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کشت ديم،  ای یکشت اصل باشذ ي بٍ عىًان یمتذايل م اریبس ییزوان ريستا انیران بخصًص در مذدر استان مازو یکاریسبس

 ریز یجیوکات تري تیرعا هیباشذ. بىابرا یم ییريستا یخاوًادٌ َا یبرا یخًب اریبس یپس از برداشت بروج، مىبع در آمذ

 گردد: یم ٍیتًص سیعس شايرزانمحصًالت بٍ ک تیفیي  ک یبُرٌ ير شیجُت افسا
 

 

 

 

 

 
 

  اس اَمیت سیادی تزخًردار است، تىاتزایه تایذ اوتخاب تذر ايلیه مزحلٍ کشت سثشیجات تلقی می شًد ي

 .وُایت دقت را در اوتخاب تذر مزغًب ي اصالح شذٌ تعمل آيرد

 درجٍ ي تُتزیه فصل در ایزان  61تا  8تزیه درجٍ حزارت تزای کاشت تذر سثشی تٍ عًر کلی تیه ایذٌ آل

یم مالک عمل ویست تلکٍ گزمای سمیه ي يلی در تذر پاشی فقظ تاریخ تقً تاشذ.ايایل تُار یا ايایل پاییش می

 درجٍ حزارت ًَا ویش تایذ مذ وظز قزار گیزد .

 گیزیم، تزای کشت سثشی حذيد یک یا دي متز مزتع اس فضای تاغچٍ داخل حیاط را تزای ایه کار در وظز می

کىیم تا آتیاری تٍ آساوی صًرت سغح خاک را صاف ي تزاس می َا کامالًپس اس شخم ي خزد کزدن کلًخٍ

تذرَای مًرد ویاس را تٍ صًرت یکىًاخت ريی خاک پاشیذٌ ي تٍ اوذاسٌ دي تزاتز قغز تذر، ريی  سپسگیزد، 

  .کىیمکىذ آن را آتیاری میآتپاشی کٍ آب را کامالً پًدر می پاشیم ي تا سذِآوزا تا خاک تزگ الک شذٌ می

 ا شلىگ آتیاری گزدد در اثز فشار آب تذرَا تیشتز اس حذ معمًل در تایذ تًجٍ داشت چىاوچٍ تستز کشت ت

 داخل خاک فزي رفتٍ ي جًاوٍ تذرَا ومیتًاوىذ سز اس خاک تیزين تیايروذ .

 ٍتاشذ.میتُتزیه خاک تزای کشت سثشی ، شًوذي معمًالً سیاَزوگ َستىذَایی کٍ َز سالٍ کشت میخاک تاغچ 

 َا عمل کًدپاشی تایذ صًرت گیزد) تزجیحاً تا کًد حیًاوی(.حذيد دي َفتٍ پس اس سثش شذن تذر 

  تًصیٍ می گزدد جُت کًدپاشی مخلًعی اس کًد حیًاوی پًسیذٌ ي خاک تزگ استفادٌ گزدد تا سثشیجات

 رشذ مىاسة ومًدٌ ي مًرد استفادٌ قزار گیزوذ.

  مذیریت َماَىگی تريیج کشايرزی


