شرکت دانش بنیان برافسا کشاورز پارس (سهامی خاص)
هستقز در پارک علن ٍ فٌاٍری استاى کزهاى

تاریخ :

شوارُ ثثت2513:

بسمه تعالی
فرم مربوط به اطالعات باغ
ًام ًٍام خاًَادگی :

هحل هشرعِ  /تاغ :

سطح کار شذُ تا شزکت :

تاریخ تاسدیذ :

آدرس پستی :

تلفي:

 -1رقن پستِ ٍ سي درختاى :
-2سطح سیز کشت:
 -3عارضِ ریش تزگی  :سیاد ⃝

کن ⃝

هتَسط ⃝

 -4رًگ پزیذگی (سردی عوَهی)  :سیاد ⃝

ًذارد⃝

هتَسط ⃝

 -5عارضِ سز خشکیذگی  :سیاد ⃝

کن ⃝

هتَسط ⃝

 -6عارضِ لکِ پَست استخَاًی  :سیاد ⃝

هتَسط ⃝

 -10آب آتیاری  :شیزیي ⃝

ًذارد⃝
خیز ⃝

 -8آیا تا کٌَى تِ تاغ هاسِ تادی دادُ شذُ  :تلِ ⃝
ً -9حَُ آتیاری  :غزقاتی ⃝

ًذارد ⃝

کن ⃝

 -7آیا تا کٌَى گچ تِ تاغ دادُ شذُ  :تلِ (چِ هیشاى) ⃝
تحت فشار ⃝

ًذارد ⃝

کن ⃝

خیز ⃝
سیز سطحی

لة شَر ⃝

شَر ⃝

 -Aدور آبیاری .............
 -11آبیاری غزقاتی
 -Bارتفاع آتیاری ...................

-12آتیاری تحت فشار:
 -Aدٍر آتیاری.................................
 -Bساعت آتیاری ...........................
 -Cدتی قطزُ چکاى..........................
 -Dفاصلِ قطزُ چکاًْا......................
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شوارُ:

شرکت دانش بنیان برافسا کشاورز پارس (سهامی خاص)

شوارُ:
تاریخ :

هستقز در پارک علن ٍ فٌاٍری استاى کزهاى
شوارُ ثثت2513:

-1دٍر آتیاری ....................................................

-13آتیاری سیز سطحی :
-2ساعت آتیاری ........................................
-Aآتیاری کزتی
ٍ -14ضعیت کزتْا:
 -Cجَی ٍپشتِ

عزض جَیْا...........................

 -15تاریخ حذٍدی آخزیي آتیاری سهستاى:
 -16هتَسط رشذ سال گذشتِ :
 -17هیشاى هحصَل سال گذشتِ در ّکتار :
سال ⃝ OFF

 -18سال جاری  :سال ⃝ ON

 -19تزآٍرد هحصَل سال آیٌذُ تا در ًظز گزفتي جَاًِ گل  :کن ⃝

هتَسط ⃝

ًَ -20ع کَدّای هصزفی ٍ هیشاى ّز یک در سالْای گذشتِ  :فسفز⃝
گاٍی ⃝

گَسفٌذی ⃝

سیاد ⃝
پتاس ⃝
است ⃝

هزغی ⃝

 -21هحلَل پاشی :

الف) ًَع کَد:
 -22تافت خاک (ًَع خاک)  :سثک (شٌی)⃝
 -23رٍی خاک درس ٍ شکاف داریذ :سیاد ⃝

ب) سهاى هحلَل پاشی :
سٌگیي (رسی) ⃝
هتَسط ⃝

هتَسط (الی) ⃝
کن ⃝
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ًذارد⃝

