
 

 کمیته آموزش همایش ملی زرکش و عناب                                                                      

کات کلیدی کات کلیدین کات کلیدین    (((090909         آبانآبانآبان               )))   رد مورد کاشت، داشت و ربداشت زرکشرد مورد کاشت، داشت و ربداشت زرکشرد مورد کاشت، داشت و ربداشت زرکش   ن

 

 



  

1 

 

   کاشتکاشتکاشت
، خان آّىی تا تافت لَهی تا لَهی ضٌی ، خان آّىی تا تافت لَهی تا لَهی ضٌی خان هٌاسة تشای پشٍسش گیاُ صسضهخان هٌاسة تشای پشٍسش گیاُ صسضه--11

  است.است.

هاُ هاُ   تْتشیي صهاى واضت ًْال صسضه تِ صَست پاجَش اٍاخش آتاى ٍ اٍایل آرستْتشیي صهاى واضت ًْال صسضه تِ صَست پاجَش اٍاخش آتاى ٍ اٍایل آرس--22

  هی تاضذ.هی تاضذ.
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  هٌاطك وَّپایِ ای تْتشیي هٌاطك وطت ٍ پشٍسش صسضه است.هٌاطك وَّپایِ ای تْتشیي هٌاطك وطت ٍ پشٍسش صسضه است.--33

  هتش تاضذ.هتش تاضذ.  44سٍی پطتِ ّا تایذ حذالل سٍی پطتِ ّا تایذ حذالل   فاصلِ واضت، دٍ گیاُ صسضه اص یىذیگش تشفاصلِ واضت، دٍ گیاُ صسضه اص یىذیگش تش--44

  سالِ ٍ اص دسختاى سالِ ٍ اص دسختاى   33تا تا   22هٌاسة تشیي سٍش تىثیش صسضه استفادُ اص پاجَش ّای هٌاسة تشیي سٍش تىثیش صسضه استفادُ اص پاجَش ّای --55

    سالِ هی تاضذ.سالِ هی تاضذ.  1111تا تا   66حذالل حذالل 
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   داشتداشتداشت
  صهاى خَاب دسخت تْتشیي صهاى چالىَد است.صهاى خَاب دسخت تْتشیي صهاى چالىَد است.--11

ى گلذّی صسضه تاعث سیضش گل ٍ واّص تَلیذ ى گلذّی صسضه تاعث سیضش گل ٍ واّص تَلیذ آتیاسی تیص اص اًذاصُ دس صهاآتیاسی تیص اص اًذاصُ دس صها--22

  هی ضَد.هی ضَد.

  سٍص است.سٍص است.  1212تا تا   88تْتشیي هذاس آتیاسی تْتشیي هذاس آتیاسی --33

 

  فشآٍسی فشآٍسی   دس طَل چشخِ تَلیذ ٍدس طَل چشخِ تَلیذ ٍسعایت ًىات تْذاضتی سعایت ًىات تْذاضتی --44

  هحصَل دس افضایص صادسات ًمطوْوی داسد.هحصَل دس افضایص صادسات ًمطوْوی داسد.

  استفادُ اص یخ آب سٍضی هٌاسة تشای هثاسصُ تااستفادُ اص یخ آب سٍضی هٌاسة تشای هثاسصُ تا--55
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  است.است.علفْای ّشص آفات صسضه دس صهستاى علفْای ّشص آفات صسضه دس صهستاى   

  سسسهرهرهر
  تغزیِ اصَلی، ساّىاسی ولیذی دس هثاسصُ تا سال آٍسی صسضه هی تاضذ.تغزیِ اصَلی، ساّىاسی ولیذی دس هثاسصُ تا سال آٍسی صسضه هی تاضذ.  ّشس ٍّشس ٍ--11

  آغاص هی ضَد.آغاص هی ضَد.ّشس اص سال چْاسم ّوضهاى تا جذا وشدى پاجَش ّا ّشس اص سال چْاسم ّوضهاى تا جذا وشدى پاجَش ّا --22

  پایِ هی تاضذ.پایِ هی تاضذ.  33تا تا   22خت صسضه خت صسضه شس دسشس دسهٌاسة تشیي سٍش ّهٌاسة تشیي سٍش ّ--33

  سال یىثاس پس اص تشداضت صسضه دس آتاى هاُسال یىثاس پس اص تشداضت صسضه دس آتاى هاُ  22ّشس ّش ّشس ّش --44

  اًجام هی ضَد.اًجام هی ضَد.  

  ٍ سَصاًذىٍ سَصاًذىٍ حزف ًشن ّای سٍی تٌِ ٍ حزف ًشن ّای سٍی تٌِ شس پائیضُ شس پائیضُ ّّ--55

       صًثَس ضاخِ خَاس داسد.صًثَس ضاخِ خَاس داسد.  آًْا ًمص هْوی دس واّص خساست آًْا ًمص هْوی دس واّص خساست   
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 برداشتبرداشتبرداشت

تشای حفظ سًگ لشهض صسضه ٍ تاصاسپسٌذی آى تا عولیات خطه وشدى تا حشاست تشای حفظ سًگ لشهض صسضه ٍ تاصاسپسٌذی آى تا عولیات خطه وشدى تا حشاست --11

 تت تاال اًجام هی گیشد.تت تاال اًجام هی گیشد.ََهالین ٍ هطلَب ٍ ًگْذاسی آى دس ضشایط عادی تا سطهالین ٍ هطلَب ٍ ًگْذاسی آى دس ضشایط عادی تا سط

  ساًتی هتش خَدداسی ًواییذ.ساًتی هتش خَدداسی ًواییذ.  1111صسضه تاصُ تِ لطش تیص اص صسضه تاصُ تِ لطش تیص اص اص اًثاضتِ وشدى اص اًثاضتِ وشدى --22
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  تِ تشداضت هَجة تِ تشداضت هَجة هاًذُ هاًذُ ّفتِ ّفتِ   33تا تا   22استفادُ اص َّسهَى اتفي دس استفادُ اص َّسهَى اتفي دس --33

  تسْیل دس اهش تشداضت ٍ واّص ّضیٌِ ّا هی ضَد.تسْیل دس اهش تشداضت ٍ واّص ّضیٌِ ّا هی ضَد.

  صسضه تا ضاخِ است.صسضه تا ضاخِ است.  ،،تْتشیي سٍش تشداضتتْتشیي سٍش تشداضت--44

ه دس تاسگاُ ّای تْذاضتی صسضه ه دس تاسگاُ ّای تْذاضتی صسضه هٌاسة تشیي سٍش خطىاًیذى هحصَل صسضهٌاسة تشیي سٍش خطىاًیذى هحصَل صسض--55

  خطه وٌی ٍ تِ صَست داستستی است.خطه وٌی ٍ تِ صَست داستستی است.

  وطاٍسصاى عضیض :وطاٍسصاى عضیض :

  تشای جلَگیشی اص تغییش ٍ تخشیة سًگ صسضه پس اصتشای جلَگیشی اص تغییش ٍ تخشیة سًگ صسضه پس اص

  تشداضت وِ ًاضی اص ٍجَد آًضیوْای هَجَد دس آى تشداضت وِ ًاضی اص ٍجَد آًضیوْای هَجَد دس آى   

  است هیتَاى اص عول تالًچیٌگ استفادُ وشد.است هیتَاى اص عول تالًچیٌگ استفادُ وشد.

  سٍش اًجام هی گیشد :سٍش اًجام هی گیشد :  44تالًچیٌگ تِ تالًچیٌگ تِ 
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تخاس داغ یا ضَن حشاستی )یه دلیمِ تخاس تشٍی صسضه اعوال تخاس داغ یا ضَن حشاستی )یه دلیمِ تخاس تشٍی صسضه اعوال   الف. استفادُ اصالف. استفادُ اص

  ضَد(ضَد(

  دلیمِ دس آتجَش(دلیمِ دس آتجَش(  11--33ب. استفادُ اص آتجَش )ًگْذاسی هیَُ صسضه تِ هذت ب. استفادُ اص آتجَش )ًگْذاسی هیَُ صسضه تِ هذت 

  ج. استفادُ اص ًوهج. استفادُ اص ًوه

 د. استفادُ اص اسیذ )استفادُ اص اسیذّای یه دسصذ(د. استفادُ اص اسیذ )استفادُ اص اسیذّای یه دسصذ(

  ضشایط تْیٌِ جایگاُ خطه وشدى :ضشایط تْیٌِ جایگاُ خطه وشدى :

  ًِ تٌْا هاًع اص خشٍجًِ تٌْا هاًع اص خشٍج  پْي وشدى پالستیه دس صیش هیَُ تاصُپْي وشدى پالستیه دس صیش هیَُ تاصُ

  سطَتت ضذُ تلىِ تاعث عشق وشدى ًاضی اص تٌفس، هیَُسطَتت ضذُ تلىِ تاعث عشق وشدى ًاضی اص تٌفس، هیَُ  

    ییواهل خیس ٍ هشطَب هاًذُ ٍ سثة لْیذگی ٍ فساد صسضه ّاواهل خیس ٍ هشطَب هاًذُ ٍ سثة لْیذگی ٍ فساد صسضه ّا  
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ی تسیاس هٌاسة ی تسیاس هٌاسة اسچِ ّای تَسی ٍ یا گًَی ّای وتاًاسچِ ّای تَسی ٍ یا گًَی ّای وتاًصیشیي هی گشدد لزا استفادُ اص پصیشیي هی گشدد لزا استفادُ اص پ

  تش است.تش است.

  

  ُ اص تَسّایُ اص تَسّایتشای هصَى هاًذى اص حولِ حطشات ٍ پشًذگاى استفادتشای هصَى هاًذى اص حولِ حطشات ٍ پشًذگاى استفاد

  پاسچِ ای تشٍی سطح هحصَل تسیاس هٌاسة است.پاسچِ ای تشٍی سطح هحصَل تسیاس هٌاسة است.  

  صسضىی وِ دس سایِ ٍدس فضای تاص ٍ تا ضشایط فَقصسضىی وِ دس سایِ ٍدس فضای تاص ٍ تا ضشایط فَق

  خطه هی ضَدخطه هی ضَد  

  ویفیتی تِ هشاتة تْتش اص صسضه خطه ضذُ دسویفیتی تِ هشاتة تْتش اص صسضه خطه ضذُ دس  

 آفتاب خَاّذ داضت.آفتاب خَاّذ داضت.  

 



 

   :::ه انده انده اندخطاب هب امام علی)ع( فرمودخطاب هب امام علی)ع( فرمودخطاب هب امام علی)ع( فرمودیکی از وصایای رسول اکرم)ص( یکی از وصایای رسول اکرم)ص( یکی از وصایای رسول اکرم)ص( 
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