
  خود مصزفی اطالعیه ضدعفونی بذور گندم وجو

 ؛ عشیش غله کاران

 تَجِ بِ هَاسد ریل ٍ ضذعفًَی ضشٍسی هی باشذ: 98-99سال صساعی  دسبشای کشت گٌذم ٍجَ  

قابل  ، ًِ تٌْا بِ هیضاى اص بیواسی ّای خطشًاک ّستٌذ کِ دس صَست بشٍص جو سیاهک های گندم و -1

ٍ  اشتی ًیض اثش بسیاس ًاهطلَبی داسدبشد هحصَل کیفیتبلکِ سٍی  ی کاّذَل شوا هتَجْی اص عولکشد هحص

 .، هشاکض خشیذ اص تحَیل آى خَدداسی ٍ هحصَل سا بشگشت هی صًٌذ بِ سیاّک دس صَست آلَدگی گٌذم

بٌابشایي . جب خساست ٍ کاّش هحصَل هی گشددجَ ًیض اص بیواسیْایی است کِ هَ لکِ ًَاسی قَُْ ای -2

 دس هضسعِ خَد بِ ًکات صیش تَجِ فشهاییذ: بزوس بیماریهای سیاهک و لکه نواری جوی اص بشای جلَگیش

 )ضذعفًَی شذُ ( استفادُ گشدد . گواهی شدهتشجیحاً اص بزٍس  تَصیِ هی شَد -2-1    

 .اص کاشت بزٍس آلَدُ بِ سیاّک دس ّش ششایطی جذا خَدداسی فشهاییذ -2-2    

بزس اًتخابی خَد سا با  حتواً اص سالن بَدى بزسبزٍس خَدهصشفی ضوي اطویٌاى دسصَست استفادُ اص  -2-3    

 هشاکضجْاد سشٌاساىکیلَگشم اصسوَهی کِ کا 2-1بشای ّش تي بزس) کٌیذ ضدعفونیکش  سوَم قاسچ

                    .(هی ًوایٌذ، هصشف ًواییذ تَصیِ ٍکلیٌیکْای گیاّپضشکی دّستاى کشاٍسصی

 سن لکِ ًَاسی جَ سا ًیض هصشف ًواییذ. حتواً عالٍُ بش سن سیاّک ، بشای بزٍس جَ -3

بشای  س گیشدکاهال صحیح اًجام گیشد ، الصم است قشش ًاصکی اص سن سٍی بزس قشا ٍسبشای آًکِ ضذعفًَی بز -4

حصَل ًتیجِ بْتش تَصیِ هی شَد کِ اص بشکِ ّای گشداى هخصَص ضذ عفًَی بزس استفادُ ًوَدُ ٍ دس غیش 

صَست بزس سا دس هحَطِ باص سٍی پالستیک سیختِ ، سن سا سٍی بزس اضافِ ًوَدُ ٍ بَسیلِ بیل یا پاسٍ کاهال ایٌ

 ) کلیِ ًکات ایوٌی ٍ بْذاشتی بِ هٌظَس جلَگیشی اص هسوَهیت سعایت گشدد(هخلَط ًواییذ .

دام  اک اًساى ٍبشای کاشت استفادُ ًوَدُ ٍ بِ ّیچ ٍجِ بِ هصشف خَس بزس ضذعفًَی شذُ سا صشفاً -5

 ًشساًیذ .

ٍ کلیٌیکْای گیاّپضشکی  دّستاى جْت دسیافت ّش گًَِ اطالعات بِ کاسشٌاساى هشاکضجْاد کشاٍسصی -6

 . ذهشاجعِ ًوایی


