ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از آﻓﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻠﺦ ﻗﻬﻮه ای ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻓﺖ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای دﻓﻊ
اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روی آوردﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ روی اﺛﺮ ﺳﻪ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ،ﻧﯿﺘﺮوژن،
ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد دارد و از ﮐﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮدﻫﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازآﻓﺎت ﺑﺮﻧﺞ اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻮدﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد رﻳﺸﻪ
ﻫﺎی ﻗﻮی و ﮔﺴﺘﺮده و رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻓﺎت ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دارای
ﺿﺮر ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﮐﻮدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﻗﻬﻮه ای ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺼﺮف آن در دراز ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮاد ﺷﻮد .اﺧﯿﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻀﺮات اﯾﻦ ﺳﻤﻮم روی
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ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﺤﯿﺢ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺴﯿﺎر از آﻓﺎت و ﺣﺸﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺎت ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺞ،
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