
  كشاورز توسط سم خريد دستورالعمل

 پيص اس ذزيس سن، ًَع آفت هحصَل ذَز را ضٌاسايي ًواييس. 

  آفت كطْايي كِ زر ظزٍف اصلي پلوپ ضسُ اًس را ذزيساري ًواييس ٍ اس اًتقال آًْا تِ تطزي ّاي ذالي ًَضاتِ، كيسِ ّاي پالستيكي

 .ضَز كَچك، قَطي ّا ٍ تَيژُ ظزٍف ذالي زيگز آفت كطْا اجتٌاب

 سوَم را تِ هيشاًي ذزيساري ًواييس كِ حساكثز زر ػزض چٌس ّفتِ هصزف ضسُ تا اس اًثار ًوَزى آى ذَززاري ضَز. 

 

 دستورالعمل مصرف سم توسط كشاورز
 اس سوپاضي زر َّاي طَفاًي ٍ تاز ذَززاري ًواييس. 

 -ِّاي الستيكي تا ساق پا تزاي هحافظت پاّا زر سهاى سن پاضي استفازُ كٌيس  اس چكو. 

  ٍ يا هحافظ صَرت استفازُ ًوَز تزاي هحافظت اس چطوْا اس ػيٌك ايوٌي. 

 پس اس استفازُ اس سن چطوْا تايس كاهالً ضستِ ضسُ ٍ ّوچٌيي يك سزي اس ضَيٌسُ ّاي چطن ًيش تايس زر زستزس تاضس.  

 سهاى كاركززى تا آفتكطْاي پَزري تايس تَسط هاسكْاي سثك يك تار هصزف پَضاًسُ ضَز ٍ هاسك ّا پس اس استفازُ  زّاى ٍ تيٌي زر

 .زٍر اًساذتِ ضًَس

 زر ٌّگام ترليِ يا اًتقال هازُ اس يك ظزف تِ ظزف زيگز تايس اس زستكص هقاٍم زر تزاتز هَاز ضيويايي استفازُ كزز. 

  تاضٌس سيزا هَجة ٍرٍز آفتكص اس قسوت پارگي ٍ آلَزُ ًوَزى پَست تسى هي ضًَسلثاس هحافظ ًثايس زاراي پارگي. 

  اس ريرتي هَاز غذايي، آب ٍ سَذت زر ظزٍف ٍ قَطي ّاي سن ذَززاري ًواييس. 

 سوَم را پيص اس پاياى ػوز هفيس آى استفازُ ًواييس.  

 َزُ ٍ اس هـَاز ضـَيٌسُ، زستكص ٍ آب گزم تزاي ضستطَي ضستطَي لثاسْاي آلَزُ تِ سن تِ ّوزاُ سايز الثسِ هٌشل ذَززاري ًوـ

 .آًْا استفازُ ًواييس

 اس تواس هستقين تا سن ذَززاري كٌيس. 

 زر سهاى سوپاضي اس ذَرزى، آضاهيسى ٍ استؼوال زذاًيات تپزّيشيس. 

 زر صَرت هسوَهيت تا سن تالفاصلِ تِ پشضك هزاجؼِ ًواييس. 

 

 دستورالعمل نگهداري و انبار كردن سم توسط كشاورز 
  زر هقاتل ًَر آفتاب ذَززاري ًواييس ظزف سوَماس قزار زاى. 

 آفت كطْا را تايس زر هحل اهي ٍ زٍر اس زستزس كَزكاى ٍ حيَاًات قزار زاز. 

  آفت كطْا تايستي تِ زٍر اس هَاز غذايي ًگْساري ضَز. 

  ٍ ًگْساري ضًَس رًَآفت كطْا تايستي زٍر اس آتص. 

  حساقل جاتجايي ظزٍف تِ هٌظَر جلَگيزي اس ًطت ٍ يا ريرت ٍ پاش احتوالي. 

 ًگْساري زر هحَطِ سزپَضيسُ جْت جلَگيزي اس تاتص هستقين ًَر ذَرضيس. 

 



 كشاورزان براي سم ظروف امحاء دستورالعمل
 س زفي كززى قَطي ّاي ذالي سن ذَززاري ًواييسا. 

  ذالي سوَم ذَززاري ًواييساس آتص سزى قَطي ّاي. 

 پس اس توام ضسى آفت كص، ظزف آى هي تايستي حتي االهكاى كاهالً ضستطَ گززز. 

 ظزٍف آفت كطْاي ذطك را تايس زر حس اهكاى كاهالً ذالي ًوَز. 

  جاس ٍ حيَاًات تواهي هَاز تاقيواًسُ ٍ ظزٍف ذالي سوَم جوغ آٍري ضسُ ٍ زر جاي اهي ًگْساري ًواييس تا زر زستزس افزاز غيزه

 .قزار ًگيزًس

 ظزٍف ذالي سن را پس اس ضستطَ تِ تَسيغ كٌٌسگاى ٍ يا فزٍضٌسگاى سن تحَيل زّيس. 

   اس ذالي كززى تاقيواًسُ ّاي سوَم، ظزٍف ذالي ٍ اضياي آلَزُ تِ آفـت كطـْا زر هحلْـاي زفـي ستالِ ٍ سايز هكاًْاي جوغ آٍري

 .ضايؼات ذَززاري ضَز

  ،فلشي ٍ پالستيكي اتتسا تايس ذزز ٍ سَراخ ضًَس ٍ سپس ارسال ضًَسظزٍف ضيطْاي. 

 

 

 

 دستورالعمل كاهش مصرف سم توسط كشاورز
 پيص اس ذزيس سن ًَع آفت هحصَل ذَز را ضٌاسايي ًواييس. 

 ذزيساري ًواييس ٍ تا هطَرت كارضٌاساى، سوَم را فقط تِ هيشاى هَرز ًياس. 

  كِ تز رٍي تزچسة قـَطي ّـاي سـن زرج ضـسُ اسـت، تَجِ ًواييس سهاى ذزيس سن تِ تاريد هصزف سوَمزر. 

  كاّص هصزف سن اس رٍضْاي هثارسُ تلفيقي آفات استفازُ ًواييستزاي. 

 

 دستورالعمل اقدامات بهداشتي پس از مصرف سم
 زر صَرت هسوَهيت تا سن تالفاصلِ تِ پشضك هزاجؼِ ًواييس.  

  سيازي آب ٍ صاتَى ضستطَ زّيسپس اس هصزف سن تسى ذَز را تا هقسار . 

 زر ٌّگام ضستطَ حتواً اس زستكص ٍ آب گزم استفازُ ضَز .لثاسْاي آلَزُ تِ سن ًثايس تِ ّوزاُ لثاسْاي زيگز ضستِ ضَز. 

 لثاسْاي ضستِ ضسُ تايس زر هقاتل ًَر آفتاب ذطك ضًَس . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان


