
 
 

 تسوِ تؼالی                      

 ساسهاى جْاد کطاٍرسی هاسًذراى                                 

 "ک ترویجی به کلساکاران و کشاورزان منطقهپیام بمنظور ارسالتوصیه های کشت کلسا "
 

 درصذ افشایص یافت. 65حذٍد  98کطاٍرساى ػشیش ، قیوت تضویٌی خزیذ کلشا در سال  -1

 یذ.ریال تِ اسای ّز کیلَگزم هصَب گزد 46662تِ هثلغ  1398ًزخ خزیذ تضویٌی داًِ کلشا در سال  -2

 هیلیَى تَهاًی تِ اسای ّز ّکتار تْزُ هٌذ ضَیذ.  15تا  16تا کطت ٍ سراػت کلشا اس درآهذ  -3

 تَسؼِ کطت ٍ  سراػت کلشا کوک تِ خَدکفایی در داًِ ّای رٍغٌی هی تاضذ . -4

 جْت اًجام قزارداد کطت ٍ دریافت تَصیِ ّای فٌی تِ هزاکش جْاد کطاٍرسی دّستاًْا هزاجؼِ فزهاییذ. -5

سراػت  يیکطت ا یتزا یهطکل گًَِ چیتٌْا ّ کلشا ٍجَد دارد کِ کطاٍرساى ًِ  یٍ خارج یرقن تذر داخل 76اس  صیت -6

 هتفاٍت هٌاسة است. یّا نیاقل یارقام تزا يیًذارًذ تلکِ ّز کذام اس ا

اس خاک اس خاک ّا ) یؼیٍس فیگستزش در ع تیقاتل ،یدر تٌاٍب تا هحصَالت سراػ ذیاثزات هف لیاهزٍسُ کلشا تِ دل -7

 کزدُ است. ذایکطت ٍ تٌاٍب ّا پ ی( را در ساهاًِ ّایٍ رس یآّک یتا خاک ّا یضٌ یّا

 اُیگ يیاست ا یخال یرٍغي کط یٍاحذّا تیکِ ظزف یهتفاٍت تَدُ ٍ سهاً یرٍغٌ یداًِ ّا زیرضذکلشا تا سا فصل -8

 ضَد. یتزداضت ه

هَثز  شیداهذاراى ً اسیػلَفِ هَرد ً يیخاک در تأه یهادُ آل شاىیهثثت در ه زیهغلَب ػالٍُ تز تأث یاّیگ یایتؼلت تقا -9

 است.

هختلف ٍ تا اهکاًات  ظیسادُ اهکاى کاضت ، داضت ٍ تزداضت آى در ضزا یٍ استفادُ اس رٍش ّا حیصح تیزیتا اػوال هذ -16

 ٍجَد دارد. یهحل

ّزس هشارع  یّا، آفات ٍ ػلفْا یواریتٍ در کٌتزل  زدیگ یغالت قزار ه ژُیتِ ٍ یهحصَالت سراػ زیدر تٌاٍب تا سا کلشا -11

 هغلَب است. اریتس تیفیک یکلشا دارا یتاضذ. رٍغي داًِ ارقام خَراک یهؤثز ه

هَقؼی کِ کلشا در تٌاٍب هحصَالت دیگز قزار هی گیزد ًیاس تِ سن پاضی ّای پیاپی را پاییي هی آٍرد ػلفْای ّزس در  -12

تِ سن پاضی را کوتز خَاّذ کزد . هؼٌای دیگز ایي پساهذ ایي است کِ سراػت ّای دیگز کاّص هی دّذ ٍ تِ تثغ آى ًیاس 

 .قزار دادى کلشا در تٌاٍب هحصَالت دیگز تَیژُ کطت ّای سهستاًِ اس ًظز هحیظ سیست تسیار سَدهٌذ خَاّذ تَد

ت قغغ سیکل قزار دادى سراػت کلشا در تٌاٍب غالت پاییشُ در سایز ًقاط تا ایجاد فاصلِ در کطت هتَالی ایي هحصَال -13

ّای ّزس سثة ًقصاى جوؼیت آًْا صزفِ جَیی در هصزف سوَم ٍ کاّص آلَدگی ّای سًذگی آفات تیواری ّا ٍ ػلف

 هحیظ سیست هی ضَد.

 

 

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران

 ترویجی -توصیه های فنی 


