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 :پیشگفتار

مجموعه  رساند،است که افراد را به نشاط و احساس برتری می تولیدگری ویژگی 

خصوص محصول مهم پسته اقدام به تولید کودهای تخصصی پسته کاوان با یاری خداوند در

نموده است، به طوری که کشاورزان عزیز در تمام طول سال از زمستان تا بعد از برداشت  

توانند از کودهای کاوان برای باغ پسته خود متناسب با فصل و نیاز باغ استفاده محصول پسته می

 ند.نمای

داند که در حفظ باغات پسته، افزایش میزان عملکرد باغات کاوان خود را متعهد می 

 پسته و نیز حفاظت از خاک این سرمایه گران بها در کنار شما باشد.

کند های شما عزیزان ما را در ادامه این مسیر کمک میبدون شک راهنمایی و دیدگاه 

 شده ایران عزیزمان قدم برداریم. تولید محصوالت بومی تا با دلگرمی برای

مدیریت باغات پسته در کشور و دانش بومی ء نشر این کتاب نیز گامی در جهت ارتقا 

 .باشدعزیزمان ایران می

 

 

  کاوان سبز تر از همیشه...
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 :مقدمه

کم ها بارندگیار دستخوش تغییر بوده، های اخیر شرایط آب و هوایی بسیطی سال 

های رویه از آبهای بیبرداشتشود، ها اونجور که باید سرد نمیدمای هوا در زمستان ،شده

، ایممشکل کم آبی شدید مواجه شدهبا کاری در اکثر مناطق پسته صورت گرفته و زمینیزیر

ها با اکثر خاکو  دندارآل گذشته را و شرایط اقلیمی دیگر شرایط ایده همچنین آب، خاک

شده پسته  عملکرد کاهش که منجر به اندی زیاد مواجه شدههاتجمع شوری و تجمع امالح مضر

 است.

  آور است، بایستی ازآنجایی که گیاه پسته یک محصول مهم در بخش صادرات و ارز 

ا ذتا افزایش حداکثری از منابع در دسترس خود پیش ببریم، لبا آگاهی بیشتر کشاورزی خود را 

 در این پتانسیل افزایش عملکرد وجود دارد. از این رو ما سعی کردیمها هنوز در بسیاری از باغ

فصل که تمامی مطالب بر اساس تجربه و علم بوده را  پنجکتاب مطالب کامال کاربردی را در 

در دسترس کارشناسان و کشاورزان محترم قرار بدهیم تا بتوانیم خدمتی به کشاورزان محترم در 

زایش عملکرد و همچنین عملکرد حداکثری از منابع در دسترس راستای مدیریت باغ خود و اف

را داشته باشیم زیرا منابع آب وخاک برای ما نیستند بلکه جزو منابع ملی و آیندگان ما هستند 

، ایمر بروند به فرزندان خود ظلم کردهپس اگر این منابع بدون عملکرد خوب و همینجوری هد

که در خش تولید داشته باشیم و با مدیریت صحیح باغداری پس بایستی حداکثر استفاده را در ب

و هر فصل  شودع میشرو با شروع کارهای زمستانه بعد ازبرداشت این کتاب به صورت پیوسته

و تا پایان فصل و زمان برداشت  از این کتاب اطالعات مربوط به همان دوره زمانی است

است کشاورزان محترم بتوانند  ت، امیدمحصول گام به گام با مدیریت صحیح پیش خواهیم رف

باغی سبزتراز همیشه داشته د و نعلمی استفاده کافی را ببر_از این مطالب کاربردی و تجربی

 باشند.

 


