاری ٍخالی کزدى اجشای شالی کَتی جْت ٍجَد احتوالی تزًج
ٍشلتَک غیزارگاًیک درداخل فز ٍدستگاُ تاال تز(جْت تزچسة گذاری هطاتق تا استاًذاردهلی ایزاى ٍ 11111تستِ تٌذی درتستِ ّای  5ٍ 2کیلَیی
اقذام هی شَد).

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

