ی در مشارع کلشا
تًصیه های مدیزیت
مزحله
رشد

تًصیه تغذیه ای
*هصزف کَدّا تزاساس آسهَى خاک

تًصیه آفات

تًصیه بیماری ها

هی تاضذ.

درصَرت ػذم اًجام آسهَى خاک ،سَپز فسفات

*تٌاٍب

قبل اس کاشت

تزیپل ٍ سَ لفات پتاسین ُبطَر هتَسط اس ّز کذام
 150کیلَگزم  +کَد گَگزد آلی  250کیلَگزم
تِ ّوزاُ  3کیلَگزم تاکتزی تیَتاسیلَس  +سَلفات

*تذرّای تاهیي ضذُ جْت کاضت ب ُ * هاخار

*تٌاٍب سراػی

صَرت ضذػفًَی ضذُ ػزضِ هی گزدد.

رٍی  20-30کیلَگزم در ّکتار تا خاک هخلَط
گزدد .تذرهال تا رٍی هایغ

تًصیه علف های هزس

* تزاکن هٌاسة کطت
* تزیفلَرالیي  2تا  2.5لیتز در ّکتار

 15سی سی تِ ّوزاُ

 100سی سی اسیذ ّیَهیک هایغ تزای 10کیلَگزم تذر

قبل اس جًاوه سوی

کَد سَلفات آهًَیَم  50کیلَگزم در ّکتار

ّوزاُ تا آب آتیاری استفادُ گزدد.

ػلف کص تَتیشاى استار
( --------------------------- ---------------------------هتاساکلز +کَئیي هزاک

%

 )sc41/6تِ

هیشاى  2/5لیتزدر ّکتار

دي بزگی تا قبل اس ساقه رفته

* ضتِ ّا ایویذاکلَپزیذ
کَد  NPKفسفز تاالُ 10-50-10بهیشاى
یا پیزیویکارب یک کیلَ در ّکتار.
 10کیلَگزم  +اسیذ ّیَهیک پَدر * 2درصَرت ًیاس تِ کٌتزل تیذ کلن حطزُ
کیلَگزم  50 +کیلَگزم اٍرُ در ّکتار کص ّای کلزفلَآسٍرٍى 750سی سی یا
ایٌذٍسکارب 250سی سی یا کلزپیزیفَس
ّوزاُ آب آتیاری استفادُ گزدد.
 2000سی سی در ّکتار تَصیِ هی گزدد.
یک لیتز

*در صَرت هطاّذُ پَ سیذگی ریطِ ٍ
طَلِ یا ساق سیاُ ّوزاُ تا آب آتیار ی
لارچ کص تزدٍ فیکس ُبهیشاى  12لیتز یا
اکسی کلزٍ ر هس 5کیلَگزم درّز ّکتار
استفادُ ضَد (استفادُ اس تذٍر سالن ٍ
گَاّی ضذُ در کٌتزل تیواری هَثز است).
*سهاى ٍ فَاصل آتیاری افشایص دادُ ضَد.

*ػلف کطْای تاریک تزگ کص
ستَکسیذین(ًاتَاس)

3

لیتز

یا

سیکلَکسیذین(فَکَس)  2لیتز یا ّالَکسی
فَج آر هتیل (گاالًت سَپز )  0.75لیتز یا
کَئیشالَفَج پی تفَریل (پٌتزا)  1.5لیتز در
ّکتار،

کلزٍپیزالیذ( لًَتزل یا ٍاچ)  0.6تا 0.8لیتزدرّکتار

شزيع ساقه دهی ي غىچه دهی

*کٌتزل ضتِ ّا ٍ درصَرت ًیاس تیذکلن *لکِ هَجی ٍ سفیذک سطحی :در آلٍدگی
 100-150کیلَگزم کَد اٍرُ تِ ّوزاُ
تاال اس لارچ کص کلزتالًَیل  2کیلَ گزم
هطاتك هزحلِ لثل.
کلزٍپیزالیذ( لًَتزل یا ٍاچ )  0.6تا  0.8لیتز در
 10کیلَگزم ّ NPK 20-20-20وزاُ
درّکتار استفادُ ضَد.
(ضتِ ّا بُ صَرت لکِ ای ٍ اس حاضیِ هشارع
آب آتیاری استفادُ گزدد  .هحلَل پاضی تَسؼِ هی یاتٌذ  .در ایي خصَظ ضزٍری است *تیواری فیلَدی ( گل سثشی ) :هثارسُ تا ّکتار درصَرت ًیاس
ب صَرت لکِ ای ٍ در هزاحل اٍلیِ
هثارسُ ُ
سًجزک ّای ًالل تیواری تا سن
سَلَ پتاس  5کیلَگزم در ّکتار
تطکیل کلٌی ٍ اس حاشیِ هشارع اًجام ضَد).
ایویذاکلَپزایذ تَصیِ هیطَد.

گل دهی ي پزکزدن داوه

* 100کیلَگزم در ّکتار اٍرُ ّوزاُ آب *کٌتزل سَسک ّای گزدُ خَار
درصَرت ًیاس تا فَسالي  2تا  3لیتز در
آتیاری
*هحلَل پاضی اسیذّای آهیٌِ  1کیلَگزم
تِ ّوزاُ کَد هیکزٍ کاهل 1کیلَگزم در ّکتار

تاریخ مىاسب کاشت

هٌاطك سزد 5 :تا  20ضْزیَر

ّکتار

*کٌتزل ضتِ ّا ٍ سٌک تذرخَا
درصَرت ًیاس

هٌاطك هؼتذل 1 :تا  15هْز

ر

کٌتزل سفیذک سطحی ٍ
فیلَدی ( گل سثشی) هطاتك هزحلِ لثل

--------------------------

هٌظَر اس تاریخ کاضت ،تاریخ اٍلیي آتیاری هشرػِ هی تاضذ.

