
 

 

 بسمه تعالی

  سازمان جهاد کشاورزی مازندران 

 محترم استان کشاورزان
                 

 «کلسازراعت تًصیه های فىی »
 

 :ًصیه می شًدمحترم ت لساکارانشت کلسا، مطالب مهمی  در ایه زمیىه به کابا تًجه به فرا رسیدن زمان ک

پشت سر زراعت کلسا هی باشذ. الزم بِ رکر است کِ در اراضی خشکِ زاری تٌاٍب: دٍ کشت  بْتریي تٌاٍب زراعی برای غالت بخصَص برًج، گٌذم ٍ جَ 

بالهاًع است. درضوي ) یک سال کشت کلسا ٍ یک سال کشت برًج( در اراضی شالیساری کشت هتَالی کلسا ٍ برًج  ٍ یک کشت کلسا بِ دًبالش  گٌذم ٍّن 

 ّای ّرز ّن خاًَادُ کلسا خَاّذ شذ.ّا ٍ علفبِ طغیاى آفات، بیواریکشت پشت سرّن کلسا در یک قطعِ زهیي هشخض هٌجر 
 

 تاریخ کاشت

ّای سهاًی است کِ تذر در شزایط هزطَب تا قاتلیت جَاًِ سًی قزار گیزد. اًتخاب سهاى هٌاسة کاشت در سراعت کلشا تسیار هْن است. ّزچِ تَتِ سهاى هٌاسة کاشت کلشا

داشتِ تاشٌذ تحول آًْا تِ سزها ٍ یخثٌذاى تیشتز تَدُ ٍ هحظَل  (هشخظِ ایي هزحلِ افشایش شاخض سطح تزگ است)ی در دٍرُ رٍست تز ٍ رشذ رٍیشی تیشتزکلشا قَی

درجِ  چٌیي حالتی کِ در ساًتیوتز تاشذ 51-02هتز ٍ طَل ریشِ عوَدی گیاُ هیلی 8ی، قطز طَقِ گتز  8ّا تیشتزی ًیش تَلیذ خَاٌّذ کزد. چٌاًچِ قثل اس شزٍع سهستاى، تَتِ

کلشا تایذ در تاریخ  ،قاتل تحول است. تٌاتزایي تزای پَشش هٌاسة هشرعِ ٍ رشذ هطلَب ٍ افشایش تحول تِ سزها ی کلشاّادرجِ ساًتیگزاد تزای تَتِ -00تا  -58حزارت 

 کشت شَد. ،هٌاسة

 

 

 :در ایي هٌاطق شاهلگزدد کِ تْتزیي تاریخ کاشت ای کشت هیدر هاسًذراى در سِ هٌطقِ کَّستاًی، هیاًثٌذ ٍ جلگِکلشا 

 هْزهاُ. 02شْزیَر لغایت  02اس  منطقه کوهستانی: -

 آتاى هاُ 51اس اٍل هْز لغایت  منطقه میانبند : -

 شَد.زهاُ تَطیِ هیهْ 51( شزٍع کاشت اس 5851ٍّایَال 028آتاى هاُ ) تزای ارقام سٍدرس ًظیز ّایَال  01هْز لغایت  1اس  ای(:منطقه دشت )جلگه -

تیي رفتي کاهل گیاُ کلشا خَاّذ شذ.در هٌاطق  هٌاسة ٍ حساسیت تِ سزها ٍ در تزخی هَارد هٌجز تِ اس ٌیِ رشذیِهٌجز تِ عذم تُ ،تأخیز در کاشت ،در هٌاطق هیاًثٌذ ٍ کَّستاًی استاى نکته مهم:* 

گزدًذ ٍ در ایي خظَص تزخَرد فاس گلذّی تِ تٌش سزهایی دٍر اس اًتظار ًوی هی کاشت، تِ طَرت سٍدٌّگام ٍارد فاس گلذّیّا کلشاّای کشت شذُ در اٍایل تاریخ دشت ًیش گزچِ در اغلة سال

ست کِ در ّوِ حال کلشای دیز آى چیشی کِ هسلن است آى اتاشذ ٍلیکي تِ علت رفتار رشذ ًاهحذٍدی کلشا ٍ طَل دٍرُ گلذّی طَالًی آى ایي  هَارد خسارت تا حذٍد سیادی قاتل جثزاى خَاّذ تَد. 

 کاشت در قیاس تا کلشای سٍد کاشت  اس عولکزد کوتزی تزخَردار خَاّذ تَد.

 

 طبیعی مازودران، ارقام مىاسب کلسا در استان به شرح ذیل اعالم می گردد:برابر تًصیه مرکس تحقیقات ي آمًزش کشايرزی ي مىابع

 زرفام   مناطق کوهستانی: -

 و ساریگلظفر  :مناطق میانبند -

   RGS003،  5851، ّایَال 028، ّایَال 525شالیشاری: ّایَال  =الف   مناطق دشت )جلگه ای(: -

 RGS003، ظفز،  502، ّایَال 12، ّایَال 525خشکِ ساری: ّایَال   =ب 

 
 

 مدیریت هماهىگی تريیج کشايرزی


