
 
  

 تسوِ تعالی

 ساسهاى جْاد کشاٍرسی هاسًذراى

 قابل توجه بهره برداران محترم

 کیده نکته مهم در خصوص برنج ارگان
 

 

سزب  جادیٍ ا ذیاحتوال تَل لیتذل یصٌعت یّارٍ ٍ شْزک يیهاش یًثَدى هشرعِ تِ جادّا کیًشد ییایجغزاف قیدق تیهشخص ًوَدى هَقع -1

 .یطیهح هخزب یّا ٍ پس هاًذّا ٌذُیٍآال

 تاشذ. ذُیرس ستیس طیهح ای یاریٍ تاسرساى ادارُ آت ذکارشٌاساىیسالن کِ هَرد تائ ششذُیاستفادُ اس آب چاُ آًال شارتایشال یاریآت  -2

 .هشرعِ یهزس جذاتا کزت اصل جادیتاا کیزارگاًیتا هشارع غ کیهشرعِ ارگاً يیت ويیٍ گذاشتي فاصلِ ا تیرعا -3

 .کیزًج ارگاًدرکشت ت کیاستفادُ استذرارگاً -4

ٍ  یستیس ی( استفادُ اس کَدّاکیارگاً ی)کَد اردکْایَاًیح یاقذاهات صَرت گزفتِ جْت هزغَب کزدى خاک هشرعِ تا استفادُ اس کَدّا -5

 .کیارگاً

 

 

 

 زایام تزًج تا اردک سهشرعِ ٍ اقذام تِ کشت تَ طی)هحصَر کزدى کل هحشاریّزس در خشاًِ تزًج ٍ شال یتِ جْت هثارسُ تاعلفْافاقذاهات صَرت گز -6

  .)دٌّذ یه لیّزس داخل هشرعِ تشک یٍ علفْا یاّیگ یایّزس ٍ تقا یرٍساًِ اردکْا را تذر علفْا یاسغذا یادیتخش س

تذر  ساًذىیتااستفادُ اس هحلَل اب ًوک در هزحلِ خ کیکزدى تذر ارگاً یٌیتالست تزًج)سثک سٌگ یواریاقذاهات صَرت گزفتِ جْت هثارسُ  تا ت -7

ٍ  کیلَصیت یاى تا کَدّا يیگشیٍ جا ییایویش یفاصلِ کاشت ٍعذم استفادُ اس ًْادّا تیتزًج رعا یشیٍ سا یشیٍ در هزحلِ رٍ یَاًِ سًٍ ج

  .)ذىیچز يیتستزخاک تااستفادُ اس اردکْا درح یٍ َّادّ کیگاًار

ّزس  یتزدى علفْا يیدرسهستاى اس ت شاریٍ آب تخت ًوَدى شال یشییپا جادشخنیاقذاهات صَرت گزفتِ جْت هثارسُ تا افات کزم ساقِ خَارتزًج)ا -8

 لیشذُ اس قث عتیهَجَد درطث ذیحشزات هف تیجوع زیتاعث رشذ چشوگ کیدر هشرعِ ارگاً ییایویش یهشرعِ ٍعذم استفادُ اس ًْادّا ِیحاش

ٍ  شاریگزاها در شال کَیِ هزحلِ استفادُ اس سًثَر تزحشزات است.ٍ س يیا یاصل یٍ سٌجاقک کِ پزٍاًِ کزم ساقِ خَار تزًج غذا ع،عٌکثَتدارکَال

 (.شاریکزم ساقِ خَار تزًج تاٍجَد اردک درشال یشکار الرٍّا

 یْایکزدى شال یٍخال یشکاریٍتو ذکزدُیخزهٌکَب راتاسد یاتتذا اجشا یشال یهحصَل)درهزحلِ خزهي سً یاقذاهات صَرت گزفتِ تعذ اس جوع اٍر -9

 تاتا  شَدیًَشتِ ه کیّا کلوِ ارگاً سِیتوام ک یشذُ ٍرٍ یّا تستِ تٌذ سِیٍ تعذ شلتَکْا درک شَدیزهٌکَب اًجام هدرخ کیارگاً زیتجا هاًذُ غ

 (.ًشَد یقاط یکَت یاًتقال اسهشرعِ تاهٌشل ٍ کارخاًِ شال يیدرح کیارگاً زیغ یشلتَک ّا

تزًج  یجْت ٍجَد احتوال یکَت یشال یکزدى اجشا یٍخال یشکاریوت ذٍی)تاسد -ذیتِ تزًج سف لیجْت تثذ یکَت یصَرت گزفتِ در شال اقذاهات - 11

 ییلَیک 5ٍ 2 یدرتستِ ّا یٍتستِ تٌذ 11111 زاىیا یهطاتق تا استاًذاردهل یدرداخل فز ٍدستگاُ تاال تز)جْت تزچسة گذار کیزارگاًیٍشلتَک غ

  (.شَد یاقذام ه

 

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


