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ممهذ  بهز  هذ    ي شستشهً   َمیشهٍ ااسسهاسی   در آمادٌ ساسی ساله، -

 ػفًوی می باشذ.

جُت جلًگیزی اس َزگًوٍ آلهًدگی مدهذد، سهًد ي تدُیهشاب لابه         -

 اوتمال بایذ اس ساله خارج شًد .

اس سهاله ي  مىظًر اس ااسساسی، خارج سزدن سام  مًاد آلی ي خشه    - 

 می باشذ . محًطٍ 

ريبی ي جاريسشهی  خزيج سًد با رػایت مًاسیه بُذاشتی ي غباراس اس  -

َمهٍ   امه  آ  ششهار لهًی   بًسهیلٍ  ابتذا بزق سهاله را لعهغ سهزدٌ ي    

 بعهًر سامه   ي تدُیزاب ثابت بٍ تزتی  اس باال بٍ ااییه لسمتُای ساله 

شهًد. َمنىهیه   مهی شستٍ یکبار با آ  ي بار دي  با آ  ي مًاد شًیىذٌ 

َمشمان با شستشً ي  ذػفًوی ساله، سیستم آبخًری با دلت شستٍ ي 

 شًد.ػفًوی می ذ

 ذػفًوی ساله ي تدُیشاب آبخهًری   اس اس شستشً، در مزحلٍ ايل  -

 در بهاسار  مًجًد ي داوخًری آن، اس مًاد  ذػفًوی سىىذٌ مىاس  ي مداس

 .می شًداستفادٌ 

ساػت لب  اس يريد جًجٍ بهٍ سهاله،   84 اس اس خش  شذن ساله ي -

آبخًری ي داوخهًری در جهای    ي ریختٍ ساله در سفبستز مىاس  بایذ 

در ، اىدهزٌ، درینهٍ َهای ایىلهت     خًد لزار دادٌ شًد ي بؼذ اس بسهته  

درصهذ، مزحلهٍ دي   هذ     25درجٍ ساوتی گزاد ي تامیه رطًبت  52رساوذن دما بٍ ي  سلیٍ مىاشذ ي ريشه ومًدن َیتزي

 زد.یگصًرب میديد دَی ػفًوی با گاس شزمالیه ي بٍ اصعالح ػملیاب 

مهًرد  ي رطًبت خارج شذٌ ي دمای  اس ساله ازيرش ساػت بؼذ اس ديد دَی، با استفادٌ اس تًُیٍ َا بالیماوذٌ گاسَا  58 -

 تامیه ي ساله آمادٌ يريد جًجٍ شًد. اس جًجٍویویاس ساله ویش طبك 

تؼمیز ي مزمت ي باسساسی ساله ي تدُیشاب بایذ بیه دي ازيرش صًرب گزشتٍ ي لب  اس جًجٍ ریهشی سلیهٍ تدُیهشاب     -

 امتحان ي آمادٌ بکار شًوذ.

 ازيرش بٍ مزغذاری ممىًع می باشذ. يريد َزسًوٍ اشزاد متفزلٍ اس اس آمادٌ ساسی ساله تا اایان -

تشًيتمیشسزدن حً نٍ َای  ذػفًوی اػم اس حً نٍ يريدی يحً نٍ َای در  ساله اهزيرش ياشهشيدن مهًاد    سش-

                         بایذ لب  اس جًجٍ ریشی اودا  شذٌ ي در طی ازيرش اس آن استفادٌ شًد.  ذػفًوی يگىذسدا جذیذ

  معاونت امور دام –شاورزی مدیریت هماهنگی ترویج ک                                  


