ی دز هصازع گٌدم استاى اصفْاى (سال شزاعی ) 1399-1400
تَصیِ ّای هدیسیت
زشد

هسحلِ

تَصیِ کٌتسل آفات

تَصیِ ّای تغریِ ای

ٔیشاٖ ٔصزف وٛدٞا تا تٛج ٝت ٝآسٔایش خان تٛصیٝ
ٔیٍزدد .درصٛرت ٘ذاشتٗ آسٔایش تطٛر ْ تٛعط 100تا
 150ویٌّٛزْ وٛد فغفات
قبل اش کاشت

عِٛفات پتاعیٓ

+

+

 50تا  100ویٌّٛزْ

 40ویٌّٛزْ عِٛفات رٚی

 50ویٌّٛزْ عِٛفات آٗٞ

+

+

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

 200ویٌّٛزْ وٛد

تَصیِ کٌتسل بیوازی ّا

تَصیِ کٌتسل علف ّای ّسش

ضذعف٘ٛی تذٚر تا لارچ

* رعایت تٙاٚب صحیح سراعی تا ٌیاٞاٖ غیز غالت شأُ :

وش تثٛو٘ٛاس َٚیا

وّشا ٌّ ،زً٘ ٚچغٙذر لٙذ پاییش ٜدر ٔٙاطك ٔعتذَ

وارتٛوغیٗ تیزاْ ٜبٔیشاٖ

*تٛجاری تذٚر خٛد ٔصزفی

ٌ 200زْ عٓ  +تذرٔاَ

*شخٓ تٟار( ٜخصٛصاً در ٔٙاطك عزدعیز ) در اراضی دیٕىاری

رٚی ٔایع ٜبٔیشاٖ 300

تٙٔ ٝظٛر حذف عّف ٞای ٞزس در ٔزاحُ رٚیشی اتتذایی

عی عی تزای  100ویٌّٛزْ *وشت ٌٙذْ  ٚتزداشت ٔحص َٛتٕٞ ٝزاٌ ٜیاٞاٖ رٚیشی

ٌٌٛزد آِی  2 +ویٌّٛزْ تاوتزی تیٛتاعیّٛط در ٞىتار
تٛعیّ ٝدعتٍا ٜوٛدوار سیز تذٚر لزار داد ٜیا تا خان
ٔخّٛط شٛد.

تذر تزحغة تٛصیٝ

٘اخٛاعت ٝت ٝصٛرت قصیُ در اراضی تا عاتم ٝتزاوٓ تاالی

تزچغة وٛد  ٚعٓ

عّف ٞای ٞزس ٘ظیز ج ٛدر. ٜ
در وّیٙٔ ٝاطك خصٛصا ٔٙاطك عزدعیز تا تٛج ٝت ٝتزاوٓ تاالی عّف
ٞای ٞزس پ ٟٗتزي جٟت وٙتزَ آٟ٘ا عٕپاشی تا عٕ ( ْٛتٙتاس-ٖٚ

 75ویٌّٛزْ اٚر ٜدر ٞز ٞىتار درآب دٕٞ ْٚزا ٜآب

جٟت جٌّٛیزی استیٕاری دیىّٛپزٚج) ( تاساٌزاٖ دی پی ) ِ 2یتز در ٞىتار یا (دای وأثا +

آتیاری ٕٞ ٚچٙیٗ  75ویٌّٛزْ اٚر ٜدر ٔزحّٝ
پٌجِ شًی

پٙج ٝس٘ی ( آب ع ْٛیا چٟارْ ) ٕٞزا ٜتا آب
آتیاری اعتفاد ٜشٛد.
ٔحِّٛپاشی وٛد وأُ ٔیىز ٚتا غّظت
ٞشار.

 5در

پٛعیذٌی ریش ٚ ٝطٛل ،ٝد ٚتزیاعِٛفٛرِٙ ( )ٖٚتٛر) ٌ 165زْ در ٞىتار تٛصیٔ ٝی شٛد.

آفات وّیذی :عٗ غالت  ٚشتٞ ٝا

٘ٛتت عّٕیات آتیاری تعذاس عّفىشٟای دیىّٛفٛج ٔتیُ

(ایّٛوغاٖ) ِ 2.5یتز ٚ

عپزی شذٖ عزٔای سٔغتاٖ پیٛٙوغادٛٔ+ٖٚیاٖ (آوغیاَ جذیذ )  ٚپیٛٙوغاد + ٖٚوّٛدیٙافٛج

تایذ عثه تز ا٘جاْ ٌزدد.

پزٚپارصیُ (تزاوغٛط) تزای وٙتزَ چچٓ  ٚیٛالف ٔٛثز ٞغتٙذ .
عٕ ْٛدٙٔ ٚظٛر ٜآپیزٚط تٔ ٝیشاٖ ٌ 26/6زْ در ٞىتار  ٚعٓ
تٛتاَ تٔ ٝیشاٖ  40تا ٌ 45زْ 1250+عی عی عٛرفىتا٘ت

ساقِ دّی

تزای وٙتزَ عٗ غالت در ٌٙذْ تا رعایت ٘زْ
 75ویٌّٛزْ اٚر ٜیا  170ویٌّٛزْ عِٛفات آٔ٘ٛی ْٛدر ٔثارس ٜاس عٕ ْٛفٙیتزٚتی ٚ ٖٛدِتأتزیٗ
اعتفادٔ ٜی ٌزدد و ٝتا تٛج ٝت ٝفزٔٛالعیٖٛ
ٞز ٞىتار ٕٞزا ٜتا آب آتیاری اعتفاد ٜشٛد.
دراراضی غیر شور درآب تعذ اس ٔصزف وٛد تاال ٞای ٔتعذد ایٗ عٕٔ ْٛیشاٖ ٔصزف ٔطاتك
تزچغة عٕٔ ْٛی تاشذ  ٚدر ٔٙاطمی وٝ
ٔمذار  10ویٌّٛزْ اعیذ تٛریه ٕٞزا ٜتا آب آتیاری
خغارت التصادی شت ٝیا تزیپظ ٚجٛد دارد
اعتفاد ٜشٛد.
فٙیتزٚتی ٖٛتٛصیٔ ٝیشٛد  .درصٛرت عذْ ٘یاس
ت ٝوٙتزَ عٗ غالت تزای وٙتزَ شت ٝعْٕٛ
ٔحِّٛپاشی وٛد وأُ ٔیىز ٚتا غّظت  5در ٞشار.
شت ٝوش تٛصیٔ ٝی ٌزدد.

خَشِ زفتي (شکن پس)

 75ویٌّٛزْ اٚر ٜدر ٞىتار ٕٞزا ٜتا آب آتیاری ٔصزف
شٛد.

جٟت وٙتزَ تیٕاری سً٘
تزای وٙتزَ عٗ غالت تا رعایت ٘زْ ٔثارس ٜاس
عٕپاشی تا لارچ وش
عٕ ْٛفٙیتزٚتی ٚ ٖٛدِتأتزیٗ اعتفادٔ ٜیٍزدد
ٔا٘ىٛسب  1ویٌّٛزْ
و ٝتا تٛج ٝت ٝفزٔٛالعی ٖٛای ٖ عٕٔ ْٛیشاٖ
درٞىتار یا لارچ وش
ٔصزف ٔطاتك تزچغة آٟ٘ا ٔیثاشذ .در ٔٙاطمی
پزٚپیى٘ٛاس َٚتٔ ٝیشاٖ 1/2
و ٝخغارت التصادی شت ٝیا تزیپظ ٚجٛد
ِیتز درٞىتار
دارد فٙیتزٚتی ٖٛتٛصیٔ ٝی شٛد.
( عٕپاشی تا آب شیزیٗ)
هٌاطق هعتدل  :تزاتی ،طالیی ،عیزٚاٖ،

هٌاسب گٌدم

ازقام

هٌاطق سسد :حیذری ،پیشٍأْ ،ی ،ٟٗسری ،ٝٙارْٚ

درصٛرت ٔشاٞذ ٜپٛعیذٌی
ریش ٚ ٝطٛل٘ ٚ ٝیاس تٝ
وٙتزَ12 ،تاِ 10یتز لارچ
****************************
وش تزدٕٞ ٚزا ٜتاآب آتیاری
اعتفادٌ ٜزدد ٚآتیاری ٞا
عثه تز ا٘جاْ يردد .

عی٘ٛذ ،تٟاراٖ،
( تزسٌز ،افك ٘ ٚاریٗ ٚیضٙٔ ٜاطك شٛر)

هٌاطق گسهسیس  :تٟاراٖ،
عی٘ٛذٟٔ ،زٌاٖ،
( تزسٌز ،افك ٘ ٚاریٗ ٚیضٜ
ٔٙاطك شٛر)

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

هٌاسب دین :عزداریٞ ،شت رٚد ،صذرا

تازیخ هٌاسب کشت

هٌاطق سسد:

هٌاطق هعتدل سسد :

هٌاطق هعتدل :

هٌاطق گسم ٍ کَیسی :

کشت آبی 15 :هْسهاُ لغایت  15آباًواُ

کشت آبی  15 :هْسهاُ لغایت  30آباى

کشت آبی :

کشت آبی15 :آباى هاُ لغایت 15آذزهاُ

کشت دین  1 :هْسهاُ لغایت 20هْسهاُ

 1آباى هاُ لغایت  15آذز

