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ّا اًجام داد ٍ تا قبل اس شزٍع جزیاى شیزُ خام  فزٍت را باید پس اس خشاى کاهل بزگ ّزگًَِ ّزس سهستاًِ کیَی -1 

 در آًٍدّا )اشک کیَی( آى را بِ پایاى رساًد.

بِ تَلید هَجب تحزیک شاخِ کِ سالِ شاخِ رّبز)بْتز است آخزیي جَاًِ باقی هاًدُ بِ طزف باال باشد( ّزس ّز -2

 دٌّدُ بیشتزی خَاّد شد کِ در ّزس سهستاًی تعدادی اس ایي باسٍّا حفظ ٍ هابقی حذف خَاٌّد شد.  باسٍّای هیَُ

 75تا  50ّای بعد عول سزسًی را  س تٌِ سزسًی کزد ٍ در سالدر سال اٍل باید شاخِ رّبز را اس یک هتز دٍرتز ا -3

هتز دٍرتز اس بزش سال قبل اًجام داد. بِ ایي تزتیب در سال سَم هعوَالً شاخِ رّبز بِ اًداسُ ًْایی خَد کِ  ساًتی

 هتز است خَاّد رسید ٍ دیگز ًیاسی بِ سزسًی ًدارد.  5/2حدٍد 

اًد را حذف ٍ تعدادی باسٍی جایگشیي را کِ  ٍّایی کِ در سال جاری بار داشتِّای پیچ خَردُ ٍ ًیش باس توام شاخِ -4

 دارین.  هی در سال بعد بِ باردّی خَاٌّد رسید با حفظ فَاصل هٌاسب اس یکدیگز رٍی شاخِ رّبز ًگِ

هابقی را  باسٍی جایگشیي را جْت باردّی در سال آتی ًگِ داشتِ ٍ 45تا  35بزای ّز تاک بالغ السم است تعداد  -5

 هتز باشد. ساًتی 35حذف کزد. بْتز است فاصلِ ّز دٍ باسٍ اس یکدیگز )رٍی شاخِ رّبز( حدٍد 

ّای کَتاّی داشتِ ٍ اس رشد رٍیشی خَبی  بْتزیي باسٍّا بزای باقی هاًدى رٍی تاک آًْایی ّستٌد کِ هیاًگزُ -6

 جایگشیي استفادُ شَد.  ّای ًزک ٍ آبکی ًباید بِ عٌَاى باسٍی بزخَردار باشٌد. اس شاخِ

تَاى تعدادی اس  اگز تاکی تعداد کافی اس باسٍّای رٍیشی هٌاسب را بِ عٌَاى باسٍی جایگشیي ًداشتِ باشد هی -7

داشت ّزچٌد کِ باردّی  اًد بِ عٌَاى باسٍّای باردٌّدُ سال بعد ًیش ًگِ کزدُ  باسٍّایی را کِ در سال جاری تَلید هیَُ

 خَاٌّد داشت. کوتزی اس سال قبل خَد

دٌّدُ را ًیش  درصد رشدّای سال قبل حذف ٍ باسٍّای گل 50دّی تا حدٍد ّای ًز پس اس پایاى دٍراى گل در تاک -8

 دّی تأهیي ًواید. کٌین تا رشدّای جدید ًیاس سال بعد را بزای گل  هتزی قاعدُ آًْا کَتاُ هی ساًتی 30تا  15اس 

دٌّدُ بِ  خَردُ ٍ ضعیف حذف شًَد ٍ طَل باسٍّای گل ّای پیچ ید شاخِّای ًز در فصل سهستاى با بزای تاک -9

 هتز بزسد. 5/1حدٍد 
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