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 بردارانهای آموزش و ترویج بهرهبرنامه

 سازمان چای کشور
 (1401سال )نیمه دوم 

 

 تهیه و تنظیم:
 بهبود تولیدات چای سازمان چای کشورمعاونت 

 هااداره ترویج و جلب مشارکت

 1401آبان 
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مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*کارخانه صابونچی13 آذرلنگرود
*اداره چای3 آذر
*اشکجانپهلو8 آذر

*فوشه6 آذرفومن
*آزاد محله6 آذررشت
*کارخانه فردوس14 آذررامسر

*ميان محله بازکياگوراب 1 آذر
*ميان محله سرچشمه6 آذر

*گوشت پزان7 آذراملش
*باالبند1 آذرتنکابن
*کویه سفلی12 آذررودسر

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه اول آذر سال 1401

ماه

ل آذر
نیمه او

الهيجان

سياهکل

مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*ليالکوه28 آذرلنگرود
*زیارتگاه21 آذر
*کارخانه مرصاد27 آذر

*قلعه رودخان21 آذرفومن
*توسه23 آذر
*عليسرا30 آذر

*خرطوم20 آذررشت
*ایستگاه چالرسر28 آذررامسر

*تجن گوکه14 آذر
*عليسرود20 آذر
*زميدان28 آذر

*هلوسرای سفلی21 آذراملش
*جل چالرسر22 آذرتنکابن

*هادی گوابر17 آذر
*کورتاشه24 آذر
*خسادان28 آذر

ماه

نیمه دوم آذر

شفت

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه دوم آذر سال 1401

رودسر

الهيجان

سياهکل
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مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*آبچالکی8 دیلنگرود
*اشکجانپهلو11 دیسياهکل
*گشت12 دیفومن
*مژدهه11 دیرشت
*اداره چای12 دیرامسر

*دانگایه4 دی
*گمل7 دی

*ذاکله بر12 دی
*ورکوره10 دیاملش
*شعيب کالیه5 دیتنکابن

*بازنشين8 دی
*کرباسرا12 دی

ماه

ی
ل د

نیمه او

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه اول دی سال 1401

رودسر

الهيجان

مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*ليسه رود27 دیلنگرود
*اداره چای19 دیسياهکل
*زیده25 دیفومن

*السک18 دی
*خرمکش28 دی

*طالش محله25 دیرشت
*طالش سرا26 دیرامسر

*شيرنساء18 دی
*کوره کابيجار25 دی

*گرکرود25 دیاملش
*پلطان20 دیتنکابن

*گزلبن20 دی
*گيل ملک27 دی

ماه

ی
نیمه دوم د

شفت

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه دوم دی سال 1401

الهيجان

رودسر
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مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*سياه منسه3 بهمنلنگرود
*آسو2 بهمنسياهکل
*سيدسرا3 بهمنفومن
*پسيخان9 بهمنرشت
*کارخانه چای کتالم10 بهمنرامسر

*بيجارباغ10 بهمنالهيجان
*البرز9 بهمناملش
*گرماپشته11 بهمنتنکابن

*بزکویه4 بهمن
*واجارگاه11 بهمن

ماه

ن
نیمه اول بهم

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه اول بهمن سال 1401

رودسر

مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*حاجی سرا24 بهمنلنگرود
*اداره چای24 بهمنسياهکل
*ماکلوان24 بهمنفومن

*گنجار19 بهمن
*توسه30 بهمن

*دستخط محله18 بهمنرشت
*اداره چای24 بهمنرامسر

*سطلسر16 بهمن
*سرچشمه21 بهمن
*اميرکالیه24 بهمن

*جورگوابر16 بهمناملش
*قاشق تراش محله18 بهمنتنکابن

*سياهکلرود18 بهمن
*جنگسرا25 بهمن

ماه

ن
نیمه دوم بهم

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه دوم بهمن سال 1401

الهيجان

شفت

رودسر
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 گردد.صبح برگزار می 10های آموزشی ساعت تمامی دوره

 

 

 

 

مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*گرسک7 اسفندلنگرود
*اداره چای1 اسفندسياهکل
*قلعه رودخان14 اسفندفومن
*پيازکش15 اسفندرامسر
*جيرگوابر7 اسفنداملش
*کارخانه شعيب کالیه9 اسفندتنکابن

ماه

د
سفن

ل ا
نیمه او

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه اول اسفند سال 1401

مکانزمانشهرستان
هرس در باغات 

چای

تغذیه باغات 

چای

آفات، بیماری ها و علف 

های هرز در چای

آبیاری در 

باغات چای

تغییر آرایش 

کاشت و 

مکانیزاسیون

اصول 

چایسازی

بازدید از باغات  چای 

ن برای بهره بردارا

*تالش محله23 اسفندلنگرود
*انگلبر18 اسفند
*ازبرم22 اسفند

*گشت21 اسفندفومن
*مزگده18 اسفند
*لپوندان25 اسفند

*تابستان نشين15 اسفنداملش
*کنگه دشت15 اسفندتنکابن

ماه

د
سفن

نیمه دوم ا

برنامه های آموزشی و ترویجی شهرستان های چایخیز گیالن و مازندران در نیمه دوم اسفند سال 1401

شفت

سياهکل



6 
 

 :و هدف از برگزاری دوره  های آموزشی ترویجی دورهسرفصل  

  اصول صحیح هرس در باغات چای: -1

 انواع هرس، زمان مناسب اجرای عمليات و نگهداری باغ چای بعد از عمليات هرس  هرس،انجام هدف از 

 

 تغذیه باغات چای: -2

انواع کودهای شيميایی در باغات چای، زمان و کودهای آلی و شيميایی در چای، اثرات مفيد و مضر انواع تغذیه در گياه چای، 

 روش مناسب استفاده از کود در چای

 

 های هرز در چای:ها و علفآفات، بیماری -3

ها و ساز در باغات چای، نحوه مبارزه و مدیریت انواع آفات، بيماریهای هرز مشکلهای مهم در چای، علفآفات و بيماری

 های هرز در باغات چایعلف
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 آبیاری در باغات چای: -4

نقش آبياری در افزایش کمی و کيفی محصول چای، انواع آبياری در چای، زمان و روش مناسب آبياری در باغات دشت و 

باغی در جلوگيری از هدررفت آب در باغات های مختلف بهکوهپایه، استفاده از انرژی خورشيدی در آبياری، استفاده از روش

 چای

 

 

 یباغات چاو مکانیزاسیون در ( بیکاشت )خالف جهت ش شیآرا رییتغ -5

، های خالف جهت شيب در باغات چای، زمان اجرای عمليات، هدف از اجرای عمليات خالف جهت شيبهدف از اجرای ردیف

 چگونگی اجرای عمليات تغيير آرایش کاشت
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 تقویم عملیات زراعی چای 

 
 ردیف شرح عملیات زمان انجام

دی، بهمن، اسفندآذر،   1 عملیات به باغی شامل هرس کف بر و کمربر و سرهرس باغات چای 

 2 شخم باغات چای بهمن، اسفند 

 3 استفاده از کودهای فسفاته و مخلوط کردن کود و خاک بهمن

 4 حذف علف های هرز از باغات چای بصورت غیرشیمیایی اسفند 

نیتروژنه )اوره( و پتاسیمی )سولفات پتاسیم( و مخلوط کردن کود و خاکاستفاده از کود  نیمه دوم فروردین   5 

 6 برداشت چین بهاره برگ سبز چای اردیبهشت، خرداد 

 7 حذف علف های هرز از باغات چای بصورت غیرشیمیایی )دستی، فوکا و...( تیر و مرداد

 8 استفاده از کود نیتروژنه )محلول پاشی( اواخر خرداد، تیر

، مردادتیر  9 آبیاری تکمیلی باغات چای 

 10 برداشت چین تابستانه برگ سبز چای  تیر، مرداد، شهریور

 11 مبارزه با آفات )شپشک آردآلود و کنه قرمز چای و...( مرداد

 12 برداشت چین پاییزه برگ سبز چای مهر


