
گيالس 

 

تطگْا . زضذتی قَي تا تاج ّطهی ٍػوَزي است.  هی تاشسRosaceac اظ تیطُ   Prunus aviumگیالس تا ًام ػلوی 

. ًسثتا تعضگ، تیضَي ٍ زاضاي زًساًِ هی تاشٌس

 . هثساء اصلی گیالس ضا شوال چیي هی زاًٌس ٍ هطکع ػوسُ اًتشاض آى ضا تیي زضیاي ذعض ٍ زضیاي سیاُ شکط کطزُ اًس 

گیالس تراطط قاًغ تَزى اظ ًظط ذاک ٍ هَازغصایی ّوچیٌیي تراطط زیطگل کطزى زض تْاض ٍ زض ًتیجِ ضّایی هحصَل 

ایي گیاُ سطهاّاي سرت . اظ ذططات احتوالی سطهاّاي تْاضُ اغلة زض تیشتط هٌاطق هیَُ ذیع کشَض کشت هی شَز

ذاک هٌاسة شاهل شٌی ضسی ػویق ٍ . طالة ًَض ظیاز است . زضجِ ساًتیگطاز تحول هی کٌس - 25ظهستاى ضا تا 

.   هی تاشس7 تا PH   6ذاکْاي سثک تا 

 

 زضصس اظ 12ششن ٍ هقام  زاضاي جْاىگیالس زض صس اظ سطح ظیط کشت تاضٍض زض4/6تا کشَض ایطاى : هَقؼیت جْاًی 

 .قطاضزاضزتَلیس گیالس جْاى زض جایگاُ  سَم 

 

قعٍیي، هاظًسضاى، سوٌاى   ،ضضَي ذطاساىتْطاى، استاًْاي : هٌاطق ػوسُ تَلیس 

 

 سیاُ هشْس، تكساًِ هشْس، سیاُ شثستط، صَضتی لَاساى،  ظضز اضٍهیِ، حاج یَسفی، ٍ ظضز زاًشكسُ : اضقام ػوسُ 

 

 ٍ هَاز هؼسًی  A,B1,B2,D گطم هَازقٌسي ٍ ٍیتاهیي ّاي 6/14 گطم زض لیتط اسیسّاي هرتلف 6-4  :اضظش غصایی 

. شاهل پتاسین ٍ کلسین ٍ تِ هقساض ظیازي هٌیعین ٍ آّي زاضز

 

تاظُ ذَضي ، کٌستاًتطُ، کوپَت، آب هیَُ ٍ تطشی : ًَع هصطف 

 

اٍایل ذطزاز تا اٍاسط تیطهاُ : ظهاى تطزاشت 

 

 ارقبم گيالس معرفي شده وخصوصيبت آنهب

: گيالس شمبره يك كرج 

شطٍع گلسّی اٍاذط . تیپ ضشسي آى تصَضت جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تا شس . هثساء ایي ضقن ًا هشرص است 

.  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس ٍ ظهاى ضسیسى هیَُ ّا زض ّفتِ آذط ذطزاز هی تاشس 14فطٍضزیي ٍ تِ هست حسٍز 



ًَع هصطف آى تصَضت .  گطم است 6 کیلَگطم،  ضًگ هیَُ قطهع جگطي ٍظى هتَسط آى 58هتَسط ػولكطز زضذت 

. تاظُ ذَضي ٍکوپَت هی تاشس 

 

: گيالس قرمس رضبئيه 

شطٍع گلسّی . تیپ ضشسي ایي ضقن تِ صَضت جاهی تا شاذِ ّاي هایل  هی تاشس .        هثساء ایي ضقن اضٍهیِ است 

هتَسط ػولكطز . ّفتِ اٍل تیط هاُ هی ضسس .  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 15ٍ توست  ( فطٍضزیي 23)اٍاذط فطٍضزیي 

ًَع هصطف آى تصَضت .  گطم است 8 کیلَگطم ، زض ظهاى ضسیسى ضًگ هیَُ ظضز ٍگلی ٍ ٍظى هتَسط هیَُ 65زضذت 

. تاظُ ذَضي ٍکوپَت است 

 

: گيالس سفيد رضبئيه 

شطٍع گلسّی اٍاذط . تیپ ضشسي آى تِ صَضت جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تاشس . هثساء ایي قن اضٍهیِ است 

تاضید ضسیسى هیَُ ّفتِ اٍل تیطهاُ ، هتَسط .  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 13ٍ تِ هست  (فطٍضزیي25)فطٍضزیي 

.  گطم است 7ضًگ هیَُ کطم ٍ ٍظى هتَسط آى . کیلَگطم 50ػولكطززضذت 

 

: گيالس فرا سيدا 

شطٍع . تیپ ضشسي آى تِ صَضت گستطزُ تا شاذِ ّاي هایل   هی تا شس . هثساء ایي ضقن ًا هشرص است 

کِ )تاضید ضسیسى هیَُ ّفتِ زٍم ذطزاز .  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس13ٍ تِ هست  (فطٍضزیي23)گلسّی اٍاذط فطٍضزیي 

ضًگ هیَُ قطهع هایل تِ جگطي ٍ ٍظى .  کیلَ گطم است 50هتَسط ػولكطز زضذت  (یكی اظ اضقام ظٍز ضس هی تاشس 

. هصطف آى تِ صَضت تاظُ ذَضي ٍکوپَت است . گطم است 9/6هتَسط هیَُ 

 



: گيالس نبپلئون 

شطٍع گلسّی اٍاذط . تیپ ضشسي آى تصَضت جاهی تا شاذِ ّاي هایل هیثاشس .هثساء ایي ضقن فطاًسِ است 

 55 ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس ، تاضخ ضسیسى هیَُ ّفتِ آذط ذطزاز ،هتَسط ػولكطز زضذت 15فطٍضزیي تِ هست 

ًَع هصطف آى تِ صَضت کوپَت ٍ تاظُ .  گطم است 4/5کیلَگطم ، ضًگ هیَُ ظضز ٍگلی ٍٍظى آى تِ طَض هتَسط 

. ذَضي است 

 

: گيالس بينگ 

شطٍع گلسّی اٍاذط . تیپ ضشس آى تِ صَضت جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تاشس . هثساء ایي ضقن آهطیكا است 

هتَسط ػولكطز . زض اٍاذط ذطزاز هاُ هیَُ آى هی ضسس .  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 14ٍ تِ هست  (فطٍضزیي 23)فطٍضزیي 

ًَع هصطف تِ صَضت تاظُ ذَضي .  گطم است 7 کیلَگطم تَزُ ، ضًگ هیَُ ظضشكی ، ٍظى هتَسط ّط هیَُ 60آى 

. ٍکوپَت است 

 

: گيالس المبرت 

تیپ ضشس آى تِ صَضت کشیسُ تا شاذِ ّاي تقطیثا ػوَزي هی تاشس ، شطٍع . هثساء ایي ضقن آهطیكا است 

تاضید ضسیسى هیَُ آى ّفتِ اٍل تیط هاُ .  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس16ٍ تِ هست  ( فطٍضزیي25)گلسّی اٍاذط فطٍضزیي 

ًَع هصطف آى تِ .  گطم است8 کیلَ گطم ، ضًگ هیَُ قطهع هایل تِ جگطي ٍ ٍظى آى 50ٍهتَسط ػولكطز زضذت 

. صَضت تاظُ ذَضي ٍکوپَت است 

 

: گيالس بالدي ببربون 



شطٍع گلسّی اٍاذط . هثساء ایي ضقن ایتالیا است تیپ ضشسي آى تِ صَضت جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تاشس 

تاضید ضسیسى هیَُ آى تِ ّفتِ سَم ذطزاز ، هتَسط . ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 15ٍ تِ هست  ( فطٍضزیي24)فطٍضزیي 

ًَع هصطف آى تِ صَضت تاظُ .  گطم است 7 کیلَ گطم ،ضًگ هیَُ قطهع هایل تِ جگطي ٍ ٍظى آى 60ػولكطز زضذت 

. ذَضي ٍکوپَت است 

 

 

: گيالس زرد دانشكده 

شطٍع گلسّی . هثساء ایي ضقن کطج است ، تیپ ضشسي آى تِ صَضت جاهی  تا شاذِ ّاي  هایل هی تاشس 

تاضید ضسیسى هیَُ ّفتِ اٍل تیط هاُ ، هتَسط . ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 14ٍ تِ هست  ( فطٍضزیي23)اٍاذط فطٍضزیي 

ًَع هصطف آى تِ صَضت .  گطم هی تاشس 5/8 کیلَ گطم ، ضًگ هیَُ ظضز ٍگلی ٍ ٍظى هتَسط هیَُ 60ػولكطز زظذت 

. تاظُ ذَضي ٍ کوپَت است 

 

: گيالس شبستر 

تیپ ضشسي آى جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تاشس ، شطٍع گلسّی اٍاذط فطٍضزیي . هثساء ایي ضقن اضزتیل است 

 75 ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس تاضید ضسیسى هیَُ ّفتِ سَم ذطزاز،  هتَسط ػولكطز زضذت 15ٍتِ هست  (فطٍضزیي 23)

ًَع هصطف آى تِ صَضت تاظُ ذَضي .  گطم است 7کیلَ گطم ، ضًگ هیَُ قطهع هایل تِ جگطي ٍ ٍظى هتَسط هیَُ 

. ٍکوپَت است 

 

: گيالس صورتي لواسبن 



شطٍع گلسّی اٍاذط . تیپ ضشسي جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تاشس . هثساء ایي ضقن لَاساى تْطاى است 

تاضید ضسیسى هیَُ ّفتِ اٍل تیط هاُ ،هتَسط ػولكطز . ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 15ٍ تِ هست  (فطٍضزیي 23)فطٍضزیي 

. ًَع هصطف تاظُ ذَضي ٍکوپَت است .  گطم است 4/5 کیلَ گطم است ، ضًگ هیَُ ظضز گلی ،ٍظى آى 58آى 

 

: گيالس حبج يوسفي 

شطٍع گلسّی اٍاذط فطٍضزیي .   هثساءایي ضقن کطج است ، تیپ ضشسي جاهی تا شاذِ ّاي هایل هیثاشس 

 75تاضید ضسیسى هیَُ ّفتِ اٍل تیط ،هتَسط ػولكطز زضذت .   ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس 15ٍ تِ هست  (فطٍضزیي22)

.  گطم ٍ ًَع هصطف تِ صَضت تاظُ ذَضي ٍکوپَت است 8کیلَگطم ، ضًگ هیَُ ظضز ٍگلی ٍ ٍظى هتَسط آى 

 

 

: گيالس بالمبركب 

تیپ ضشسي جاهی تا شاذِ ّاي هایل هی تاشس ، شطٍع گلسّی آى اٍاذط فطٍضزیي . هثساء ایي ضقن ایتالیا است 

کِ یكی اظ اضقام ظٍز ضس تِ حسا )تاضید ضسیسى هیَُ اٍل ذطزاز .  ضٍظ تِ طَل هی اًجاهس16ٍ تِ هست (فطٍضزیي21)

ذاصیت .  گطم است4 کیلَ گطم ، ضًگ هیَُ قطهع هایل تِ جگطي ٍ ٍظى آى 50، هتَسط ػولكطز زضذت  (ب هی آیس 

. اًثاضزاضي ًساضز ٍ تِ صَضت  تاظُ ذَض ي هصطف هی شَز 

 

 



كدانه مشهد م ت يالس رق گ

سياه مشهد م  يالس رق گ

 

   www.agri-chadegan.ir   هسیطیت جْاز کشاٍضظي شْطستاى چازگاى                             - ٍاحس تاغثاًی
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