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پششکیگیاه نشزیه تخصصی     
«شماره  دوم »   

1398خزداد ماه     
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استان زنجان  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی   
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  ثش اػپَسّب صًی جَاًِ ؿىل ثِ لبسچی آلَدگی
  اص حبصل ّبي سیؼِ .افتذ هی اتفبق گیبّی ػغَح
 ػغحی ّبي ػلَل عشیك اص اػپَسّب صًی جَاًِ

  یب ػلَلی ثیي فضبّبي ثیي اص عجَس ٍ (اپیذسهی)
  . وٌٌذ هی ًفَر دسًٍی ّبي ثخؾ ثِ ػلَلی دسٍى

  توبهیت اػتحىبم، ثب وِ ّب ػلَل فیضیىی همبٍهت
 ؿًَذ هی ؿٌبختِ ػلَلی ثیي فضبّبي ٍ ّب دیَاسُ
 عٌبصش . اػت ؿشایظ ایي دس دفبعی خظ اٍلیي

  ثبفت ٍ ػلَلی دیَاسُ اًؼجبم دس هْوی ًمؾ غزایی
  هی ایفب گیبُ همبٍهت افضایؾ ًیض ٍ اػتحىبهی ّبي

  تحشیه تشویجبت تشؿح ثب اػپَسّب صًی جَاًِ .وٌٌذ
  تشویت ٍ همذاس .ؿَد هی آغبص گیبّبى تَػظ وٌٌذُ

  گیبُ تغزیِ ًَع ثب هؼتمیوی استجبط ّب تشاٍؽ ایي
  غزایی عٌبصش اص ووی همبدیش گیبُ وِ صهبًی . داسد

  اص تشویجبتی همذاس اػت، وشدُ دسیبفت سا ضشٍسي
  هی صیبد ّب تشاٍؽ دس آهیٌَاػیذّب ٍ لٌذّب جولِ
  هی فشاّن سا لبسچ تخجیت ؿشایظ اهش ّویي ٍ ؿَد
 .وٌذ

  هىبًیؼن ؿَد هی آلَدُ لبسچ ثب گیبُ وِ صهبًی اص
 هَجت آلَدگی .وٌذ هی فعبلیت ثِ ؿشٍع آى دفبعی

 سؿذ هْبسوٌٌذُ فٌلی تشویجبت ٍ فالًٍَئیذّب افضایؾ
  گیبُ ّبي ثخؾ ػبیش دس ًیض ٍ آلَدگی هحل دس لبسچ

  ایي اًتمبل ٍ تَلیذ اػت روش ثِ الصم .ؿَد هی
  وٌتشل تغزیِ ثب گیبُ اص صیبدي ّبي ثخؾ دس تشویجبت

  ػجت ضشٍسي غزایی عٌبصش ووجَد ثٌبثشایي .ؿَد هی
  هحل دس گیبُ لبسچی ضذ تشویجبت همذاس وبّؾ

  دس اػت ؿذُ هـبّذُ ثشعىغ .ؿَد هی آلَدگی
  ایي یب یبثذ افضایؾ گیبُ دس ًیتشٍطى همذاس وِ صَستی

  تَلیذ ًجبؿذ، غزایی عٌبصش ػبیش ثب تعبدل دس عٌصش
  ٍ لبسچ وِ آًجبیی اص .ؿَد هی ون لبسچی ضذ تشویجبت

  تجضیِ ثشاي ٍ دّذ هی لشاس ّذف سا گیبُ ثبفت ثبوتشي
  هی آصاد اي ٍیظُ ّبي آًضین آى دسٍى ثِ ًفَر ٍ ثبفت

  گیبُ دس غزایی عٌبصش هٌبػت همذاس ثٌبثشایي وٌٌذ،
  عٌَاى ثِ .وٌذ ون سا ّب آًضین ایي فعبلیت تَاًذ هی

  ؿَد، هَاجِ ولؼین ووجَد ثب گیبُ وِ صَستی دس هخبل
  تجضیِ ػجت ثبوتشي، یب لبسچ وٌٌذُ تجضیِ ّبي آًضین

  دسٍى اص پتبػین ًـت ٍ ؿذُ ػلَلی غـب ٍ دیَاسُ
  ون سا گیبُ همبٍهت اهش ّویي افتذ، هی اتفبق ػلَل

 وٌذ هی

غزاییثیوبسي ّبي لبسچی ٍ ًمؾ عٌبصش   
دس ؿذت ثیوبسي صایی آى ّب   
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 بخشی اس سموم حذف شذه یا غیزمجاس 
2بخش   

عمومی  نام نام تجاری وضعیت  

 دیفٌضوَات هتیل ػَلفبت آًٍج حزف

تَفَسدي+ پی پشٍفَع سیلَف اچ حزف  

100آوؼیبل  حزف ایوي وٌٌذُ+ پیٌَوؼبدى   

 ّبلَوؼی فَح اتَوؼی اتیل گبالًت حزف

 ام ث ح آ اگشٍوؼَى حزف

 داالپَى ثبػفبپي حزف

 گالیفَصیت ثب اهالح دٍگبًِ ٍیذ هؼتش حزف

 گبهب ثی اچ ػی لیٌذیي حزف

 هًََ وشٍتَفَع ًَاوشٍى حزف

 فؼفبهیذٍى دیویىشٍى حزف

: هٌبثع  
اسدی، اکزم ي کزبالیی، سمیه، وگاهی بز رابطه بیه عىاصز  * 

 غذایی ي بیماری های گیاهی، ساسمان حفظ وباتات کشًر 
سایت ایىتزوتی ساسمان حفظ وباتات کشًر *   

4 5 6 

پضؿىی ًـشیِ تخصصی  گیبُ     
  1398خشداد هبُ  

پضؿىی ًـشیِ تخصصی  گیبُ     
  1398خشداد هبُ  

پضؿىی ًـشیِ تخصصی  گیبُ     
  1398خشداد هبُ  

ثْضاد جوبلیسضی ، اهیش سٍح : ّیئت تحشیشیِ   

 عٌبصش ثیي هتمبثل احشات تشیي سایج اص یىی
 افضایؾ ثیي ساثغِ ثیوبسي، ثشٍص ٍ غزایی
 اػت گیبُ دس ثیوبسي تـذیذ ٍ ًیتشٍطى همذاس
 گؼتشؽ اػت لبدس ًیتشٍطى ثب هٌبػت تغزیِ

 ًیتشٍطى وبفی جزة .ًوبیذ هْبس سا ثیوبسي
 جولِ اص گًَبگَى ػبختبسّبي ایجبد ثشاي

 دس وِ اػت ضشٍسي ّب آًضین ٍ ّب پشٍتئیي
 صیشا .داسًذ دخبلت ثیوبسي ثِ همبٍهت ٍ سؿذ

 همذاس وِ ؿشایغی دس اػت ؿذُ هـبّذُ
 سٍد، هی فشاتش خَد ثْیٌِ ػغح اص ًیتشٍطى

 .ؿَد هی ون گیبُ لبسچی ضذ تشویجبت همذاس
 ثش هىٌذُ حـشات هخل تَلیذ ٍ تغزیِ ؿذت

 آهیٌَ همذاس وِ ؿَد هی صیبد گیبّبًی سٍي
 ؿشایغی دس اهش ایي .اػت فشاٍاى ّب آى اػیذ

  سٍي پتبػین، ووجَد ثب گیبّبى وِ دّذ هی سخ
 اص .ّؼتٌذ هَاجِ ًیتشٍطى ًؼجی افضایؾ یب

 ؿتِ هبًٌذ هىٌذُ حـشات اص ثشخی وِ آًجبیی
  عذم تشتیت ثذیي ّؼتٌذ ثیوبسي حبهل ّب

 ثیـتشي هـىالت ثِ هٌجش ًیتشٍطى دس تعبدل
 ؿَد هی ّب ثیوبسي ثشٍص دس

  آثذاس ّبي ثبفت سؿذ تؼشیع ثبعج *
 ٍ ؿذُ ًبصن ػلَلی ّبي دیَاسُ ٍ (گَؿتی)

 هی افضایؾ آلَدگی ثِ سا گیبّبى حؼبػیت
  .دّذ

 ایجبد ثب ٍ دادُ افضایؾ سا گیبُ ضخبهت *
 ثیوبسي ثشٍص گیبّبى اعشاف دس هشعَة َّاي

 دّذ ػشعت سا
 وِ اًذاختِ، تبخیش ثِ سا ثلَغ چٌیي ّن * 

 دّذ افضایؾ سا ثیوبسي گؼتشؽ ٍ ایجبد

 پتبػیوی ٍ ًیتشٍطًی وَد  هصشف دس تعبدل
 احشات هْبس ٍ تغزیِ ثْجَد ثِ هٌجش اغلت

   ؿَد هی ثیوبسي

 
نیتزوصن اضافیاثزات   
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