
 تسوِ تعالی          

 سازهاى جْاد کشاٍرزی هازًذراى                

 ابل توجه بهره برداران محترمق             

 برنج  های مهمبیماری جهت مبارزه باهای کاربردی  توصیه                                                   

ذیشیت ههحصَل سا کاّش دّذ. ّایی هبتال شَد، کِ کویت ٍ کیفیت  گیاُ بشًج هوکي است دس هشاحل هختلف سشذ بِ بیواسی  

هطشح بَدُ ٍ هباسصُ شیویایی )سٍش دسهاًی( بِ عٌَاى گام ّویشِ  صحیح صساعی ٍ تغزیِ ای هحصَل بِ عٌَاى سٍش ّای پیشگیشی 

اسایِ هی بِ بشًجکاساى عضیض بیواسیْای هْن بشًج تَصیِ ّای بششح ریل هباسصُ با آخش دس هذیشیت هباسصُ هطشح هی باشذ. بِ هٌظَس 

  گشدد: 

 

تَاى تا هحلَل قارچکش  هی تالست ٍ ای قَُْ لکِ هاًٌذ ّایی تیواری تِ خساًِ آلَدگی صَرت در  -1

 هٌاسة خساًِ را سوپاشی ًوَد. 

 ( اصلی زهیي) هسرعِ تِ قَی ٍ سالن ًشاّای اًتقال  -2

 ترای َّایی ٍ آب شرایط تَدى هساعذ صَرت در زًی، پٌجِ هرحلِ در( هحلی ارقام هاًٌذ) حساس ارقام در تالست تیواری تا هثارزُ ترای  -3

کیلَگرم  5/0%( هسرعِ را هی تایستی تا سوَم هٌاسة هاًٌذ تین)00ی، تاراى ّای هستور ٍ رطَتت ًسثی تاالی اتر آسواى هاًٌذ) تیواری ایي

گرم در ّکتار( سوپاشی ًوَد. ّوچٌیي غَطِ ٍر کردى ریشِ ًشاء در هحلَل  160در ّکتار( ٍ یا ًاتیٍَ) cc400درّکتار( ٍ یا ٍیي )

الست ترگ را کٌترل هی کٌذ ٍ دیگر ًیازی تِ هثارزُ شیویایی در هرحلِ ترگی ًوی تاشذ. ت تیواری پاشی هحلَل اًذازُ  قارچکش ٍیي تِ

% خَشِ ّا هسارع فَق را هی تَاى تا یکی از سوَم رکرشذُ 5-15ّوچٌیي ترای جلَگیری از خسارت تالست گردى ٍ خَشِ در زهاى ظَْر 

 سوپاشی ًوَد. 

(، در 1-7یت تالیت( عالٍُ تر رعایت تَصیِ ّای غیر شیویایی رکر شذُ در تٌذّای )ش) ترگ غالف سَختگی تیواری تا هثارزُ ترای  -4

% پٌجِ ّا در هرحلِ شکن، هسرعِ تا قارچکش تیلت تِ هیساى یک لیتر درّکتار ٍ یا رٍرال تی اس تِ هیساى یک 20صَرت آلَدگی تاالی 

 کیلَ در ّکتار سوپاشی گردد. 

غالف ترگ پرچن ٍ تیواری تغییر رًگ خَشِ ّا سوپاشی هسرعِ تا قارچکش تیلت تِ هیساى یک لیتر در  پَسیذگی تیواری تا هثارزُ ترای  -5

 در ّسار در زهاى خرٍج خَشِ ّا از غالف تَصیِ هی گردد. 5/2ّکتار ٍ یا کارتٌذازین تِ ًسثت 

   .گردد هی تَصیِ( ّا عصر ترجیحا) رٍز خٌک ساعات در ترًج هسرعِ سوپاشی  -6

    صَرت گیرد. ّای هایع خَدداری گردد. اختالط سوَم هختلف تٌا تِ تَصیِ شرکت سازًذُ آًْا ٍ کارشٌاساىاز اختالط سوَم ٍ کَد -7

 

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


