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سرفصل های بسته آموزشی آبیاری:
 .1فایل  PDFراهنمای استفاده از بسته
آموزشی
در این فایل سرفصل های بسته آموزشی و نحوه استفاده
از این بسته معرفی می شوند.

 .2فیلم آموزش اهمیت آبیاری
در این فیلم  6دلیل اهمیت آبیاری قارچ دکمه ای
توضیح داده می شود که چرا عملیات آبیاری قارچ
بسیار حساس است و بر عملکرد قارچ تاثیر می گذارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دیتا قارچ است و هرگونه کپی و برداشت از آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد می شود
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 .3فیلم اهداف آبیاری
در این فیلم گفته می شود که چرا باید آبیاری کنیم؟
در این ویدئو  5هدف مهم از آبیاری شرح داده می شود.

 .4فیلم محدودیت های آبیاری
در این فیلم  3مورد از ممنوعیت های آبیاری
(زمان هاییکه مجاز به انجام آبیاری نیستیم)
شرح داده می شود.
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 .5فیلم تجهیزات مورد نیاز برای یک آبیاری صحیح
در این ویدئو به همه تجهیزاتی که برای یک آبیاری
الزم است ،از جمله شلنگ ،سرآبپاش ،پمپ و ...
و جزئیات آن ها پرداخته می شود.

 .6فیلم نحوه انجام آبیاری در مراحل مختلف پرورش قارچ دکمه ای
در این فیلم عملیات آبیاری در مراحل مختلف پرورش
قارچ دکمه ای به صورت کامالً واضح و در هر مرحله
توضیح داده میشود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دیتا قارچ است و هرگونه کپی و برداشت از آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد می شود

اسرار پرورش قارچ 2

چچچچپ

راز و رمزهای یک آبیاری صحیح قارچ دکمه ای

 .7فیلم چهار نکته مهم که قبل از آبیاری باید بدانید!
این  4نکته را دست کم نگیرید زیرا با تجربه بدست
آمده است که بسیار گرانقیمت هستند.

 .8فیلم اندازه گیری سطح زیر کشت
جهت افزودن سموم به آب آبیاری دانستن ،سطح زیر کشت برای اندازه گیری میزان سم الزم است ،در این ویدئو
دو روش اندازه گیری سطح زیر کشت آموزش داده می شود.

 .9فیلم چگونه بفهمیم سالن نیاز به آبیاری دارد؟
در این ویدئو توضیح داده می شود که چگونه به راحتی
بتوانید زمان آبیاری یک خاک را تشخیص دهید.
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 .11فیلم نکات طالیی که در زمان آبیاری باید بدانید!

 .11فیلم دو نکته مهم که بعد از آبیاری باید انجام دهید!
بعد از اتمام آبیاری ،باید همچنان نکات مهمی را رعایت
کرد که عدم توجه به این نکات در کیفیت و میزان
عملکرد نهایی موثر است.
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 .12فیلم سه نشانه آبیاری نامناسب قارچ دکمه ای
در این فیلم ،به سه نشانه یک آبیاری نامناسب پرداخته می شود و شما با دیدن این سه نشانه می توانید از نحوه
آبیاری خودتان مطلع شوید که آیا صحیح بوده یا خیر؟؟

.13بیماری لکه باکتریایی و نقش آبیاری در ایجاد آن
در این فیلم به بیماری لکه باکتریایی و علت ایجاد آن و
نقش آبیاری در ایجاد آن پرداخته می شود.
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 .44آموزش عملی آبیاری مراحل مختلف پرورش قارچ در سالن ها
در این فیلم به صورت عملی در داخل سالن ها،
از مرحله ریسه دوانی در کمپوست تا آخر فلش سوم،
نحوه آبیاری نشان داده می شود.
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 .15آموزش عملی آماده سازی سموم با آب آبیاری
در این فیلم به صورت عملی آماده سازی فرمالین،
سموم خاکدهی (کاربندازیم و دیفلوبنزورون)،
آماده سازی اکورد (اسپورگون) و کلر نشان داده می شود.
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 .16کتاب آموزشی  :pdfهمه نکات مهم آبیاری که شما باید بدانید!
در این کتاب همه آموزش های ویدئوها به صورت کتبی
گردآوری شده و در شرایطی که شما دسترسی به ویدئوها
نداشتید میتوانید سریعاً با قرار دادن این فایل در گوشی
موبایل خود ،به همه آموزش ها دست یابید.

 .17کتاب آموزشی  :pdfموارد ممنوعه در
آبیاری
در این کتاب محدودیت های آبیاری به صورت تصویری
بیان شده است ،به نحوی که آبیاری در این موارد منجر به
کاهش عملکرد و کیفیت قارچ می شود.
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.18کتاب آموزشی  :pdfکتاب تصویری یا picture book
در این کتاب روزهای پس از هوادهی به ترتیب از روز
اول هوادهی تا روز چهاردهم (فلش اول) در تصویر
نشان داده شده است.

 .19فرم شماره  :1فرم روزانه آبیاری سالن ها
این فرم ،مربوط به آبیاری روزانه هر سالن می باشد
که باید میزان آبیاری ،سم افزوده شده ،ساعات آبیااری و
 ...برای هر سالن پر شود.
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 .21فرم شماره  :2فرم سابقه آبیاری هر سالن
این فرم مربوط به آبیاری های یک سالن در تاریخ های
مختلف است ،که در صورت ایجاد مشکل می توان سابقه
آبیاری آن سالن را بررسی کرد.

 .21فرم شماره  :3آبیاری مراحل مختلف پرورش قارچ
در این فرم میزان و نحوه آبیاری ،مقادار و ناوس ساموم
الزم برای آن مرحله آبیاری آورده شده اسات کاه مای
توانید به عنوان یک الگو (البته با در نظر گرفتن ساطح
زیر کشت) استفاده کنید.
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