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

تَصیِ ّای تغریِ ای

تَصیِ کٌتسل آفات

تَصیِ کٌتسل تیوازی ّا

هیشاى هصزف کَدّا تا تَجِ تِ آسهایص خاک

*تٌاٍب تا غالت

تَصیِ هی گزدد .درصَرت عذم ٍجَد آسهایص
خاک ُبطَر هتَسط  150کیلَگزم کَد
قثل اش کاشت

سَپزفسفات تزیبل 100+کیلَگزم سَلفات پتاسین +
 50کیلَ سَلفات آّي  30 +کیلَ سَلفات هٌگٌش +

تَصیِ کٌتسل علف ّای ّسش

تغییز رٍش کاضت اس کزتی تِ رٍش کطت جَی ٍ پطتِ (خطی )

*علفکص تزیفلَرالیي  1/5- 2یا

در کاّص قزارگزفتي طَقِ ّا در هعزض آب ٍکاّص تیواری

اتال فلَرالیي  2/5-2لیتز در ّکتار تصَرت

تَتِ هیزی هَثز هی تاضذ.

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

ظذعفًَی تذٍرتا قارچ کص ریذٍهیل هاًکَسب بهیشاى  200گزم پیص کاضت آهیختِ تا خاک ٍ یا ّوزاُ آب
تزای  100کیلَگزم تذر  +تذرهال رٍی هایع تِ هیشاى  300سی

 20کیلَگزم سَلفات رٍی  500 +کیلَگزم گَگزد

سی تزای  100کیلَگزم تذر 24ساعت قثل اسکطت تزاساس

آتیاریتَصیِ هی ضَد.

عٌصزی  10 +کیلَگزم تیَتاسیلَس در ّکتار قثل

تَصیِ تزچسة کَد ٍ سن

کلیه علف کش ها مخصوص گلرنگ آبی
توصیه شذه است.

اس کاضت تا خاک هخلَط گزدد.

شًی

قثل اش جَاًِ

ّوزاُ آب دٍم  25کیلَگزم اٍرُ  50 +کیلَگزم

سَلفات آهًَیَم  5 +تا  10کیلَگزم اسیذ ّیَهیک **************

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

هصزف گزدد.

علفکص اگشادیاسٍى 3لیتز ّکتار تصَرت پیص
رٍیطی هصزف ضًَذ.

هذیزیت صحیح آتیاری تا اًجام آتیاری سثک ٍجلَگیزی اس آب
هاًذگی در هشرعِ ،عذم آتیاری هشرعِ در ساعات گزم،
زٍشت

 25کیلَگزم اٍرُ ّوزاُ آب آتیاری تَصیِ هیگزدد .

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

کلیِ سوَم کطیذُ تزگ کص (ًاتَاس 3-2/5لیتز

استفادُ اسیکی اسسوَم سیزتِ ٌّگام هطاّذُ عالین تیواری در ّکتار یا سَپز گاالًت

پَسیذگی طَقِ تَصیِ هی گزدد :

تزدٍفیکس تِ هیشاى حذاقل  12لیتز درّکتارّوزاُ تا آب اتیاری

فَکَس  3-2/5لیتز در ّکتار ) جْت کٌتزل

استفادُ اس قارچ کص پزیکَراًزصی تِ هیشاى  3لیتزدرّکتار ّوزاُ تاریک تزگْا تَصیِ هی ضَد.
تا آب آتیاری در هزاحل گیاُ چِ ای

 1لیتز در ّکتار یا

طَیل شدى ساقِ

کلیِ سوَم کطیذُ تزگ کص (ًاتَاس 3-2/5لیتز

 125کیلَگزم اٍرُ  50 +کیلَگزم سَلفات آهًَیَم
ٍ درصَرت عذم هصزف گَگزد عٌصزی در خاک ***************** ،

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

 20لیتز گَگزد هایع ّوزاُ آب آتیاری هصزف ضَد .

شًی)

غٌچِ شًی (تکوِ

تیواری سفیذک سطحی توحط هطاّذُ اٍلیي لکِ ّای تا پَضص
************

سفیذرًگ در رٍی تزگ ّا سوپاضی تاقارچ کص کارتٌذاسین
تویشاى  1کیلَگزم درّکتار ًَ 2تت ُبفاصلِ  15رٍساًجام گزدد.

تا غلظت  5در ّشار ٍ اسیذّای آهیٌِ  2در ّشار

داًِ

گلدّی ٍ زسیدگی

هٌاسة گلسًگ

ازقام

از محلول پاشی کودی در مرحله گلذهی

حطزُ کص فَسالي  2تا  3لیتز در

اجتناب شود

ّکتارجْت کٌتزل هگس گلزًگ

هٌاطق سسد:

فَکَس  3-2/5لیتز در ّکتار ) جْت کٌتزل
تاریک تزگْا تَصیِ هی ضَد.

 125کیلَگزم اٍرُ  50 +کیلَگزم سَلفات آهًَیَم
ّوزاُ آب آتیاری ٍ هحلَل پاضی کَد هیکزٍ کاهل

در ّکتار یا سَپز گاالًت

 1لیتز در ّکتار یا

ٍ کزم غَسُ
هٌاطق هعتدل:

درصَرت هطاّذُ جَش ّای قَُْ ای تیزُ ٍ یا سیاُ رًگ سًگ
گلزًگ رٍی تزگ ٍگل تَسیلِ قارچ کص پزٍپیکًَاسٍل تویشاى
 1لیتز در ّکتار ٍ یا قارچ کص هاًکَسب توقذار  200گزم در
100لیتز آب ًَ 2تت تفاصلِ  10رٍس سوپاضی گزدد.
هٌاطق گسهسیس:

کشت پاییصُ :سیٌا ٍ پدیدُ

کشت پاییصُ  :سیٌا ،پدیدُ

کشت پاییصُ:صفِ ،هحلی اصفْاى ،سیٌا ٍ پدیدُ

کشت تْازُ :هحلی اصفْاى ،گلدشت ٍ صفِ

کشت تْازُ  :هحلی اصفْاى،صفِ

کشت تْازُ :صفِ ،هحلی اصفْاى

دین :سیٌا ٍ پدیدُ

هٌاطق هعتدل :
تازیخ هٌاسة کشت

هٌاطق سسد:
کشت پاییصُ  :اٍاسط هْس تا اٍاخسهْسهاُ
کشت تْازُ  :اٍاسط فسٍزدیي هاُ تا اٍاسط
ازدیثْشت

کشت پاییصُ :اٍاخس هْستا اٍایل

هٌاطق گسهسیس :

آتاى هاُ

کشت پاییصُ :اٍایل آتا ى تا اٍاخس آتاى

کشت تْازُ :اٍاسط اسفٌد تا
اٍاسط فسٍزدیي

ّوي تا اٍاخس اسفٌد
کشت تْازُ :اٍاخس ب

دین :اٍاسط تا اٍاخس آذزهاُ

