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انواع از استفاده
مقاوم و شده اصالح
گل مرض مقابل در
94 پامیر – 96

مقاوم ،2002 –صلح
10 چونت و 59

تخم مناسب مقدار
28 جریب فی ریز

کیلو 30 الی کیلو
در دادن آب یخ

زمستان
به عمیق قلبه

30 الی 20 اندازه
متر سانتی

تخم از استفاده
سیاقاق از پاک

با زراعتی تناوب
نباتات و سبزیجات

دار پلی

از نظارت
ماه شروع
ثور و حمل
گردد اغاز

بار یک هفته
صورت مشاهده

گیرد
مصاب نبات

قد سالم نظر
داشته کوتاه
سر و میباشد
و دارد سیاه

صحتمند
معلوم
نمیشود

مصاب خوشه
میباشد سبک

از مصاب نباتات اوری جمع
ان بردن بین از و مرزعه

برای گرم آب با بذری تواوی
اندازه به را آب دقیقه 10
را دست که نمائید گرم کافی
اگر باشد. درجه( 05بگذارید)
بین از را تخم شود گرم زیاد

میبرد
شناسائی کشت قبل را مصاب تخم

ببرید بین از و
داشته خال مرضی های خوشه

سیاه کتله و میباشد
مرحله در وهم میشود. دیده

تمام شدن سیاه سبب آخر
است وقت نا این میگردد. خوشه

بخاطریکه کنید دور آنر که
است گرفته خوشه تمام

ترایکودرما همراه خاک تداوی

کشیدن سگرت و نوشیدن خوردن، از پاشی محلول وقت در
نمائید داری خود

محافظتی لباس پاشی دوا وقت در همیشه
حاصل رفع از قبل وقت و تطبیق وقت دوز، بپوشید، را

کنید تعقیب لیبل روی از را

دور ساحه از ار حیوانات پاشی محلول اثنای در
نگهدارید

تبدیل تانرا لباس ئو شسته را بدن پاشی محلول از بعد
نمائید

نگهدارید دور اطفال دسترس از دایم را ها آفتکش

با بذری تداوی
بر گرام 2 تیرام
تخم گرام کیلو فی

صحی سازمان دوم صنف در تیرام
زهریت است شامل جهان

%15 از زیاد گرد دارد، متوسط
نگردد استفاده

بعد و نموده مرطوب را تخم
خوب و نموده عالوه را تیرام

نمائید مکس

با بذری اوی
گرام 2 کاربوکسین
تخم کیلو فی بر

جهان صحی سازمان سوم صنف در
در را تخم است خطر کم است شامل

از قبل هفته یک مرطوب خریطه
نمود بجای جای کشت

رهنمای تصمیم گیری مدیریت آفت: لست سبز و زرد

سیاه قاق گندم/ سیاه قاق پوشیده

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise is a CABI-led global initiative  www.plantwise.org
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