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دستورالعمل روش آمادهسازی ،ضدعفونی ،حمل و جابجایی نهال

 -1زمین خزانه نهالستان باید قابل نفوذ و دارای مقادیر کافی مواد آلی پوسیده و عاری از هرگونه علف های هرز ،آفات و بیماریهای گیاهی
فرنطیه ای و مورد تایید حفظ نباتات باشد.
 -2استفاده از کودهای حیوانی تازه و کود برگ نپوسیده در نهالستان ممنوع بوده وکل خاک و بسترهای پالستیکی گلدانی به منظور از بین بردن
عوامل خسارت زای خاکزاد (نماتدها و قارچها) و بذور علف های هرز می بایست با بخار یا ماده شیمیایی ضدعفونی و شوند.
 -3خاک ضدعفونی شده مورد استفاده در نهالستان می بایست در یک محل عاری از آلودگی ،دپو شده و تا زمان استفاده جهت جلوگیری از
آلوده شدن مجدد آن با پوشش پالستیکی یا برزنتی محافظت و نگهداری شود.
 -4در مرحله پس از ریشه زایی میتوان از قارچکش هایی مانند ایپرودیون کاربندازیم ،کاربندازیم یا کاپتان با دوز  1-2در هزار برای
محلولپاشی در سطح بستر در چند نوبت استفاده نموده و برای کنترل نماتدهای پارازیت گیاهی غیرقرنطینه ای ،مصرف نماتدکش های توصیه شده
مانند ولوم پرایم با دوز  1.2لیتر در هکتار یا راگبی به میزان  5گرم از گرانول  10درصد آن به ازاء هر گلدان آلوده در یک یا دو نوبت امکان پذیر
می باشد.
 -5ریشه نهال های هسته دار و دانه دار ،پس از خارج شدن از خاک می بایست شستشو داده و سپس ضدعفونی و بسته بندی گردد .انجام
ضدعفونی ریشه و اندام هوایی این نهال ها به روش غوطه وری و ضدعفونی نهال های مرکبات و زیتون به روش محلولپاشی با محلول قارچکش و
حشره کش مناسب ضروری است..
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

بهره برداران و باغداران محترم شهرستان اصفهان
دستورالعمل روش آمادهسازی ،ضدعفونی ،حمل و جابجایی نهال

اطالعیه شماره هفت
() 7-2

 -6هر نهالستان می بایست دارای حوضچه یا تشتک ضدعفونی نهال بوده که ابعاد آن به حجم تولید نهال بستگی دارد و استفاده از ابزار و ادوات
کشاورزی به صورت مشترک با مزارع و نهالستان های دیگر ،قبل از ضدعفونی ممنوع است.
 -7ابزارهای برش و چاقوها در حین عملیات تکثیر به طور مرتب با محلول وایتکس  1درصد یا الکل  70درصد ضدعفونی شده و هر دسته نهال
باید در پوشش مناسب پیچیده به نحوی که دچار آلودگی های ثانویه نگردد.
-8کلیه اندام های گیاهی حاصل از هرس و یا علف های هرز در نهالستان ها باید جمع آوری و به نحو مناسب منهدم گردد .شستشوی مرتب دستها
قبل و در موقع جابجایی اندام های تکثیری و همچنین و تمیز و ضدعفونی کردن کف ،زیر و چرخ های ادوات کشاورزی و چکمه های کارگران قبل
از ورود به نهالستان الزامی است.
 -9نهال ها در زمان فروش نباید هیچ گونه آثار زخم و یا حمله آفات و بیماریها داشته باشند و قسمت فروش نهال باید خارج از محل تولید نهال
باشد ،به طوری که خریدار مستقیما" وارد نهالستان نشود.
 -10حصار مصنوعی در اطراف محوطه نهالستان جهت جلوگیری از ورود انسان و حیوان به محوطه و در نتیجه جلوگیری از ورود عوامل خسارت
زا گیاهی به نهالستان ایجاد و از پذیرش نهال های برگشتی ،خودداری گردد .در صورت اجبار ،می بایست نهال ها را در یک محل جداگانه
قرنطینه نمود و از نظر آلودگی به عوامل خسارت زای گیاهی ،کامال" بازرسی شوند.
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