تَصیِ ّای هدیزیتی در هشارع جَ استاى اصفْاى (سال سراعی ) 0911-0011
هزحلِ رشد

تَصیِ کٌتزل آفات

تَصیِ ّای تغذیِ ای

تَصیِ کٌتزل علف ّای ّزس

تَصیِ کٌتزل تیواری ّا

ضذعفًَی تذٍر تا

* رعایت تٌاٍب صحیح سراعی تا گیاّاى غیز غالت شاهل:

هیشاى هصزف کَدّا تا تَجِ تِ آسهایش خاک تَصیِ هیگزدد.

قارچ کش ایپزٍدیَى

کلشا  ،گلزًگ ٍچغٌذر قٌذ پاییشُ در هٌاطق هعتذل

درصَرت ًذاشتي آسهایش تطَر هتَسط 100تا  150کیلَگزم

+کارتٌذاسین ٍ یا

*تَجاری تذٍر خَد هصزفی

قثل اس کاشت

کَد فسفات

+

 50تا  100کیلَگزم سَلفات پتاسین

+

 40کیلَگزم سَلفات رٍی  50 +کیلَگزم سَلفات آّي ********************* +

کارتَکسیي تیزام تِ هیشاى *شخن تْارُ(خصَصاً در هٌاطق سزدسیز) در اراضی
 200گزم سن  +تذرهال

دیوکاری تِ هٌظَر حذف علف ّای ّزس در هزاحل رٍیشی

رٍی هایع تِ هیشاى 300

اتتذایی

تیَتاسیلَس در ّکتار تَسیلِ دستگاُ کَدکار سیز تذٍر قزار

سی سی تزای 100

*کشت جَ ٍ تزداشت هحصَل تِ ّوزاُ گیاّاى رٍیشی

دادُ ٍ یا تا خاک هخلَط گزدد.

کیلَگزم تذر تزحسة

ًاخَاستِ تِ صَرت خصیل در اراضی تا ساتقِ تزاکن تاالی

تَصیِ تزچسة کَد ٍ سن

علف ّای ّزس ًظیز جَ درُ .

 200کیلَگزم کَد گَگزد آلی

+

 2کیلَگزم تاکتزی

 55کیلَگزم اٍرُ در ّز ّکتار درآب دٍم ّوزاُ آب
آتیاری ٍ ّوچٌیي  55کیلَگزم اٍرُ در هزحلِ
پٌجِ سًی

پٌجِ سًی( آب سَم یا چْارم ) ّوزاُ تا آب آفات کلیذی :سي غالت ٍ شتِ ّا

آتیاری استفادُ شَد.
هحلَلپاشی کَد کاهل هیکزٍ تا غلظت  5در ّشار.

جْت جلَگیزی اس تیواری
پَسیذگی ریشِ ٍ طَقِ ،
دٍ ًَتت عولیات آتیاری
تعذاس سپزی شذى سزهای
سهستاى هی تایست سثک
تز اًجام گزدد.

در کلیِ هٌاطق خصَصا هٌاطق سزدسیز تا تَجِ تِ تزاکن
تاالی علف ّای ّزس پْي تزگ جْت کٌتزل ایي علفْا سن
تَفَردی تِ هیشاى  1/5تا  2لیتز در ّکتار تَصیِ هیشَد
ٍ جْت کٌتزل تاریک تزگْا سوَم آکسیال
(پیٌَکسادٍى+هَیاى

 1/5 ،)ECلیتز یا سن

تزاکسَس(پیٌَکسادٍى+کلَدیٌافَج پزٍپارصیل

 1/5لیتز در ّکتار تَصیِ هیشَد.

)EC

تویشاى

ساقِ دّی

تزای کٌتزل سي غالت در جَ تا رعایت ًزم
 55کیلَگزم اٍرُ یا  150کیلَگزم سَلفات آهًَیَم در
هثارسُ اس سوَم فٌیتزٍتیَى ٍ دلتاهتزیي
ّز ّکتار ّوزاُ تا آب آتیاری استفادُ شَد.
استفادُ هی گزدد کِ تا تَجِ تِ فزهَالسیَى
دراراضی غیر شور درآب تعذ اس هصزف کَد ّای هتعذد ایي سوَم هیشاى هصزف هطاتق
تزچسة سوَم هیثاشذ ٍ در هٌاطقی کِ
تاال هقذار  10کیلَگزم اسیذ تَریک ّوزاُ تا آب
خسارت اقتصادی شتِ یا تزیپس ٍجَد دارد
آتیاری استفادُ شَد.
فٌیتزٍتیَى تَصیِ هیشَد .درصَرت عذم ًیاس
هحلَلپاشی کَد کاهل هیکزٍ تا غلظت  5در ّشار .تِ کٌتزل سي غالت تزای کٌتزل شتِ سوَم
شتِ کش تَصیِ هی گزدد.

درصَرت هشاّذُ
پَسیذگی ریشِ ٍ طَقِ ٍ
ًیاس تِ کٌتزل 10-12
لیتز قارچ کش تزدٍ ّوزاُ ****************************
تاآب آتیاری استفادُ گزدد.
آتیاری ّا سثک تز اًجام
کزدد.

ذَشِ رفتي (شکن پز)

تزای کٌتزل سي غالت تا رعایت ًزم هثارسُ
اس سوَم فٌیتزٍتیَى ٍ دلتاهتزیي استفادُ
 55کیلَگزم اٍرُ در ّکتار ّوزاُ تا آب آتیاری هیگزدد کِ تا تَجِ تِ فزهَالسیَى ایي سوَم
هیشاى هصزف هطاتق تزچسة آًْا هیثاشذ.در
هصزف شَد.
هٌاطقی کِ خسارت اقتصادی شتِ یا تزیپس
ٍجَد دارد فٌیتزٍتیَى تَصیِ هی شَد.

جْت کٌتزل تیواری سًگ
سوپاشی تا قارچ کش
هاًکَسب  1کیلَگزم
درّکتار یا قارچ کش
پزٍپیکًَاسٍل تِ هیشاى
 1/2لیتز درّکتار
( سوپاشی تا آب شیزیي)

ارقام هٌاسة جَ

هٌاطق سزد:

هٌاطق هعتدل:

****************************

تارید هٌاسة کشت

هٌاطق گزهسیز:

هٌاسة دین:

ریحاى ٍ 19گَّزاى

آتیدر ٍ اًصار

هٌاطق هعتدل سزد :

هٌاطق هعتدل :

هٌاطق گزم ٍ کَیزی:

کشت آتی:

 0هْزهاُ لغایت  01هْزهاُ

کشت آتی:

کشت آتی:

کشت آتی:

کشت دین :

 0هْزهاُ لغایت  01هْزهاُ

 01هْزهاُ لغایت 02هْزهاُ

 02هْزهاُ لغایت 01آتاى هاُ

 01آتاى هاُ لغایت  02آتاى هاُ

هْتاب ٍ ٍاکسیوا( ارقام هٌاسة قصیل)
هٌاطق سزد:

تْزخ ،ارهغاى ً ،یک
ٍ هْتاب(هٌاسة قصیل)

