
  

 بسمه تعالی
 ساسمان جُاد کشايرسی ماسوذران

 محترم کشاورزانقابل توجه 

 "یا شالیانبارداری برنج  الزم برای شرایط "

 

َای سال ي یا جُت اوتقال بٍ سایز  اوبارکزدن محصًالت کشايرسی بٍ مىظًر استفادٌ در سایز فصل

اثز عًامل مختلف سوذٌ ي غیزسوذٌ اس درصذی اس مًاد غذایی اوبار شذٌ در  مىاطك امزی ضزيری است.

باشذ، لذا َای مبارسٌ، وحًٌ شزایط ساختماوی ي اصًل وگُذاری اوبار میي یکی اس ایه راٌ ريد بیه می

مًاردی را کٍ جُت  اوبارداری بزوج مزبًط بٍ اوبارَای بشرگ وگُذاری بزوج یا شالی است ي بزخی 

 کىذ بذیه شزط است: اسایه مًارد در اوبارَای خاوگی ویش صذق می

 

قثل از اًتقال ترًج یا شالی تِ اًثار، تویس ًوَدى دقیق ٍ  -1

 ّای سیکل زًذگی آفات. ضذعفًَی علیِ تخن ٍ سایر حالت

هتر از زهیي ساًتی 54-44کف اًثار ترًج تایذ حتی اهکاى  -2

ّای چَتی ٍ یا تاالتر ٍ یا فاصلِ داشتِ تاشذ ٍ یا از صفحِ

تحت تأثیر رطَتت کف اًثار قرار ًگرفتِ پالت استفادُ گردد تا 

ٍ اهکاى تَْیِ ٍجَد داشتِ تاشذ. فضای فَقاًی هحوَلِ اًثار 

 شذُ تا سقف اًثار خالی تاشذ.

ّا جْت عثَر ٍ هرٍر ٍ تَْیِ رعایت فاصلِ کافی کیسِ ّای ترًج تا دیَارُ اًثار ٍ ّوچٌیي تیي ردیف -3

 ضرٍری است.

ٍرٍد ٍ خرٍج اًثار ترًج تِ هٌظَر کٌترل ًسثی درجِ حرارت ٍ  ایجاد سیستن تَْیِ هٌاسة در هثادی -4

 خشک ًگِ داشتي هحیط ٍ فضای داخل اًثار. 

 کٌترل ٍ تازدیذ اًثار تِ هٌظَر تٌظین، رطَتت، حرارت ٍ آگاّی از ٍجَد ٍ عذم ٍجَد آفات اًثاری تطَر هٌظن ٍ هکرر. -5

ّا هجْس تِ ًردُ ٍ تَری گردد تا از ٍرٍد در صَرت ًصة تَْیِ رٍی دیَار اًثار الزم است ایي دریچِ -6

 زا جلَگیری ًوَد.  پرًذگاى، جًَذگاى ٍ سایر عَاهل خسارت

 حجن ترًج یا شالی رخیرُ شذُ هتٌاسة تا فضای اًثار تاشذ. -7

هاُ ٍ  24تا  18درصذ تاشذ حذٍد  14هذت زهاى ًگْذاری ترًج در هٌاطق هعتذلِ در صَرتیکِ رطَتت داًِ  -8

   هاُ هی تاشذ. 18تا 12ب ٍ گرم خشک ترای هٌاطق هرطَ

 

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


