
توصيه هاى فنى در قبل از شروع دوره پرورش براى ضد عفونى اماكن پرورش           
كرم ابريشم 

ـ براى % ماده 
موثره توصيه مى شود. يك ليتر فرمالين 38 % كه در بازار موجود است با 17 ليتر آب مخلوط كرده تا فرمالين    
2 % بدست آيد. البته ضرورت دارد قبل از محلول پاشی کلیه منافذ بسته باشند و درجه حرارت اتاق نيز 25 درجه 
سانتيگراد باشد. بعد از زمان مذكور پنجره ها باز شده تا گاز فرمالين بطور كامل خارج گردد. فاصله مصرف فرمالين 
تا آغاز پرورش نبايد كمتر از 10 روز باشد. به علت بوى تند و سمى فرمالين بهتر است هنگام كار از ماسك استفاده 

شود و يا حداقل يك حوله خيس جلوى بينى  و دهان گرفته شود.   
ـ براى ضد عفونى كردن محيط هاى باز پرورشى، محلول كلر حاوى 1 % ماده موثره توصيه مى شود. 
پودر كلر موجود در بازار سفيد رنگ و با بوى تند و با ماده موثر 60 % تا 65 % كلرين است. اين پودر اثر بسيار 
خوبى بر روى عامل بيمارى ها دارد. هر 400 گرم از پودر را در 20 ليتر آب حل نموده و براى 20 متر مربع بكار 
ببريد. پس از محاسبه سطح محل پرورش پودر الزم را داخل ظرفى ريخته و پس از اضافه كردن مقدارى آب آن 
را خوب بهم بزنيد تا پودر حل شود سپس بقيه آب را اضافه كرده و مجدداً هم بزنيد تا محلول يكنواختى بدست 
آيد و با كمك سمپاش محلول پاشى نماييد. بايد توجه داشت كه محلول آماده شده با فاصله مصرف گردد تا تبخير 

نشود.  
ـ الزم است عالوه بر ضد عفونى مكان پرورش، جلو درب ورودى تلنبار از مواد ضدعفونى كننده نظير آهك ـ الزم است عالوه بر ضد عفونى مكان پرورش، جلو درب ورودى تلنبار از مواد ضدعفونى كننده نظير آهك 

استفاده شود و هنگام ورود دست ها نيز ضد عفونى شوند.  

ـ مى بايست 
باقيمانده از دوره قبلى پرورش از تلنبار يا محل پرورش، جمع آورى و دفن يا سوزانده شود.  
ـ ضرورى است تلنبار يا محل پرورش و محل تفريخ تخم نوغان قبل از 

 آغاز عمليات ضد عفونى، با آب شستشو داده شود. 
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جهت هرگونه راهنمايى و اطالعات بيشتر به كارشناسان جهاد كشاورزى شهرستان و مروجان 
مسئول پهنه هاى توليدى ( طرح نظام نوين ترويج كشاورزى ) مراجعه نماييد .  
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