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راھنمای آغازکشاورزی در جزيره 
2016پرنس ادوارد   

 

Credit: The Content for this Guide was adapted from the guide for 
Beginning Farmers in Nova Scotia, a publication of THINK FARM. THINK 
FARM is a program of the Nova Scotia Department of Agriculture that 
supports beginning and transitioning farmers.  

شيا واسکامحتويات اين دفترچه راھنما برگرفته از دفترچه راھنمای کشاورزان تازه وارد استان نو
“THINK FARM” می باشد .“THINK FARM”  برنامه ايست که دپارتمان کشاورزی استان

  . کشاورزان تازه وارد آن استان تدارک ديده استاسکوشيا برای حمايت از انو

 
 
Disclaimer: The Guide for Beginning Farmers on Prince Edward Island is 
intended to serve as a starting point for those interested in pursuing an 
agricultural enterprise on Prince Edward Island. It is not intended to be 
used as a stand-alone guide. Beginning farmers should consult with the 
references and resource people listed in the guide before making any 
financial or production decisions. The Province of Prince Edward Island will 
not be held responsible for any decisions made on the basis of the 
information contained in this guide. The user of this guide shall indemnify 
and hold harmless Government, its agents, representatives, and 
employees from and against all claims, demands, losses, costs, damages, 
actions, suits or proceedings of every nature and kind whatsoever arising 
out of or resulting from the use of this guide.  
  

اين راھنما برای کشاورزان تازه وارد استان پرنس ادوارد آماده گرديده است تا : اعالميه سلب مسئوليت 
اين . ان برای ورود به صنعت کشاورزی در اين استاننقطه شروعی باشد جھت حمايت از عالقه مند

، عالوه بر اين راھنما. دفترچه نبايد به عنوان تنھا منبع کسب اطالعات مورد استفاده قرار گيرد
با متخصصين صنعت  بايد، سرمايه گذاری و تصميم گيری گونه کشاورزان تازه وارد قبل از اقدام به ھر

استان . مشاوره کنند، کشاورزی استان پرنس ادوراد که اسامی آنھا در اين دفترچه ارائه گرديده است
انجام تنھا با تکيه بر اطالعات اين دفترچه  ھايی که پرنس ادوراد ھيچ مسئوليتی در قبال تصميم گيری

به طور را  يندگان، کارکنان و مسئوالن دولتینما، دولتاستفاده کننده از اين مطالب . قبول نميکند گيرند
خسارت احتمالی که به موجب استفاده از و  اقدام، ھزينه، کامل از مسئوليت ھر گونه ضرر و زيان

نسبت به آنھا  و دانستهمبرا  ممکن است به استفاده کننده وارد گردد اطالعات مندرج در اين راھنما
  . ھيچگونه ادعايی ندارد
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قديمی ترين و اصيل ترين حرفه و يکی از ستون ھای اصلی صنعت استان پرنس ادوارد تلقی  کشاورزی
  . می شود

، کشاورزی وصنايع مرتبط به آن نظير فرآوری مواذغذايی نقش حياتی را در شکوفايی اقتصادی
  . که کشاورزی کار ساده ای نيست اين در حاليست. اجتماعی و فرھنگی استان ايفا می کند

زيره پرنس ادوارد قدردارن کشاورزان جزيره می باشد و توجه خاصی به جذب افراد جديد جھت دولت ج
جھت حمايت از کشاورزان تازه وارد به " برنامه کشاورزان آينده". به صنعت کشاورزی دارد ورود

انند صنعت و ھمچنين ايجاد بستری مناسب جھت ورود افراد عالقه مند به اين صنعت می باشد تا آنان بتو
کشاورزی  ادارهدر ھمين راستا . کسب و کار پايدار و پررونقی را ايجاد نمايند، در عرصه کشاورزی

با ھمکاری يکديگر دفترچه راھنمای کشاورزان تازه وارد در جزيره پرنس ادوراد را تدارک  وشيالت
ز در راه اندازی بتوانند از خدمات و اطالعات موجود بر حسب نيا ديده اند تا کشاورزان تازه وارد

  . مزرعه خود استفاده نمايند

بنابراين بسيار مھم . برنامه ريزی دقيق ھستيد و مطالعه برای اينکه يک کشاورز موفق باشيد نيازمند
چرا که در اينصورت قادر به بازبينی و ، است که تفکرات و برنامه ھای خود را به روی کاغذ بياوريد

قدم ھايی اساسی و کليدی قبل از شروع به کشاورزی وجود . بود سنجيدن ميزان پيشرفت خود خواھيد
ه دفترچ، بدين منظوربرای شناخت وآگاھی کامل از اين گامھای کليدی و ساير اطالعات زير ساختی. دارد

" راھنمای نحوه شروع فعاليت کشاورزی درجزيره " تحت عنوان کشاورزی وشيالت،  ادارهای توسط 
  . تھيه وتنظيم گرديده است

   کشاورزی وشيالت ادارهتماس با 
  

ارائه خدمات وتامين  آماده، مجرب و حرفه ای با کادری، کشاورزی وشيالت ادارهمرکز پاسخگويی 
  . نيازھايتان ھستند تا شما را در راستای رسيدن به ھدف تان بعنوان کشاورزی موفق ياری رسانند

  
 . مراجعه فرماييد زير تماس حاصل فرماييد ويابه سايتمی توانيد با با شماره ھای برای اطالعات بيشتر، 

902 -368 – 4145 
1-866 –PEIFARM(734 – 3276) 
www.peifarm.ca 
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  . اھداف خود را تعريف کنيد: گام اول
  

چگونه . چرا می خواھيد مزرعه داری کنيد؟ محصولی راکه عالقمند به کشت آن ھستيد مشخص کنيد
  ميخواھيد به کشت محصول مورد عالقه خود بپردازيد؟ 

  :از جمله، امروزه افرادبا انگيزه وھدف ھای مختلفی به امرکشاورزی مبادرت می ورزند
 امرارمعاش  
 برای گذران زندگی  راه تنھا يا دانستن کشاورزی به عنوان وتعلق خاطر  
 افزايش ميزان خوداتکايی در تامين نيازھای غذايی خانواده  
 راه مکملی برای کسب درآمد ازشغلی ديگر 
 ترکيبی ازھريک ازاين داليل مذکور ويا اھدافی ديگر 

ميزان تخصيص سرمايه ، به عنوان مثال. بيشتر افراد بيش از يک دليل برای مبادرت به کشاورزی دارند
د درآمد اصلی شان را از زراعت کسب نمايند متفاوت از کسانی خواھد بود که به می خواھن کسانی کهدر 

رزان تازه وارد با کودکان کم سن ممکن است اھدافی وکشا. اين حرفه به عنوان حرفه ای دوم می نگرند
با کارشناسان متخصص و يا کشاورزان مجرب دربخش . متفاوت از کشاورزان بازنشسته داشته باشند

در خصوص انتظارات خود مشاوره فرماييد و ھمچنين از منابع موجود برای گرفتن ھر چه کشاورزی 
مسئوالن پاسخگويی . آگاھی بيشتری قدم ھای بعدی را برداريد تا بتوانيد با، بيشتر اطالعات استفاده کنيد

شيالت  کشاورزی و ادارهدر بخش کشاورزی و انجمن کارشناسان متخصص در اين حوزه ھمراه با 
  . ياری رسان شما در تعريف اھدافتان خواھند بود

  )را جھت راه ھای تماس مالحظه فرماييد 1ضميمه  لطفا(
 

  مطمئن ھستيد که برای کشاورزی آمادگی داريد ؟ ، آيا
  

ه انرژی و سرمايه تان در را، بھتراست قبل ازصرف وقت، اگرشما تجربه قبلی از مزرعه داری نداريد
يک سال بطورجدی در بخش ھای مختلف کشاورزی به فعاليت ، در زراعتاندازی کسب و کار خود 

بدين طريق قادر خواھيد بود که تصميم بگيريد . تا بتوانيد اطالعات وتجربه الزم راکسب نماييد بپردازيد
و يا شايد تصميم بگيريد از زراعت صرف  استکدام شاخه از زراعت متناسب با عاليق و اھداف شما 

از شروع تا موفقيت در به عنوان راھنمای کارآفرينی (" کشاورزی کنيد شما می توانيد"کتاب . نظر کنيد
ديدگاه شما را نسبت به انتظارتان از اين حرفه و روش ست که انوشته جول سالتين کتابی ) حوزه زراعت

 . زندگی روشن تر ميکند
 

يک ليست از . واطالعات کافی می باشدزيرساخت ھا ، تجھيزات، سرمايه، منابع مورد نياز شامل زمين
منابعی که در حال حاضر داريد تھيه کنيد و ليستی از مواردی که برای شروع نياز خواھيد داشت نيز 

کشاورزی وشيالت  ادارهداريد ھمکاران  سئوال و يا درخواستیچنانچه در انجام اين مرحله، . تھيه کنيد
  . فراھم می نماينداستان باکمال ميل کمکھای الزم رابرايتان 
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  .. .اگر آمادگی وارد شدن به حرفه کشاورزی را داريد
   

  :زمين. ..
 چه مقدارزمين برای کشاورزی می خواھيد ؟ 
که مانع توسعه فعاليت تان باشد ، آيا محدوديت منطقه بندی يا ساير محدوديتھای قانونی شھرداری 

 وجودارد؟
خواھيد زراعت را شروع کنيد شما را محدود آيا مالحظات زيست محيطی در منطقه ای که می  

 ؟). ..يا تاالب و به عنوان مثال نزديکی به زمين ھمسايه و(می کند 
عواملی که ميتوانند تاثير گذار باشند (زمين شما مناسب است ؟  برای چه نوع محصول ويا دامی 

ايی ودسترسی موقعيت جغرافي، آب وھوا، شيب، زھکشی، عبارتند از نوع و ميزان باروری خاک
  )به بازار

  
  :سرمايه. ..

 چقدرسرمايه می خواھيد به کسب وکارکشاورزی اختصاص بدھيد؟ 
  بازگشت سرمايه خودھستيد؟ چه اندازه وباچه ميزان سرعتی در انتظار 

  
  :زيرساخت . ..

، انبارعلوفه، چاه( چه نوع زيرساخت ھايی در زمينی که ميخواھيد زراعت کنيد وجود دارد؟  
  ). ..حصار و، سايبان، طويله

آيا زيرساخت ھای موجود درزمين کشاورزيا شما از امنيت و استاندارد الزم برخوردار است؟  
  آيا قابل تعمير است؟، اگر نه

   
  : تجھيزات. ..

سايرماشين آالت به عنوان مثال تراکتور، ( داريد  چه نوع تجھيزات کشاورزی در اختيار 
 ؟)... کامپيوتر و، وابزارنجاریماشين آالت ، اره برقی، کشاورزی

  تعمير است؟ قابل آيا ، آيا تجھيزات موجود از امنيت و استاندارد الزم برخوردار است؟ اگر نه 
 
  :اطالعات . ..
 آگاھی داريد؟ چقدر در مورد مزرعه داری 
 چقدر در مورد بازاريابی محصوالت کشاورزی اطالعات داريد؟ 
 چقدر در مورد قوانين و مقررات زراعت در استان پرنس ادوارد آگاھی داريد؟ 
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آيا ميدانيد از کجا می توان اطالعات مربوط به جنبه ھای مختلف مزرعه داری را در استان پرنس 
  ادوارد کسب نمود؟

 

تصميم بگيريد که چه محصولی می خواھيد توليد کنيد؟ وبه چه روشی می : گام دوم
  . جام بدھيدخواھيد ان

  
 اين مزارع شامل. درجزيره پرنس ادوارد گونه ھای گسترده ای از انواع مزارع کشاورزی وجود دارد

مزارع غالت و ، محصوالت دامی بدون عرضه مديريت شده، محصوالت دامی با عرضه مديريت شده
بازاريابی مديريت عرضه به معنی اين است که ھيئت . مزارعی با توليد محصوالت خاص می باشد

با استفاده از تخصيص سھميه توليد به  اين تطبيق. عرضه محصول را مطابق با تقاضا انطباق دھد
درآمدی کافی و  در اين صورت کشاورزان. توليدکنندگان و قيمت گذاری محصوالت آنھا خواھد بود

محصوالت ، ودبا اين وج. و مصرف کنندگان محصولی با کيفيت و با عرضه مداوم خواھند داشت، ثابت
با مديريت عرضه تحت نظارت شديد ھستند و سخت ترين محصول برای شروع کار کشاورزان تازه 

بشرح ذيل دسته بندی  تعدادی از محصوالت توليد شده در جزيره پرنس ادوارد. وارد به حساب می آيند
  :می شوند
 محصوالت دامی با عرضه مديريت شده •

o گاوھای شيری 
o  مرغھای گوشتی 
o  ھای تخمگذارمرغ 

 محصوالت دامی بدون عرضه مديريت شده •
o  گاو 
o خوک 
o  گوسفند 
o بز 

 محصوالت زراعی  •
o سيب زمينی 
o  گالبی وسايرمحصوالت درختی ، گيالس، آلبالو، آلو، سيب( ميوه ھای درختی( 
o  کرنبری، بلوبری، تمشک، توت فرنگی(ميوه ھای کوچک( 
o سبزيجات 
o غالت جاليزی 
o انگورشراب  

 محصوالت مخصوص •
o گرده افشانی، عسل توليد -رپرورش زنبو 



 

 
 شريک شما برای کشاورزی فعال و سود آور

Page 6 of 37 
 

راھنمای آغازکشاورزی در جزيره 
2016پرنس ادوارد   

o روباه وخرگوش ، سمور - پوست حيوانات 
در ، عالوه براين. بسياری از مزارع در استان پرنس ادوارد در بيشتر از يک طبقه بندی قرار ميگيرند

جريب  100يک مزرعه سبزی ممکن است . مزارعی با معيارھايی متفاوت وجود دارد ھر طبقه بندی
جريب باشد وھمه  2محصول خود را به صورت عمده به فروش برساند و يا ممکن است  باشد و ھمه

  . محصول خود را در بازار کشاورزان به فروش رساند
می توانيد گاوھايتان در . انواع روش ھای توليد و بازاريابی وجود دارد ھمچنين، در ھر طبقه بندی

شما می توانيد يک باغ سيب داشته . و دانه بدھيد و يا در داخل گاوداری انھارا علوفه، مزرعه بچرند
  . باشيد وھمه سيب ھای خود را خرده فروشی و يا بصورت سردرختی بفروشيد

  
 )زيستی(ارگانيک  کشاورزی

استفاده ھر گونه  می باشد که) زيستی(شيوه زراعت ارگانيک ، يکی از روش ھای توليد در کشاورزی
شده درباال ميتوانند بصورت ارگانيک توليد  ھريک از محصوالت ياد. مواد مصنوعی را ممنوع ميداند

  . شوند
  

 برنامه توسعه صنعت ارگانيک
در رشد ھر چه بيشتر بخش  کمکیبرنامه توسعه صنعت ارگانيک به منظورفراھم کردن برنامه ھای 

ارد داشته ارگانيک طراحی گرديده است و عملکرد اقتصادی مثبتی در صنعت کشاورزی استان پرنس ادو
  : برنامه توسعه صنعت ارگانيک متشکل از سه برنامه می باشد .است
 افزايش بازار رقابت برای محصوالت ارگانيک •
 فراھم ساختن تجھيزات تخصصی برای افزايش توليد •
 تبديل سايرمزارع برای کشت ارگانيک •

برنامه ريزی وتوليد می توانيد با دفتر توسعه ، گواھی برای کسب اطالعات بيشتر در خصوص اخذ
  :کشاورزی وشيالت تماس حاصل فرماييد  ادارهارگانيک 

Sdmackinnon@gov.pe.ca0825 or -314-902Susan Mackinnon,  
  :می شوند توسعه کشاورزی ارگانيک بشرح ذيل معرفی  ضمنا سه منبع اطالعاتی درمورد

 :(COPC) تعاونی توليد کنندگان محصوالت ارگانيک •
902 -894-99 
 www.organicpei.com 

  :(ACORN) شبکه منطقه ای توليد محصوالت ارگانيک آتالنتيک کانادا •
866 -32 -ACORN(22676) 
 admin@acornorganic.org ,www.acornorganic.org 

  .Dalhousie Faculty of Agricultural (OACC) مرکز کشاورزی ارگانيک کانادا •
902-893-725 
 website:www.organiccentre.ca 
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شما و ميزان تخصيص سرمايه و  مقياس وشيوه توليد بستگی به ھدف، تصميمات مربوط به افزايش کشت

نياز برای ايجاد اينگونه مزارع  خالصه نوع مزارع و منابع مورد. محصول در بازار داردنوع معرفی 
  . می توانيد مالحظه نماييد راھنمااين  2را در پيوست 

  شناخت ومحافظت از زمين ھای جنگلی
پوشانده اند و اغلب بخش زيادی از مزارع  ازخاک استان پرنس ادوارد را% 45جنگلھا نزديک به 

اقتصاد ، وخصوصی نقش حياتی را در محيط زيست کاشته شدهجنگل ھای . نيز تشکيل ميدھند استان را
، خميرکاغذ، آنھا تامين کننده بسياری از محصوالت سنتی نظيرچوبھای سوخت. واجتماع ما بازی ميکنند

 وھمچنين فرصت توليد محصوالت غير چوبی ديگر نظير شربت. ھستند ورقه ھای چوبھای سخت و نرم
ھمچنين . را فراھم آورده است اقالم تزئينی، داروھای گياھی، درخت کريسمس، )Maple syrup(را اف

  . تشکيل ميدھندوحش را  زيست گاه حيات بوده ووگردشگری در طبيعت  سرگرمی باعث
پرچين ھا وحصارھا بخش مھمی ازچشم انداز استان پرنس ادوارد را تشکيل داده ومزيت ھای محيطی 

  . صاحبان مزارع وجامعه دارند زيادی برای
به درستی و با نظم کاشته  می بايست خود را داشته باشند برای اينکه پرچين ھا وحصارھا زيبايی ھر چند

  . و خوب نگھداری شوند
 را در راتصويب نموده که صاحبان زمين ھا و کشاورزان وامع ومحيط زيست جزيره برنامه ایاداره ج
عمل  در مقابل فرسايش و شتشوی خاکه عنوان حائل بياری می رساند تا  استانداردی پرچين ھا ايجاد
ھای صحيح وآگاھی  پرچين برای ايجاد. محافطت کند مقابل وزش بادرا در  ساختمانھا و دام ھاو  کرده

  :ازفوايد آنھا به سايتھای زيرمراجعه کنيد
 www.gov.pe.ca/forestry/hedgerows  

www.wbvecan.ca/anglais/images/shelterbelt_guide.pdf  
 

شيالت ، برای کسب اطالعات بيشتر در مورد وضيعت جنگلھای جزيره به افسراطالعات اداره جنگلھا
  :مراجعه نماييد وحيات وحش 

Ken Mayhew, 902-368-6450 or khmayhew@gov.pe.ca 

 

  . فکرکنيد در محصولتان به افزودن ارزش: گام سوم
  

به  عمل آوری و تبديل محصوالت اقدام به بردن سود در فعاليتھای کشاورزی يکی از راھھای باال
شما می توانيد شير  .ميباشد که باعث ارزش افزوده درقيمت و سود محصوالت می شود محصولی جديد

تعداد . پشم رابه پارچه وميوه ھای کوچک رابه مربا تبديل کنيد، خوک را به سوسيسگوشت ، را به پنير
اين تبديل و فرآوری مخصوصا درتوليدات مواد  .فرآوری می نمايند محدودی از مزارع محصوالت خورا

وبراساس دستورالعمل ھای بخش ايمنی تغذيه فرآوری موادغذايی شکل می  غذايی تحت نظارت دقيق
  . گيرد
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تندرستی وبھداشت ، سازمان سالمت منظور ايمنی فرآوری محصوالت غذايی باه برای اطالعات بيشترب
  :زيست محيطی استان پرنس ادوارد با شماره ذيل تماس حاصل فرماييد

envhealth@ihis.org 
902-368-4790, toll free 1-800-958-6400 
 

  برنامه توسعه محصوالت دربازار
اين برنامه به ھمياری توليد کنندگان و تاجرانی که در بخش کشاورزی و فناوری محصوالت کشاورزی 

ھمچنين اين . پردازد ھستند میر جوی گسترش دامنه محصوالت در بازابه فعاليت پرداخته و در جست
با ارائه  برنامه جھت افزايش رقابت بخش کشاورزی و محصوالت کشاورزی استان پرنس ادوراد

کانال ، فعاليت ھای مربوط به کمک در شناخت بازار، بازار صحيح و کاربردی جھت ورود به اطالعات
آمادگی بازار به کمک کشاورزان و توسعه محصوالت جديد و ، بازار ھای توزيع وتحويل کاال در
  . صاحبان مشاغل می پردازد

بيشتراز اين برنامه و کمک گرفتن از آن در محصوالت مزرعه خود با با کارشناس  برای اطالعات
  :اطالعات کشاورزی تماس حاصل فرماييد

Danny Doyle, 902-940-0871 or dldoyle@gov.pe.ca 
 

  برنامه توسعه بازارموادغذايی
و ھمچنين  فروش محصوالت آن، اين برنامه جھت روشن تر کردن چشم انداز در صنعت کشاورزی

سه مولفه مھم اين برنامه عبارت است . مصرف بھينه محصوالت غذايی کشاورزی تصويب گرديده است
آمادگی ھای مربوط به تغييرات توسعه محصوالت جديد و و  آموزش، کمک به ترقی و پيشرفت از

  . فصلی
اطالعات کشاورزی تماس  برای کسب اطالعات بيشتردر خصوص برنامه فوق می توانيد با کارشناس

  :حاصل فرماييد 
Carolyn Wood, 902-368-4145 or cjwood@gov.pe.ca 

 

 ادارهبا تعدادی ازبرنامه ھای قابل ارائه برای مزرعه داران از طرف : گام چھارم
  . کشاورزی وشيالت آشنا شويد

  
  برنامه کشاوزران آينده

فعاليت اجرايی و ، بتوانند کمک و تشويق می کند تا اين برنامه کشاورزان جديد استان پرنس ادوارد را
  . تجاری موفقی داشته باشند

  :می باشد  بخش 7اين برنامه شامل 
 رينکمک آموزشی توسط مشاودوره ھای در مزرعه داری و  در اختيار گذاشتن تسھيالت 
 ھای الزمارزيابی مھارت 
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 تدوين و تنظيم برنامه کسب وکار 
 الزم مھارتھای آموزش و تمرين 
 در کسب و کار ريسکمديريت  
 زمايشگاھیآ یتحليلآشنايی با نتايج  
 کمک به کاھش ھزينه و استفاده از تخفيف ھای موجود  

عات کشاورزی تماس با دفتر اطال می توانيد، برای اطالعات بيشتر از برنامه ھای ويژه کشاورزان آينده
  . حاصل فرماييد

Information Desk, 902-368-4145 or www.peifarm.ca 

  وکار کسب توسعه برنامه
 تارساند  یم ياریکسب و کار در بازار  ارزيابی، فنی ھای مھارت يادگيری دررا  کشاورزانبرنامه  اين

کسب و  ينچرخه ا درمناسب  یالعمل ھا عکسو تغييرات به نسبت را کشاورزان يحصح واکنش توانايی
  . کار باال ببرد

  :گردد می يشنھادپزير  پنج برنامه توسعه کسب وکار برنامه در
  

  یکشاورز مھارتھای 
است تا آنھا بتوانند با  مھياپرنس ادوارد  استانکشاورزان  یخانواده ھا یبرا مالی یھا کمک
از مزارع  يشترھر چه ب وری بھره ميزانشرکت نموده و  آموزشی یدوره ھاخدمات دراز  استفاده
  . سازندخود را ھمراه  یکشاورز صنعتموجود در  یھا يسکر ودانش روز  باو  ببرندرا باال 

  ) شخصی ارزيابی(  ارزيابی خود 
به کشاورزان استان پرنس ادوارد در شناخت و  يلقب ينا از یھا يتو فعال یآموزش یکارگاھھا

 نقاط قادر خواھند بود کشاورزانبرنامه  يناستفاده از ا با. رساند می ياری يشانھا يیتوانا يابیارز
کسب و کارشان  چرخهوبھبود  تقويت درالزم را  ینموده وشاخص ھا يیضعف وقوت خوراشناسا

  . يرندگ بکار
  يزیر برنامه 

، ينهھز کنترل ھمچون مباحثی در یاز خدمات مشاوره ا استفاده در یمال یکمکھا با برنامه اين
، دراختيار یدر افزودن ارزش به کاالھا کارآفرينی، فروش و بازاريابی، بخشی تنوع، یکاو بھينه
ونحوه  يسکر يريتمد، ھدفدار يکاستراتژ یھا توسعه، مالی تامين، انسانی نيروی ريزی برنامه

    انتظار. شتابد میکشاورزان استان پرنس ادوارد  ياری به مختلف چالشھایرفتار در مقابله با 
  . گردد ارئه On-line یکارگاھھا يقبرنامه ازطر ينا 2016سال  در رود می

  سازمانی وتوسعه آموزش 
را  کشاورزان تاباشد  یم یگروھ یآموزشھا يقطربرنامه از يندر ا موجود مالی ھای کمک
 گيری تصميمبه  قادرو  کردهکسب و کار  رونداز  صحيح شناختو  يابیارز، يلبه تحل تشويق
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 ھای دوره و استراتژيک یھا يزیبرنامه ر تدوين يراز نظ يیھا ھمراھی ھمچنين. مناسب سازد
  . باشد یفراھم م نيز یکشاورز یسازمانھا یبرا آموزشی

  ريسک ومديريت یکاو بھينه 
آنھا را در درک  تاباشد  یم فراھمآنھا  دست در پروژھای و کشاورزان برای یمال یھا کمک
 یھا یشناخت استراتژ، مزرعه یساز بھينه، يدتول ھای ھزينه، یمالامور موقعيتاز  يحصح

 . رساند ياری یدر چرخه کشاورز يسکر يريتمقابله و مد
 اطالعاتدفتر باجھت استفاده از آن  يازبرنامه و موارد مورد ن يناز ا بيشتر اطالعات کسب برای

  : يريدبگ تماس یکشاورز
902-368-4145 or peifarm.ca 

 يمنیا یھا يستمبرنامه س
 اين. کند یم کمک ياھانھا وگ دام، انسانھا به مربوط خطرات با مقابلهکشاورزان در به  برنامه اين

 نحوه، مزرعه از خارج يا و مزرعه در یخوراک مواد ايمنی و تضمينخطرات ممکن است مربوط به 
 يريتمد، گياھانيا  يواناتح سالمت، مصرف تا توليد از کاال گردش زنجيره، يستز يطمح، دام نگھداری

 :باشد یبرنامه مدوزير شاملبرنامه  اين. و نظارت باشد مراقبت، يفيتک کنترل، یدر مواقع اضطرار
  . ازمزرعه بعد ايمنی یھا برنامهو  مزرعه در يمنیا ھایبرنامه 

تماس  یکشاورز از حاصل خوراکی مواد یبا مسئول ھماھنگ ايمنی ھای سيستم برنامه با ارتباط در 
  :ييدحاصل فرما

smmellish@gov.pe.ca5456 or -368-902 at, Mellish Shauna  
  

  وکار کسب ريسک مديريت
   :باشد یم يلذ یبرنامه ھا یاستان پرنس ادوارد مجر یدر امور کشاورز يمهاداره ب 

آب و  ييراتھمچون تغ خطراتیاز  ناشی خساراتھایکننده  جبران پوشش ينا – یکشاورز بيمه 
  . باشد می یمحصوالت کشاورز به ھا بيماری يرسا آفات و، يیھوا

 که با یبه کشاورزان یمال کمکاست از  عبارت پوشش ينا – کشاورزی در ثبات ايجاد در حمايت 
 . اند هگذشته مواجه شد یسالھا به نسبت% 30 از بيشکاھش درآمد 

 را آمددر جزيی کاھشاست که حساب سپرده  يکپوشش  ينا -  کشاورزی در یگذار سرمايه 
انجام دھند که ريسک را  يھايیگذار يهسرمامی دھد تا  يتوامن به کشاورزان فرصت پوشش داده و

 .کاھش دھد و يا بازار فروش را بھبود بخشد
 کشاورزی بيمه تعاون با دفتراداره توانيد ھا می برنامه ازاين مندی بھره بيشترازنحوه اطالعات کسب برای

  :نماييد حاصل تماس ذيل با مشخصات
PEI Agricultural Insurance Corporation 

9695-251-855-1  . peiaic@gov.pe.ca or 
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  ھا جنگل تقويت برنامه
 یجنگل یھا زمينمالک  را برای کسانی که وخدماتیھا  برنامه زيست ومحيط زمين، یشھر سازمان
  . است داده ھستندعرضهپرنس ادوارد  استان
  . می باشد) FEP(جنگل ھا  تقويتبرنامه ، یخصوص یجنگل یھا ينزم یبرا یاصل یھا برنامهاز  يکی

)www.gov.pe.ca/forestry/FEP(FEP) ( 
 يريتجھت مددر اولين قدم ارائه تدبيرھايی . برنامه فوق در بخشی ازھزينه ھای شما سھيم می شود 

 زمين از يحیصح شناخت به کهبرنامه به شما کمک خواھد کرد  اين. است یجنگلھای ينزم يحصح
  . بشناسيد بيشتر را آنو توسعه  پيشرفت یھا زمينهو  ھا محدوديت ھمچنين و يابيد دست جنگليتان

کمک  ھدفتان به رسيدن دربه شما و شود  یفراھم م یدر امورجنگلدار یا مشاورحرفه توسط برنامه اين
حد  يندر بھتر ينموجود در زم یھا يتقابلتوجه به با  اصولی بصورت کارتانکه  یخواھد کرد به نحو

  . نمايد پيشرفت ممکن
 یحساس ومکانھا طبيعیومناطق  یجنگل یازعرصه ھا ینقشه بردار، يیشامل شناساکه برنامه  اين

 يکمناسب و تکن يريتدر مد یاصول یھا يهبا توص، باشد می یجنگل یوراھھا گذرگاه يجادا یمناسب برا
  . خواھد کرد ياریبه اھدافتان  يدنرسدررا  شما یپوشش جنگل وھر منطقه  یبرا یمزرعه دار یھا

وحش  ياتو ح يالتش، یجنگلدار سازماندر   FEP یمسئول ھماھنگ با يشترکسب اطالعات ب جھت
  : فرماييد حاصل تماس

Forests,Fish and Wildlife Division FEP Coordinator , 
Scott MacDonald, 902-620-3179 or samacdonald@gov.pe.ca 

 

  زنبورعسل ملکه جايگزين پروژه
 تقويت. باشد میپرنس ادوارد  استانعسل  زنبوران ژنتيکی مقاومت برافزايش مبنی برنامه اين ھدف

کنه ( عسل زنبوران ھای آفت برابر درزنبورداران  مقابله یآمادگ افزايش با ھدف يکیژنت مقاومت
HBTM(  درختان بلوبری  بهو در نھايت افزايش کلنی ھای زنبورھای عسل و بھبود خدمات گرده افشانی

  . انجام می گردد
  : فرماييد حاصل تماسھا  یکلن يشوافزا زنبورداری بخش با کارشناس ينا بيشتردر اطالعات کسب برای

The Berry Crop Development Officer, Chris Jordan 
902 – 314 -0816 or. cwjordan@gov.pe.ca 
 

  . شويد آشنا گردد می ارائه وشيالت کشاورزی اداره توسط که ازخدماتی تعدادی با :پنجم گام
  

  کشاورزی اطالعات
 بيشتر رونق برای را ای گسترده آماروخدمات، اطالعات ادوارد پرنس استان وشيالت کشاورزی بخش

  . ميدھد ارائه زارعين به کشاورزی صنعت
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  :فرماييد حاصل تماس کشاورزی بخش رسانی اطالع دفتر با خدمات اين مورد بيشتردر اطالعات برای
cjwood@gov.pe.ca 3276) or-PEIFARM(734-866-4145 or 1-368-902  

  
   پرنس ادوارد استان)  ياهآب و گ، خاک( کشاورزی يلو تحل تجزيه آزمايشگاھھای
استاندارد کانادا  یشورا يسانسل تحتمدرن  يزاتتجھ بهمجھز کشاورزی تحليل و تجزيه آزمايشگاھھای

ISO 17025 Standard خاک، يرش، مورد آبدر را آناليزھا ترينروز بهھا  آزمايشگاه اين. ھستند ،
 بر تکيهبا  یارائه خدمات تخصص آمادهالبراتوارھا  اين ھمچنين. دھند یانجام م ياھیگ بافتو دام خوراک

 پسماندھا و، ای گلخانه يطشرا، کشاورزی کود، بذر یزن جوانهاز جمله  یمختلف يلدر مسا يشآزما
  . ھستند گياھان یفصل يماريھایب يمعال تشخيص
 ه آدرس زير مراجعه و باآنھا ب ينهھا و ھز آزمايشاين انجام  خصوص در بيشتر اطالعات کسب برای
  . ييدتماس حاصل فرما يرز شماره

West Royalty in BioCommons Park at 23 
Innovation Way, Charlottetown  
902-620- 3300 or www.gov.pe.ca/peial 
 

پرنس  دراستان يلقب يناز ا یھاي وبرنامه خدمات مورددر بيشتروکسب اطالعات  منظورمطالعهه ب
   :فرماييد مراجعه يالتوش یکشاورز اداره يتسا بهادوارد، 

www.peifarm.ca
  

  . يدآماده زراعت شو: ششم گام
  زمين
 ملکی معامالت مشاور با انيدتو یم يداجاره نکرده ا ياو  يدهنظر خود را نخر مورد زمين شما چنانچه
و انجمن  ينترنتا، یروزنامه محل در يغبا تبل يا و فرماييد حاصل تماس اجاره يا خريد برای خود منطقه

مخصوصا در  زمين خريد به يمتصم چنانچه. يددلخواھتان اقدام کن ينکردن زم يدامختلف نسبت به پ یھا
 یو آبرسان یشھر، ایمنطقه  ينقوان از را خودحتما اطالعات  داريد يافتهکار شده و توسعه ن ترمناطق کم

  . ببريد باال منطقه آن
 ياو  يبجر 5از  بيش زمينی اجاره يا و خريد برای محلی سازمانھای و محلی غير یسازمانھا و افراد
 کميسيونبه درخواست  يهملزم به ارا پا از طول خط ساحلی را در بر می گيرد 165از  يشبکه  ينیزم

درخواست در  یفرم ھا و اطالعات. بود خواھند )IRAC( ادوارد پرنس استان نظر تجديد و نظارت
  :باشد یموجود م يرز يتسااستان در  یخصوص قرارداد حفاظت اراض

http://www.irac.pe.ca/Land  
 یم موجود يرز يتسا در يیروستاو شھری ھای نامه وآيين یبند منطقه قوانينمورد دريشترب اطالعات

  :باشد
www.gov.pe.ca/mapp/municipalaffairs 

  .کنيد مراجه زير لينک به بندی منطقه ينقوان در خصوص يشترب اطالعاتکسب  برای
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zones-www.gov.pe.ca/environment/buffer  
حفاظت خاک با  یبا کارشناس يدتوان یم ھا آبراه و آبرسانیمنظور کسب اطالعات الزم در مورد  به

  . فرماييدتماس حاصل  يلمشخصات ذ
gtvessey@gov.pe.ca  0786—314-902 ,GwenVessey  

 
  زيرساخت

 برنامهخدمات  يتساخت مزرعه به سا یبرا يهاول يساتساخت ھا و تاس يرکسب اطالعات از ز یبرا
  . فرماييد زيرمراجعه اينترنتی آدرس بهکانادا  ريزی

www.cps.gov.on.ca/english/Farmeindex.htm  
  

  تجھيزات
 يزن یکشاورز کار شده و نو يزاتفروش تجھ یھا و واسطه ھا يندهنما یاستان پرنس ادوارد تعداد در

و نشريات مختلف  ھا يتسا يقاز طردست دوم  یآالت کشاورز ينماش بسيار زيادی از تعداد. وجود دارد
  :تعدادی از اين سايت ھا عبارتند از. به فروش می رسند

www.kijiji.ca  
www.usedpei.com  

search.comwww.iron  
www.agriculturesearch.com  

  
 یابزارھا و تجھيزات از بسياریسراسر استان وجود دارد که  درھای وسايل کشاورزی وشگاھفر

 . رسانند می فروش به را يورط و دام خوراک يا و یمانند حصارکش یکشاورز
  

  : استان پرنس ادوراد کشاورزی رشته یتخصص نشريات
ماه  دو بصورت را کشاورزی صنعتاخبار  که) Island farmer( يرهکشاورزان جز روزنامه 

  .دھد یپوشش م يکبار
www.peicanada.com/island_farmer5443, -806-800-1  

 
 یکاربردو  مورد توجه مباحثبه  (Atlantic Farm Focus) يکدر آتالنت کشاورزی ماھنامه 

  . پردازد یم يکاستان آتالنت 4 کشاورزان
www.atlanticfarmfocus.ca4442 ext. 2525 or -717-800-1 

 
مجله،  اين ناشر. يشودمرتبه در سال منتشر م 10که ) Rural Delivery(روستايی  توليد مجله 

 ٱتالنتيکگوسفند در و  گاو ، پرورش(Atlantic Forest) يکدر آتالنت جنگلداری مجالت ناشر
(Atlantic Beef and sheep)يکدر آتالنت) اسب پاکوتاه( یپون و اسب نگھداری و ، پرورش 
(Atlantic Horse and pony) باشد یم يزن .  
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www.countrymagazines.com5411 or -354-902  
کوچک و  مقياس در کشاورزی موضوع با) farm Canada) small کاناداکوچک  مزارع مجله 

  . شود میچاپ يکبار ماه  6ھر  بصورت
www.smallfarmcanada.ca7985 or -260-866-1  

  
 یبرا مجله و روزنامه انتشار به اقدام یصنعت کشاورز یو داخل یاستان یاز انجمن ھا بسياری 

 ياو  نآبونما يدبا یتعدادبرای باشد اما  یم يگانرا ياتنشر يناز ا تعدادی. ينمايندخود م یاعضا
 مراجعه راھنما 1شماره  پيوست به يدتوان یم يشترب اطالعات برای. پرداخت شود يتعضو ينهھز

  . فرماييد
   

  کار ینيرو
عمده کشاورزان در  نگرانيھایاز  يکیبه  يلتبد ميتواند )یحرفه ا غير يا یا حرفه( کار نيرویکردن  پيدا
داران و  مزرعه بهرا  کاريابی خدمات، استان پرنس ادوارد یکشاورز شورایجھت  ينھم به. شود يرهجز

کار مورد نظرشان از  يرویدر استخدام ن شورا يناز ا ميتوانند کارفرماھا. دھد می ارائهکار  يایافراد جو
 برای بيشتر آگاھيھای کسب منظور به. يرندبگ کمکافراد آماده به کار  یبه بانک اطالعات یدسترس يقطر

ه ب ادوارد پرنس استان کشاورزی کارگران شورای به، کشاورزی بخش در کارگران جذب يا و کاريابی
  :کنيد مراجعه ذيل سايت و شماره

www.peiagsc.ca1091 or -892-902  
  

  آموزش
 یآموزش یھا دورهانواع  برگزارکننده پرنس ادوراد در سراسر سال استان شيالت و کشاورزی دپارتمان

 تاريخدوره ھا و  عنوان، یآموزش یبرنامه ھا از اطالعات کسب برای. باشد می یفن یکارگاه ھا و
                    درسايت مراسم يخبه قسمت تار ياو  ييدحاصل فرما تماس کشاورزی اطالعات دفتربا ، آنھا برگزاری

www.peifarm.ca ييدفرما مراجعه .  
و  ينترنتیا بصورت تازه کار کشاورزان یرا برا یتخصص یدوره ھا ،Dalhousie یکشاورز دانشکده

 يکارگان یکشاورز، یدام یداروھا، مدرن گله داری از عبارتند ھا دوره اين .مينمايدبرگزار یحضور يا
کمک  يلذ يتسا يا و تماس شماره از توانيد می دانشگاه اين ھای برنامه از بيشتر اطالع برای. يرهو غ

  : بگيريد
www.dal.ca/faculty/agriculture/programs.html6600 or -893-902  

  
 با کشاورز نظر زير ميتوانيد شما وجود دارد که يزن "SOIL" دوره مانند عملی و کارآموزی آموزشھای

کسب اطالعات  رایب .بياموزيد مزرعه اندازی راه برای را بصورت عملی، الزم ھای مھارت تجربه
ھست  يتايمبرنامه ھا در منطقه مر ينکانادا که ھماھنگ کننده ا يکآتالنت يکارگان یکشاورز دفتربا  يشترب

  :و يا به وبسايت زيرمراجعه نماييد يريدتماس بگ
soilapprenticeships.orgwww.   
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1-866-322-2676  
 انسانی منابع بخش اب در سراسر کانادا یکشاورز یآموزش یبرنامه ھا کليه اطالع از فھرست برای

  :مراجعه نماييدسايت زير ا تماس بگيريد و يا بهکاناد یسازمان کشاورز
1-866-430-7457 
www. agritalent.ca 
 

  مقررات و مجوزھا، يتعضو: داری آماده شويد مزرعه برای :ھفتم گام
  

  یزراع ينزم ثبت
ن پرنس در استا یکشاورز سازمان برای را ثابتیبودجه  کشاورزی اراضی یو حقوق حقيقی ثبت قراداد

مزرعه  يهاتحاد«، جھت ثبت در استان پرنس ادوراد يطشرا واجد سازمان دو. ادوراد در نظر گرفته است
  کردن خدمات و  فراھم مامورسازمان ھا  ينا. باشد می »يرهجز یکشاورز يونفدراس«و  »یداران مل

 ص ساالنه کشاورزانلآمد ناخادر اساس بر ثبت ھزينه. ھستند استانکشاورزان  يازمورد ن یفرصت ھا
  . بدھند یرا به سازمان کشاورز يکاتومات برداشت حق ميتوانندخواھد شد که کشاورزان  برآورد
  . يندخود نما يناقدام به ثبت زم اوليهکسب درآمد  و ينزم ازخريدپس  توانند می کشاورزان: مھم نکته
  . فرماييد حاصل تماس زير ھای شماره با مزارعبا دفتر ثبت  يشترکسب اطالعات ب برای

902-368-4145 or 1-866-PEIFARM (734-3276)  
 

  يطدار واجد شرا مزرعه
، 1998مصوب سال  (.Real Propert Assessment Act ) یامالک واقع ارزشيابیبه موجب قراداد 

 ينزم ارزيابیکاھش  يقاز طر ماليات در تخفيفمنظور  به یمزرعه دار يطشرا واجدين یبرا یبرنامه ا
 يطکشاورز واجد شرا پرونده یبرا يتوانيدم شما. فراھم شده است یکشاورز يناستفاده شده به عنوان زم

  : اگر  يکهدر صورت يداقدام کن
  :ھستيد زمين مالک شخصا 

 درآمد از درصد 25 يا و دالر 10,000 حداقل) 2(، ھستيد زراعت به مشغول فعال صورت به) 1(
  . شود می تامين داری مزرعه راه از تان ساالنه خالص

 :است ينمالک زمسازمانی ھستيد که  شريک 
            حداقل) 3(عال در کار کشاورزی مشارکت دارد، بصورت ف) 2(است،  گرديده استانیثبت ) 1(

  . شود می تامين داری مزرعه راه از آن ساالنه خالص درآمد از درصد 25 يا و دالر 10,000
  ثبت نام  يندهو در برنامه کشاورزان آ يدھست ينزم مالک یکار يا یمال يکشر يا و ينزم مالک 

  . يداکرده 
 يزن يزلد روغنو  يلمجوز گازوئ يافتممکن است عالقه مند به در ھستيد عالقمند برنامه اين به شما اگر
استان  مالياتو  يیو دارا مالی بخش با يلقب يناز ا ھايی برنامهخصوص  در يشتراطالعات ب برای. يدباش

  :يريدپرنس ادوراد تماس بگ
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taxandland@gov.pe.ca4070 or -368-902   

  
  

  کسب و کار شماره
 يککسب و کار  شماره. يدداشته باش يزشماره کسب و کار ن يتوانيدم ييدآ یبه حساب م شرايط واجد چنانچه

با دولت  یھمکار يناست که موارد کسب و کار و ارتباط را ساده تر و معامالت و ھمچنشماره سيستمی 
  . بخشد یم يلفدرال را تسھ

 چنانچه .کنيد اقدام کار و کسب شماره دريافت برای بايد کارگرداريداستخدام  يااگر قصد صادرات  ھمچنين
 مالياتچرا که  باشيد داشته موارد بعضی به دقيقیتوجه  يستبا یم يدبه ثبت برسان يزينسب يددار نظردر 

ثبت شماره  یھا مزيتاز . دارد یآن بستگ ياسو مق يدانداز یکه راه م یکار نوعبه  (HST)بر فروش 
 یھا ينهمجدد ھز یبا بررس يزينسبر فروش به ب ياتمال برگشت ینظر برا تجديد درخواستکسب و کار 

حساب  بازگشايیبه  اقدام يهدر مراحل اول يدواردرات دار يا قصد صادرات چنانچه. باشد میشروع 
حقوق  ليستکردن حساب  باز يددار یانسان يروین گرفتنقصد  چنانچه ياو  بکنيدصادرات /واردات ياتیمال

  . شود یتان م حرفه ثبت یدر روندھا يعکارگران از ابتدا باعث تسر
 اب يدتوان یم) ياتیپروانه کسب مال(شماره کسب و کار  يافتدر مورد نحوه در يشترکسب اطالعات ب برای
  . ييدحاصل فرما تماس کانادا ياتمال اداره

arc.gc.ca/bn-www. crafree) or -5525 (toll-959-800-1  
  

  دفع آفات سموماز  استفادهو مجوز  گواھی
استفاده از سموم  گواھی يهاقدام به تھ يستبا یم يداستفاده کن يربومیغی يدتول سموماز  خواھيد یم چنانچه
 100از  75 یباال نمرهموفق به کسب ، در امتحان مربوطه بايست می گواھی اين دريافت برای. فرماييد
  . صادر خواھد شد يتانساله استفاده از سموم برا 5مجوز  یو پس از قبول بشويد
آزمون  یبرا یآمادگ کتابچه. يدداشته باش ھمراهعکسدار  يیشناسا کارت يکآزمون  اينشرکت در  برای
 کارگاه زمستانساله در فصل بھار و  ھر ينباشد ھمچن یآزمون آماده م ينبه شرکت در ا يلافراد ما برای
 یبرا یآمادگ کتابچه. گردد یبرگزار م يگانبصورت را یافراد متقاض یروزه برا يک یآموزش یھا

  :در آدرس اينترنتی زيرموجود می باشد PDF بصورت آزمون
www.gov.pe.ca/environment/pesticides  

  
با متخصص مديريت سموم تماس از سموم  استفاده یگواھ دريافت یبرا يشتراطالعات ب کسب جھت
  :بگيريد

ktclarke@gov.pe.ca5599 or -368-Thane Clarke, 902  
 

 مخصوص ھای گواھی
 گواھی گرفتن نيازمند، يدشروع کن يخواھيدکه م یکار ياو  ياوريدعمل ب يخواھيدکه م محصولیبه  بسته

  : مثال  یبرا. يدھست مربوط به آن
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  عسل  یو پرورش کندو یزنبور دار 
  زنبورعسل واردات پروانه 
  گوزن  ینگھدار مجوز مخصوص 
  گوشتی محصوالت فرآوریمجوز کشتار و  
  لبنيات فرآوریمجوز  
  يرش يدمجوز تول 
  خوراکیمواد  توليد مجوز 
  یمجوز دست فروش 
 مجوز واردات خوک 
سازمان  یاز با مراجعه به بخش اطالع رسان يتوانيدھا و مجوزھا را م یگواھ ينمربوط به ا اطالعات
  . صادر گردد يگرد یدر استان ھا مجوزھا اين از تعدادی استممکن . ياوريدبدست ب یکشاورز

  
  مقررات
 استانکشاورزان  برایالزم االجرا  شھرداری و استانی مقرراتو  قوانينالزم، ھای  گواھی بر عالوه

  :است ذيل موارد شامل مقرراتو  قوانين اين. جود داردو يزن پرنس ادوراد
  يیغذا يتامن 
، کش آفتاستفاده از(  باشند می مضر زيست محيط برای کهاز محصوالت  استفادهدر  کنترل 

  )خاک فرسايش و مغذی مواد مديريت، کود مديريت
  داخل مزرعه  آبزيان و طيور و دام و سالمت ینگھدار نحوه 
  سرگردان یدام ھا 
  ينزم یو منطقه بند يمتقس 
  ساختمان مجوز ساخت 

 

  ب ھاھا و تاال يلحفاظت از مس مقررات
آب  يانجر یچه دارا یساحل آبھای، خليج، رودخانه، حوضچه، نھر، ھرجريان به (watercous) مسيل

  . شود یباشد چه نباشد گفته م
، مرداب ند مانندم ھستومقا ياھانی است که در آبگ دارای شود که یگفته م یبه منطقه ا) wetland( تاالب
  . باشد لجنزارمی و باتالق

 سازماناز  يرموارد ز دربه اخذ مجوز  يازن کشاورزان، ھا و تاالبھا يلچون مس یزراعت در مناطق یبرا 
   :دارند زيست محيط

   در زمينشکل  ييرھر گونه تغ یمجوز برا 
  دور ريزی و برداشتن ھر نوع ماده يا جسم 
  ساختارھای موجود تعمير و تغيير، ساخت و ساز گونه ھر 
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 قايق انداختن آب مورد استفاده در به وسايلاز  يربه غ یآالت کشاورز ينھر گونه ماش از استفاده 
   یقانون يدو ص

 ينگها مگر، زنده یو درختچه ھا درختان قطعزار و  بوته، ياھیبردن پوشش گ ينو از ب تغيير 
  . درخت باشدشده از يدهباتالق پوش

 آب يانبھبود جر برای یعملھر انجام 

   حريم
و  يرينش آبھای در. است ضروری باتالقھا و آبراھھا تمامی در حريم عنوان به فاصله متر 15 رعايت
 رودخانه شور آبھایشامل  مدی و جزرمناطق  .شود یم يریرسوبھا اندازه گ یاز کناره ھا حريم، یجار
 می گيری اندازه گياھی پوشششروع  مرزاز  حريم، تاالبھا در. شود می یساحل مناطقو ھا  خليج، ھا

   :باشد یم يستز يطسازمان مح از مجوز اخذبه  يازن، يلانجام موارد ذ صورت در حريم  ھا در. شود
  منطقه  آن خاک يا زمين در تغييرگونه  ھر 
  مواد  وھر گونه مصالح  اعمال ياو  تخليه 
  سنگ  يا خاککردن  خارج 
  ھر گونه مانع  رفع ياو  يرتعم، ساخت 
  غيرکشاورزی يزاتتجھ يا يهنقل يلهھر نوع وس يریبکارگ 
  و درختچه ھا  درختان يدنبر 
 آنھا اينکه مگر نماييد حريم ھا در آفات دفع برای سموم از استفاده يا محصول کشت بهاقدام  نميتوانيد شما
  . واقع شده باشند خشکیدر محصور یمراتع آب يا ھا باتالق کنار در
، يهناح آن یھا و درختچه ھا درختبه ھرس  اقدام، حريم ھا ينقوان يتعارضمن توجه به  ميتوانيد شما

  . يددر آن منطقه بپرداز یکشاورز يزاتتجھ از استفاده يامرتب کردن چمن ھا و 

  واقع در پرتگاه ھا راز چمن
رديفھای کاشته شده تا ،ينیزم يبمانند س، يدکن یشده کاشت م یکار يفشما محصوالت بصورت رد اگر

متری از چمنزارھايی که يک سال قبل از  10بايد در فاصله  ھا و باتالقھا يلمسمتری از  200فاصله 
  .متر به چمن ھا نزديکتر چيزی کاشته نشود 10خاتمه يابند و از  ،شروع کشت وجود داشته اند

  
  ندامدارا یقابل توجه برا موارد
  :نبايدشما  یمربوط به بخش دامدار ينقوان يترعا عالوه بر، يددار یفعال دامداریشما  اگر

  .وارد شودباتالقھا  ياو  مردابھا در دامداری فضوالت اجازه بدھيد 
اخذ ھا بدون  تاالب و باتالق، ھا متری مسيل 90در حريم  را ھر گونه ساخت و ساز و گسترشی 

  . يست انجام دھيدز يطسازمان مح مجوز از
 با ميتوانيدبخش  ينمربوط به ا ينچمن زارھا و قوان، حريم ھا، آبھا يلدر مورد مس يشتراطالعات ب برای

  . فرماييد حاصل تماس ذيل مشخصات با کشاورزی خاک حفاظت کارشناس
gtvessey@gov.pe.ca0786 or -314-902 ,Gwen Vessey   
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  ينسوزاندن زم مجوز
عمل را  ينا یمجوز الزم برا يستبا یباشد و افراد م مینوامبر  30مارس تا  15 از ينزم سوزاندنزمان 

 ينهزم ينمتفاوت در ا ينھر منطقه ممکن است قوان یھا یموضوع که شھردار ينبا توجه به ا. داشته باشند
 شھرداریو خود  یمنطقه ا یدپارتمان آتش سوز با حتما عمل اين واخذ مجوز  یبرا، ندداشته باش
 رايگان بصورت که را الزم مجوزھای آتشافروختن   به مبادرت از قبل و يدالزم را داشته باش یھماھنگ

 ينگتونول، مناطق شارلوت توان درمجوز سوزاندن  يهو تھ يشترکسب اطالعات ب برای. يدکن يهتھ باشد می
  . يريدتماس بگ يتوانيدم يرز یھا شمارهو سوتامپتون با 

Charlottetown 902-368-4800  
Wellington 902-854-7260  
Southampton 902-961-7296  

  شماره تماسھا: 1پيوست 
  

PEI Department of Agriculture and Fisheries 
For information please call 1-866-PEIFARM (734-3276),  
902-368-4145 or visit www. peifarm. ca 

 

Information Section 
Danny Doyle  Ag. Officer   dldoyle@gov. pe. ca   
Bill MacKendrick  Ag. Officer    bimackendrick@gov. pe. ca  
Suzanne MacNeill  Ag. Officer    slmacneil@gov. pe. ca  
Will Proctor Ag. Officer  waproctor@gov. pe. ca  
Carolyn Wood   Ag. Officer  cjwood@gov. pe. ca  
   

Innovation Section 
Lynda MacSwain Manager lemacswain@gov. pe. ca  
Brian Beaton Potatoes bwbeaton@gov. pe. ca  
Dr. Les Halliday Beef ljhalliday@gov. pe. ca  
Chris Jordan Fruit Crops cwjordan@gov. pe. ca  

Dan MacEachern Field Crops danmaceachern@gov. pe. 
ca  

Susan MacKinnon  Organic sdmackinnon@gov. pe. ca  
Muriel Power Pesticide Training mmpower@gov. pe. ca  
Fred VanderKloet Dairy fsvanderkloet@gov. pe. ca  
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Sustainable Resource Section 
Barry Thompson Manager blthompson@gov. pe. ca  
Josh Dillman  Soil and Water   jdillman@gov. pe. ca   
Josh Lindsay   Ag. Eng. Tech   jklindsay@gov. pe. ca  
George Piercey  Environmental Tech.   gapiercey@gov. pe. ca  
Kyra Stiles   Nutrient Management  kstiles@gov. pe. ca  
Gwen Vessey  Soil and Water   gtvessey@gov. pe. ca  
DannyWalker  Agriculture Tech.    dmwalker@gov. pe. ca  
Tyler Wright  Soil and Water   tmwright@gov. pe. ca  
 
 
 
General Farm Organizations 
Atlantic Canada Organic Regional Network 
PO Box 6343 Sackville NB E4L 1G6 
tel: 1-506-536-2867, 1-866-32ACORN (toll-free), fax: 1-506- 536-0221 
e-mail: admin@acornorganics. org, website: www. acornorganic. org 
 

PEI Certified Organic Producers Cooperative 
420 University Ave. Charlottetown PE  
C1A 7Z5, tel: 902-894-9999, fax: 902-894-9799,  
e-mail: email@organicpei. com 
 

PEI Federation of Agriculture 
Robert Godfrey (Executive Director) 420 University Ave. Charlottetown PE 
C1A 7Z5 tel: 902-368-7289, e-mail: rgodfrey@peifa. ca website: www. peifa. ca 
 

PEI National Farmers Union 
Edith Ling (Womans Director) 239 Ling Rd. North Winsloe PE 
C1E 2T2 tel: 902-368-1262, website: www. nfu. ca  
 

PEI Soil & Crop Improvement Association 
Tyler Wright (Manager) PO Box 21012 Charlottetown PE C1A 9H6  
tel: 902-887-2535, e-mail: wright. tj@pei. sympatico. ca 
 

PEI Young Farmer’s Association  
Jeremy Stead (President) 420 University Ave. Charlottetown PE 
C1A 7Z5 tel: 902-394-0696, e-mail: president@peiyoungfarmers. com  
 

PEI Agriculture Sector Council 
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Laurie Loane (Executive Director) 420 University Ave. Charlottetown PE  
C1A 7Z5 tel: 902-892-1091, e-mail: laurie@peiagsc. ca, website: www. peiagsc. ca 
 

Commodity Organizations 
Chicken Farmers of PEI 
Janet Hillard-Murphy (Manager) 4701 Baldwin’s Rd. Cardigan PE C0A 1G0 
tel: 902-218-1872, e-mail: peipoultry@pei. sympatico. ca 
 

Dairy Farmers of PEI 
Doug Thompson (Manager) PO Box 35, 420 University Ave. Charlottetown PE 
C1A 7Z5 tel: 902-892-5331, e-mail: dthompson@dfpei. pe. ca ,website: www. 
dfpei. pe. ca  
 
Egg Producers of Prince Edward Island 
Mike Cummiskey (Manager) 420 University Ave. Charlottetown PE  
C1A 7Z5, tel: 902- 892-8401, e-mail: mcummiskey@dfpei. pe. ca 
 

PEI Beekeepers Association 
Sean Murray (President) 3178 Savage Harbour Rd. Mount Stewart PE C0A 1T0  
tel: 902-628-7955, e-mail: theseanmurray@gmail. com 
 

PEI Cattle Producers  
Rinnie Bradley (Manager) 420 University Ave. Charlottetown PE C1A 7N5 
tel: 902-368-2229, e-mail: cattlemen@eastlink. ca 
 

PEI Fur Breeders’ Association 
Peter Peters (President) 1767 Annandale Rd. Souris PE C0A 2B0 tel: 902-687-
3601 
 

PEI Horticultural Association 
Joanne Driscoll (Manager) PO Box 1887 Charlottetown PE C1A 8B9 
tel: 902-566-2733, fax: 902-566-5637, e-mail: peihort@isn. net 
 

PEI Hog Commodity Marketing Board 
Tim Seeber (Manager) 420 University Ave. Charlottetown PE C1A 7Z5 
tel: 902-892-4201, fax: 902-892-4203, e-mail: seebertw@eastlink. ca  
 

PEI Potato Board 
Greg Donald (General Manager) 90 Hillstrom Ave. Charlottetown PE  
C1E 2C6 tel: 902-892-6551, website: www. peipotato. org 
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PEI Sheep Breeders’ Association 
Ryk terBeek (President) 716 Kentyre Rd. North Winsloe PE C1E 2S7 
tel: 902-628-6691, e-mail: rykterbeek@rogers. com 
 

PEI Wild Blueberry Growers Association  
JoAnne Pineau (Administrative Assistant) 420 University Ave. Suite 110 

ca. joann@peifamail: -7289, e-368-Charlottetown PE C1A 7Z5 tel: 902 
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  پروفايلھای کاال: 2پيوست 
  :دامپروری مزارع در عمومی مالحظات

، آنھا اشاره شده است به نيز يردام ھا که در ز ینگھدار يطفروش گوشت دام ھا و شرا يلاز قب موضوعاتی
 يزمحصوالت خاص ن یمربوط به نگھدار اطالعات. در مزارع ھستند یموضوعات دامپرور ينمھمتر از

  . قابل مالحظه است بعدیدر صفحات 
نظر  يرز يااستان و  یاز کشتارگاه ھا يکی در يستبا یقابل فروش در استان پرنس ادوراد م گوشت

شده در  يدگوشت تول. گرددسپس به بازار مصرف ارائه  و بندی بسته، شده قطعه، ذبحکشتارگاه فدرال 
 فدرال کشتارگاه و دام بھداشت سازمانتحت نظارت  يستیرسد با یبفروش م يگرد یکه در استانھا يرهجز

  . پذيرد صورت
نظر سازمان  يروجود دارد که ز یو صنعت یکشتارگاه مجھز بھداشت سالن 6پرنس ادوارد  يرهجز در

  . باشد می Albanyسازمان در شھر  ينکه مرکز ا، کنند یم يتفعال يکگوشت آتالنت
مستمر در خصوص  بطور (CFIA)کانادا  يیو کنترل مواد غذا یآژانس بازرس ينارتباط ھمچن ينا در

 یخاص را ارائه م یھا يهو استفاده از محصوالت مربوطه توص یو عمل آور ینحوه پرورش نگھدار
 یدامدار و سازمانھا يفانواع دام و شرح وظا یدر مورد نگھدار يشترکسب اطالعات ب برای. دھد

  . يدمراجعه کن يرز يتبه سا CFIA يژهبو ینظارت
www.inspection.gc.ca  

  
  :طيور و دامپرورش  یمحل برا يیشناسا برنامه
منطقه  جغرافيايیو شرايط  يورو ط دام مزارع پرورشاست که بين   امری مھم مناسب محل شناسايی

و  يروسھابا و مواجھهو  یاضطرار مواقعدر  يحصح واکنش ه گونه ای کهارتباط برقرار می کند ب
  . تسھيل گردد يا انساندام  يماريھایب
  : شده باشد محاسبه يقبصورت کامل و دق يرکه موارد ز يدآ یبه حساب م مناسب یوقت محل يک 

  )بخش/ شماره قسمت( ينزم یشرح قانون 
  یدر مواقع اضطرار ينمشخصات تماس با مالک زم 
  )... و يرهو غ کشتارگاه، عموم یبرا  يدنقابل چ ينزم، مزرعه(نوع محل  
  )در موجود محل يورانواع گونه دام و ط يستل(نوع دام ھا  
 نگھداری يندر زم يشودکه م یگوشت گوساله ا يتظرف حداکثر(دام ھا در محل  يینھا يتظرف 

  )شود
 صاحبان، يواناتسالمت و محافظت ح ينقوان نظر زير مستعدمحل  يیشناسا مقررات يهکل رعايتاز  پس

  . برسانند یبه ثبت رسم را خودمورد نظر  ينکه زم بودخواھد  قادر يورو پرورش ط یمزارع دامپرور
  :از منابع زير کمک بگيريد يدتوان یاخذ مجوز فوق م از يشتراطالعات ب برای

Agriculture Information Officer 902-368-4145 or the PID website 
www.gov.pe.ca/agriculture/PID  
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  لبنيات توليد ھدف با کشاورزی
  :در جزيره پرنس ادوارد مورد نياز استفروش  یبرا یلبن یھا فرآورده سايرگاو و  يرش يدتول یبرا آنچه

   استان پرنس ادوراد دامپروری اتحاديه طرف از فروش و توليدمجوز  
   کردن جايگزينی یبرا جوانو  يریش گوساله یکاف تعداد داشتن 
  ھا  دام یاستقرار تمام یبرا مناسب در اندازه یا طويله 
  )نمايد تامين يگرد یاز جارا  علوفه ينکهمگر ا( ھا دام چريدنخوراک دام و  تھيه یبرا ينیزم 
 يازن يکسال یکه برا يزاتیتجھ يا دام خوراک یمقدار کاف ینگھدار جھتانبار  داشتن اختيار در 

  . ميکند ينتام ھا را دام خوراکی
 که يندر زم مصرفماه  7 حداقل بمدت یحجم کاف و يتکود با ظرف یبرا انبارداشتن  ياراخت در 

  . بشود زيرزمينی اي و جاری آبھای آلودگی مانع و نموده رعايت را جزيره محيطی زيست مقررات
 . باال يتظرف با یساز يرهاز جمله مخزن ذخ ييددوشش مورد تا تجھيزات 

 راس 50 تا 15 از آنھا شيری گله تعداد که دارد وجود ادوارد پرنس استان در لبنیمزرعه  170حدود  در
 لبنيات توليدبا ھدف  کشاورزی، استان پرنس ادوراد یعرضه و تقاضا ينهبھ يريتمد يلدل به. باشد یم گاو
  . است يدهگرد یکشاورز ھای صنعت ترين مطمينو  يناز پرسود تر يکی
عرصه  ينبه ا ورود) کيلو ھر برای دالر 24,000(سھم در بازار  قيمت بودن باال دليل به، ھر صورت در

  .. است مشکلکشاورزان تازه وارد  یمخصوصا برا یاز کشاورز
 یم یرزوکشا یھا ينهزم يراز سا يشترب يزن یشاخه از کشاورز ينا يزاتو تجھ يرساختیز ھای ھزينه

حوزه  يندر ا ينبه تازه وارد کمک با ھدف جديدی برنامه، یمحصوالت لبن مولد زانکشاور يهباشد اتحاد
سھام  يدوام خر، کشاورز موفق يکبه ، يانمتقاض يانصورت که ھر سال از م ينکرده است به ا یطراح

 يمهشماره تماس در ضم. يدفراھم کن DPEI يهطرح را از اتحاد ينمربوط به استفاده از ا جزييات. يدھدم
  . باشد یموجود م 1شماره 
 میسالمت و بھداشت  سازماناز  یاستاندارد مواد خوراک مجوزھای و پروانه تھيه باکشاورزان  ھمچنين
ماليات می باشد حتی اگر از  شير فرآوری شده مشمول. کنند يلماست و کره تبد، يربه پن را يرش خودتوانند 

  . مزرعه خارج ھم نشود
که  یشود به شرط یمزرعه نگه دار در شخصی استفاده و شير توليد برایتواند  می يریش گاو

  . محصوالت آن به فروش نرسد

  :است کرده فراھم برايتان رااز نحوه پرورش دام  یمنبع جامع زير کتابچه يد؟بدان يشترب خواھيد می

Macey, Anne. 2004. Organic Livestock Handbook. Knowlesville, NS: Canadian 
Organic Growers.  

 يتدام و پرورش آنھا به سا یانواع نژادھا يلاز قب یبه اطالعات ينترنتیا دسترس برای ھمچنين
:يدمراجعه کنيرز  

www.storey.com  
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  پرورش مرغ  

  :مورد نياز استدر استان پرنس ادوارد  مرغپرورش  یبرا آنچه
پرورش  برایتخم گذار استان پرنس ادوراد  يھایمرغدار يهمجوز و سھام از طرف اتحاد صدور 

   مرغ تخم گذار
 يا و یاستفاده شخص یبرا يتوانيدشما م. يباشدبه مجور نم يازن مرغ 299از  کمتر ینگھدار یبرا 

 محصول اگر اما. آوريد عمل مرغ تخم مجوز به نياز بدون کننده مصرف به مستقيم فروش حتی
 یمورد بررس، يستبا یم ميرسدبه فروش رع و مزا مارکت فارمر از غير به ديگر جايی در شما

  . کسب کند یبھداشت پروانهقرار گرفته و مجوز  یبصورت فدرال
  . نيست مجوز به نياز سال 1در  گوشت يدتول منظور به پرنده 500 نگھداری برای 
  برای پرورش سنتی ھوايی و آب شرايطومحافطت شده برای تمامی  مناسب النه 
 يواناتح عوامل محيطی وقفس به جھت حفاظت از  يرتعب، آزاد محيط در مرغ نگھداری برای 

  درنده
  و آب  خوراکی مواداز  مناسبی منبع 
  جوان  یاز جوجه ومرغ ھا مناسبی منبع 
 یبرا(بازار  يينو تع) استفاده از گوشت مرغ يا یجوجه کش یبرا( محل فرآوری کردن مشخص 

  ) تخم مرغ
 در. پرنس ادوراد وجود دارد استان درمرغ  19,300 يانگينبا م کشی جوجهمزرعه  7حال حاضر  در

 تخم توليد سھميه. شود یم ينتام یداخل یکننده ھا توليد سھميهاستان از  یحال حاضر تخم مرغ مصرف

استان تماس  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر شناس لبنيات کاربا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :بگيريد

Fred VanderKloet, Dairy Specialist, PEI Department of Agriculture and 
fsvanderkloet@gov.pe.caor  0824-) 314902(: Fisheries  

برای اطالعات بيشتر از محصوالت لبنی، سھميه ھا و برنامه تازه واردين با اداره کشاورزان لبنيات 
  :جزيره تماس بگيريد

902-892-5331  
  :منبع اطالعات

www.Hoards.com  
گر فکر می کنيد که گرفتن شير از گاو برايتان عملی نيست اما عالقه مند به دامپروری ھستيد می 

عرضه شير گوسفند و بز مديريت شده و سھميه بندی . توانيد به گرفتن شير از گوسفند و بز فکر کنيد
  . )جعه نماييدبه بخش گوسفند و بز مرا. (نيست
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انجام  EPPEIتحت نظارت ، يدخر ياانتقال  ينمربوط به ا مراتب يهکل. است خريدقابل  و انتقال قابل مرغ
  . ميگيرد
 یگذار سرمايه، تقاضاو  عرضهدر  يحصح مديريتباشد اما  یگران م یسنت يھایمرغدار يدو خر ساخت

که در  هبا اداره مربوط یسنت یمرغدار يناز قوان بيشتر اطالعات برای. است کرده ايمن را حوزه اين در
  . بگيريداست تماس  يدهدرج گرد 1شماره  يمهضم

اينکه بايد در  وجود ندارد به جزغاز و اردک ، از جمله بوقلمون يورط سايرپرورش  برایقوانينی 
  ). يستنالزم  یدر صورت استفاده شخص آن ھم که(. شوند یو پر کن ذبحکشتارگاھھای مورد تأييد 

  

  
  

  وگا پرورش
  :مورد نياز استدر استان پرنس ادوارد  گاوپرورش  یبرا آنچه

از دام مد نظرتان است؟ به عنوان مثال گاو و گوساله  برداری بھرهچه نوع  يريدبگ تصميم ابتدا 
  گوشت ؟  یبرا پرورش ياده  يرش
  شده  یکش حصار فضای 
  ھر گاو یبرا جريب 2-1وسعت  به يدنچر یبرا مرتعی نداشت 
   گاوھر  یبرا يبجر 3- 2زمستان به وسعت  در مصرفیعلوفه  انبار بر مناسب فضایداشتن  
  زمستان  یعلوفه برا یساز يرهذخ روش 
  نامساعد  یو ھوا آبدر  يواناتح ینگھدار یبرا طويله يا مسقفانبار  
و  يوانح يتجثه و وضع، نوع دام يلاز قب مسايلیدام ھا با توجه به  یبرا یآب سالم کاف ينتام 

  فصل
و محاسبات  يناسيونانجام واکس یمختلف برا یھادام ھا با اندازه  یحمل و نقل و نگھدار يستمس 

   بھداشتی
  . ذبح آماده و شده پرواری گاوھای يا گله، ھا گوساله وشفر یبازار برا 
  )ستبه کمپو يلتبدجمع آوری يا ( و باقيمانده بدن دام فضوالت یفراھم ساختن محل نگھدار 
مرحله پرورش که در آن گوساله ھا به  :يافته تشکيل اصلی مرحله دو از گوشتی گاو پرورش صنعت

. بح گردند و مرحله فرآوری و آماده سازی گوشت توسط شرکتھای واسطهذاندازه ای می شوند که بايد 
بسياری از توليد کنندگان گوشت در حال . مرتبا دارای نوسان استقيمت نھايی برای مصرف کننده 

تعدادی از آنھا با حذف واسطه ھا محصول . گسترش کار خود ھستند زيرا قيمت گوشت افزايش يافته است
 قوانين گاو گوشت صنعت. خود را به صورت مستقيم به دست رستورانھا و مصرف کنندگان می رسانند

  . به اطالعات تماس مندرج در پيوست يک مراجعه نماييد يد؟بدان يشترب خواھيد می

  :منبع اطالعات
Damerow, Gail. 2010. Storey’s Guide to Raising Chickens. 3rd Ed. Or Mercia, 

www.storey.com Guide to Raising Turkeys Storey’sLeonard S. 2001.  
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 يرو ز يزاتفراھم کردن تجھ یبرا يهاول يهو سرما ينهھز ينکهندارد ضمن ا پاگيرچندانی دست و سخت
 يزاتتجھ يهبه تھ قادر کننده توليد اگر مخصوصا. دباش ینم ياداز آن ز لهساخت ھا به نسبت سود حاص

  . جھت آذوغه زمستان باشد يونجهعلوفه و  یفرآور یخودکار برا
  

  
  

  خوک پرورش
  :مورد نياز استدر استان پرنس ادوارد  خوکپرورش  یبرا آنچه

   يهاول يهعنوان سرما به، خوک 
   متناسب با تعداد خوک، طويله 
  خوراکو  آب 
 استان يطدستورالعمل اداره بھداشت مح طبقفضوالت  یجمع آور یمناسب برا یفضا و ينزم 

  . ادوارد پرنس
 يناطالع از ا یبرا ميتوانند ومحصول خود دارند  یبرا یمختلف یفرصت ھا خوک دھندگان پرورش

  . يرندبگ تماسمحصوالت خوک  يابیبازار کميتهبا  مناسب ينهفرصت ھا و انتخاب گز
 مانند ميکنندفروش  یمحصوالت خود برا یاقدام به فرآور مزارع در خوکاز پرورش دھندگان  تعدادی
پرنس  استان گوشتی سالمت ليسانس تحت بايد خوکی شده فرآوری محصوالت. بيکن و سوسيس توليد

 يستبا یپرورش خوک شوند م ينهدر زم يتیوارد ھر گونه فعال يخواھندکه م یکنندگان توليد. ادوراد باشند
  . يريدتماس بگ يالتو ش یبا واحد کشاورز يشتراطالعات ب کسببر . يرندرشته را بگ ينورود در ا مجوز

  

استان  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر شناس گوشت گاو کاربا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :تماس بگيريد

Dr. Les Halliday, Beef Development Officer, PEI Department of Agriculture 
and Fisheries: 902- 314-0827 or ljhalliday@gov.pe.ca 
 

  :منبع اطالعات
www.foragebeef.ca  
Atlantic Beef and Sheep www.countrymagazines.com 

9808 -748-008-1or  www.stockmangrassfarmer.net Stockman Grass Farmer 
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  گوسفند پرورش
  :مورد نياز است ادوارد پرنس استان در گوسفند پرورش برای آنچه

  آن  پرورشھدف  با مشخص یگونه ا –گوسفند  
  ھر گوسفند  یمرتع برا يبجر 5/1 تقريبا داشتن 
 یبرا يونجه پوند 120 و علوفه تن نيم( زمستان در مصرفی علوفه انبار بر مناسب فضای داشتن 

  . )ماده گوسفند ھر
جداگانه  يلهطو(نامساعد ھوای و آب در حيوانات نگھداری یو مستعد برا مسقف فضای يا طويله 
  ) است يازن يزدر زمستان ن بره پرورش و ماده گوسفند یبرا یا
  مصرف روزانه ھر گوسفند  يترل 8 يتظرف با منبع آب سالم 
   يواناتح يرتوسط سا شدن شکار يا و شدن گم از گوسفندان يتامن حفظ یبرا يینرده ھا 
 پشم وو بره  گوسفند گوشتآنھا  ينشده که مھمتر يدتول محصوالتفروش  برای مختلف ھایبازار 

  . ھستند
 يتواندکه م است کرده چشمگيری پيشرفتاستان پرنس ادوراد  در گوسفند پرورش صنعت يراخ یدر سالھا 

به استان  ينورود مھاجر ينبه طعم گوشت گوسفند و بره و ھمچن جزيره یبوم مردم يدجد عالقه يلبه دل
ساخت ھا  يرز يهو تھ یگذار يهسرما. استپرورش گوسفند  برایمناسب  یاستان پرنس ادوراد مکان. باشد
  . باشد یم پايين نسبتا يزکار ن ينا يزاتو تجھ
 مستقيما يا نواسکوشيا و اونتاريو یبه کشتارگاه ھا را ھايشانبره ، از پرورش دھندگان در استان بسياری

  . رسانند می فروش به یمحل یدر بازارھا
استخدام  ينکارا یبرا را کسی يا و بچينند را خود گوسفندان پشم توانند می ينھمچن گوسفند دھندگان پرورش

  . کنند
  

استان تماس  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  آوری نوع مديربا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :بگيريد

Lynda MacSwain, Manager Agriculture Innovation, PEI Department of 
Agriculture and Fisheries: 902-368-4815 or lemacswain@gov.pe.ca 
 

  :اطالعاتمنبع 
Minnesota Institute for Sustainable Agriculture. 2001. Hogs Your Way: 
Choosing a Hog Production System in the Upper Midwest. University of 
Minnesota Extension Service.  
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  بز پرورش
  :مورد نياز است ادوارد پرنس استان در بز پرورش برای آنچه

  مشخص با ھدف پرورش آن  یگونه ا – بز 
   بز ھر برای مرتع جريب 5/1 تقريبا داشتن 
   زمستان در مصرفی علوفه انبار بر مناسب فضای داشتن 
   نامساعد ھوای و آب در حيوانات نگھداری برای مستعد و مسقف فضای يا طويله 
  مصرف روزانه ھر گوسفند  يترل 8 يتبا ظرف منبع آب سالم 
 و پشممانند  بز محصوالت يگرو د يرش، گوشت قبيل ازمختلف  محصوالت فروش یبرا یبازار 

   مو
 بهبز  شير یبه فرآور يخواھيداگر م، مجوز از سازمان بھداشت و سالمت استان پرنس ادوراد تھيه 
  . بپردازيد یلبن یفرآورده ھا ساير يا يرپن

 ھم ارزان نسبتا، دارند يينیپا ینگھدار ينهھز ينکهضمن ا يرامورد عالقه مزرعه داران است ز يوانح بز
 فرآوری، بازار ندارد در یخاص عرضهبز  يرش ييکهاز آنجا. ساده است آن و حمل نقل یو نگھدار ھست
از بز  یلبن یفرآورده ھا توليد. تر است ينهگاو کم ھز يربه نسبت ش یمحصوالت لبن يرسا یآن برا

 امامحصوالت متفاوت  ايجادکشاورزان جھت  در اختياررا  مناسبی فرصت، مخصوصا در مزارع کوچک
  . قرار می دھد پايدار و پرطرفدار

  

استان  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر شناس گوشت گاو کاربا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :تماس بگيريد

Dr. Les Halliday, Beef Development Officer, PEI Department of Agriculture 
and Fisheries: 902- 314-0827 or ljhalliday@gov.pe.ca 
 

  :منبع اطالعات
Storey Publishing. 2006. Storey’s Barn Guide to Sheep.  
Simmons,Paula and Ekarius,Carol. 2009. Storey’s Guide to Raising Sheep 4th 
Edition.  
Canadian Sheep Federation. 2010. Virtual Toolbox for New Sheep Producers. 
www.cansheep.ca/cms/en/Resources/VTBox/VTBox.aspx 
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  زمينی سيب مزارع
  :مورد نياز است ادوارد پرنس استان در زمينی سيب پرورش برای آنچه

بسته به نوع آن  ميدھيد اختصاص زمينی سيب کشت به که زمينی مقدار، مناسب یزراع ينیزم 
  . متفاوت خواھد بود

   یمراحل کشاورز يرو برداشت و سا کشت برایکار  نيروی 
  کردن  يرهانبار و ذخ يتبا قابل ساختمانی 
  برداشت محصول  يزاتو تجھ آفات کنترل، پاشی بذر، زمين یساز آماده 
  بازار فروش  
 سھم بيشتريندر حال حاضر باشد و یم ينیزم يبرشد س یبرا یمناسب يارپرنس ادوراد محل بس استان
   .باشد یم دارااستانھا  ساير به نسبت را ينیزم يبس يدتول

  . باشد می مطلوب بسيار زمينی سيب رشد برایاستان  يزخحاصل و یماسه ا خاک
 زمينی سيب نوعاز جمله  يردمورد توجه قرار گ يددارد که با وجود ينیزم يبکشت س یبرا يادیز موارد 

 يبو س یخوراک ينیزم يبس، بذر، ينیزم يبمورد فروش در بازار س محصول سه. فروش بازارو 
  . شده است فرآوری ينیزم
 کشت به اقداماز  قبل .گردد يترعا يدخاص خود را دارد که با شرايط فروش بازارھای يناز ا کدام ھر
 راه. يدکن یآن بازار را جمع آور يازو اطالعات مورد ن يريدبگ يمدر مورد بازارآن تصم زمينی سيب
 يرهذخ یکاشت و برداشت و انبار مناسب برا یتخصص يزاتتجھ يلبه دل ينیزم يبس تجاریکشت  یانداز
 يتاھم حائز يزن زيادابعاد  در ينیزم يبس يدتول یمرغوب برا زمين يافتن ھمچنين. باشد یگران م ياربس

 مستعد ينیزم يبس ينھمچن. نشود يداپ یاستان پرنس ادوراد به راحت یکه ممکن است در ھمه جا است
 يیتا محصول نھا بگيرد قرار وکنترل مراقبت مورد دقيق بصورت بايد که ھست خاصی بيماريھای و آفات

  . سالم برداشت شود
  

استان تماس  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر شناس لبنيات کاربا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :بگيريد

Fred VanderKloet: (902) 314-0824 or fsvanderkloet@gov.pe.ca 
 

  :منبع اطالعات
Sayer, Maggie, 2010. Storey’s Guide to Raising Meat Goats.  
Belanger, Jerry and Thomson Bredesen, Sara, 2010. Storey’s Guide to Raising 
Dairy Goats www.storey.com 
Smith, Cheryl K. , 2010. Raising Goats for Dummies. www.dummies.com 
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   یدرخت یھا يوهم پرورش
  :مورد نياز است ادوارد پرنس استان در یدرخت یھا ميوهپرورش  یبرا آنچه

   یدرخت یھا يوهم يدمناسب تول ينیزم يا وباغ  
  و داشتن بازار مصرف، مناسب با آب ھوا و خاک یانتخاب گونه ھا 
  و آفات و حشرات يماريھادر مورد کنترل ب یکاف یداشتن دانش و آگاھ 
  برداشت  یبرا مناسبکار  نيروی 
  یمراحل بسته بند برای کار نيروی 
  U Pickبصورت  محصول يک شرکت بسته بندی کننده و فروشنده برای محصول يا فروش 
 Cardiganو  Malpeque Bayیدر استان پرنس ادوراد در نواح یدرخت یمحصوالت کشاورز تمرکز
Bay  اين اخيرا. باشد می صحيح ھای ساخت زير و مناسب خاک، مساعد ھوای و آب آن دليل. باشد می 

 استان درختیمحصول  ترين عمده. رو به گسترش است يزن Montagueدر منطقه  یشاخه از کشاورز
، ھلو مانند محصوالتی. سال است درپوند  يليونم 2/1 آن توليد ميانگينباشد که  یم سيبپرنس ادوراد 

 انتخاب با. شوند یم توليد یمربوطه به مقدار محدود يماريھایسرد و ب یزمستانھا يلو آلو بدل يالسگ
بازار  به عمدتا سيب محصول .است يشقابل افزا يزمحصوالت ن ينا يدتول يزانم مناسب خاک و موقعيت

 يلاز قب یمحل یبازارھا  يا مزارع خوددر  یبه مشتر يممستق فروش، U. Pick يقاز طر و یمحل
farmer markets رسد می فروش به .  

 يدآ یکنندگان به حساب م يدتول يھایاز نگران ھميشه، برداشت فصل در مخصوصا کار نيروی کردن فراھم
 یتعداد، يلقب يناز ا مشکالت کاھش برای. دارد يیبسزا يرمحصول تاث يفيتچرا که برداشت به موقع در ک

  . يکننداستفاده م محصول برداشتکار مھاجر به ھنگام  نيروی از، کنندگان يداز تول
 یم يدکنندگانکه تول چرا است رقابتی بسيار کشاورزی ھای شاخه ساير مانند، درختی ھای ميوه توليد
قبل  يوهم یھا ينو زم باغ. يرندباال به کار گ يفيتبا ک یمحصول یحداکثر توان خود را در عمل آور يستبا

  . يريدقرار بگ يلو تحل یمورد بازرس یبه دقت و با اصول کشاورز يستبا یم يریاز به کار گ
  

  

استان  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز اداره در با مسئول بخش درختان توت يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :تماس بگيريد

Chris Jordan, Berry Crop Development Officer, PEI Department of Agriculture 
and Fisheries: 902-314-0816 or cwjordan@gov.pe.ca

استان  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر با مسئول بخش سيب زمينی  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :تماس بگيريد

Brian Beaton, Potato Industry Coordinator, PEI Department of Agriculture and 
Fisheries: 902-314-1607 or bwbeaton@gov.pe.ca 

  :منبع اطالعات
“IPM Manual for PEI Potato Production” at www.peifarm.ca.  
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  کوچک ھای ميوه پرورش

  :مورد نياز است ادوارد پرنس استان درکوچک  یھا ميوهپرورش  یبرا آنچه
  کاشت درختان موردنظر یمناسب برا ينزم 
   یتخصص تجھيزات 
  )خودرو یجنگل یبه جز بلوبر(کوچک  یھا يوهکاشت م يهاول ینھال ھا 
  محصول  برداشت فصل یکار برا نيرو 
  فروش محصوالت برایبازار  
 کرانبری، یتوت فرنگ، یوحش بلوبری پرنس ادوراد استانکوچک در  یھا يوهاز م یمحصول اصل چھار

انواع  مانندھا  يوهم يناز ا یا گونه پرورشکنندگان عالقه مند به  يداز تول یا دسته. دنباش می تمشکو 
  . ھستند در آنھا یباال بودن مواد مغذ يلبه دل یوحش یھا و تمشک ھا یبر
 یدارند و آداب پرورش ھمگ يازن یمتفاوت ینگھدار يطکوچک به خاک و شرا یھا يوهاز م گونه ھر

 يشتربلکه بطور خودرو ب، توان دست کاشت کرد یرا نم یجنگل ثقيھا یوبرلمثال ب برای. يستن يکسان
آنھا را  یھا يشهتواند ر یخاک نم ،آنھا موجود نباشد يرخاکیز یھا يشهاگر ر ينبنابرا. کند یم يدارشد پ
با سيستمھای آبياری  شده مھندسی و کشی زه ھای زمين در ھا کرانبری حاليکه در. رشد بدھد يیبه تنھا

   .مخصوص برای کنترل آب برای محافظت در برابر سرما پرورش می يابند
بلوبری انواع  .کنند یرشد م يشتربای و مناسب برای دفع آب ماسه  یھا ينتوتھا عمدتا در زم محصوالت

در ، ارندد ياجاحت  PH4-5/5 یھا به خاکی و کرانبر)  LowBush and highbushھر دو نوع ( ھا
  .دارند ياجاحت PH 5/6 تا 5/5 به ھا رازبریھا و  یتوت فرنگ يکهحال
پرورش دھندگان ميوه ھای کوچک قرار دارند عبارتند از نيروی کار در توجه ديگری که مورد رد موا

   .به بازار فروش یبرداشت و دسترس فصل
بصورت تازه به  یو کرانبر Lowbush یبه جز بلوبر PEIکوچک در استان  یھا يوهم يداغلب تول

 یبرا Lowbush یبلوبرپوند  يليونم 20از  يشھر ساله ب. شوند یفروخته م یمصرف کنندگان محل
  . شود یفروخته م يرهبه خارج از جز یو عمل آور سپروس

  

  
  

  سبزيجات پرورش
  :مورد نياز استدر استان پرنس ادوارد  يجاتداشتن مزرعه سبز برایآنچه 

استان  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  با مسئول بخش درختان توت يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :تماس بگيريد

Chris Jordan, Berry Crop Development Officer, PEI Department of Agriculture 
and Fisheries: 902-314-0816 or cwjordan@gov.pe.ca 

  :منبع اطالعات
perennia.ca/fruit.php  
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  . دارد یبستگ ینوع سبز يستیآن با يزانکه م، مناسب یزراع ينزم 
  مرغوبنشا  يابذر و  
  محصول برداشت وحرس ، کاشت برای نيروی کار 
 و برداشت، سموم کنترل، بذر کاشتن، زمين سازی آماده مورد نياز برای وسايل و تجھيزات 

  نشاھا برای خانه گل يک احتماال محصول و
  فروش یبرا یبازار 
. باشد می سبزيجات اغلبپرورش  یبرا خوبیبسيار محل  PEI، فصل نسبتا کوتاه کشت علی رغم

ھستند که محصول از مزارع بزرگ  تعدادی. مشغول فعاليت ھستند کشاورزان مختلفی در سر تا سر استان
تعداد زيادی از مزارع کوچک نيز . خود را تنھا به عمده فروشھا و مراکز فرآوری مواد غذايی می فروشند

، یجاده ا کناردکه ھای ، بازارچه کشاورزان وجود دارند که محصوالت خود را بصورت مستقيم از طريق
از  يتحما يتهکم يقاز طر يا و، برداشت محصول توسط خود مشتری، ھا عهفروش در خود مزر

راھھای  يناز آسانتر يکیمقياس کوچک در  سبزيکاری. ارائه می کنندکشاورزان به مصرف کنندگان 
  :کشاورزی برای کشاورزان جديد می باشد زيرا شروع
  )ھای گرم گلخانه به جز(. است يزناچ گذاری سرمايه اوليه ھزينه •
ً  کار نيروی مزدو  ينزم مساحت واحداساس ھر بر گذاری سرمايه از برگشتی سود •  باالست نسبتا
  . باشد میبا توجه به نياز مصرف کنندگان آسان تر  تدريجی توسعهو کوچک  ياسدر مق شروع •

  

  
  

  روغنی ھای دانه و غالت مزارع
  :مورد نياز استپرنس ادوارد  يرهدر جز روغنی ھای دانهمزارع غالت و  داشتن برایآنچه 

آفات و خاک ، آب و ھوا، شيب، یاز زھکش یناش يدتول یھا يتبا حداقل محدود یزراع ينزم 
  مناسب

و  یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  ارگانيک محصوالت توسعه کارشناسبا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :استان تماس بگيريد يالتش

Susan MacKinnon, Organic Development Officer, PEI Department of 
Agriculture and Fisheries: 902-314-0825 or sdmackinnon@gov.pe.ca 

  :منبع اطالعات
Coleman, Eliot. 1995. The New Organic Grower: A Master’s Manual of Tools 
and Techniques for the Home and Market Gardener. 2nd ed.  
Grubinger, Vernon. 1999. Sustainable Vegetable Production from Start-Up to 
Market. Ithaca, NY: Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service 
Cooperative Extension  

 php.ca/vegetables.perennia. www 
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  کيفيت عالی مانند بذرھای تأييد شدهيکی با واد ژنتدسترسی به م 
برداشت و ، کنترل آفات، ربذ کاشتن، ينزم یآماده ساز یراتجھيزات مورد نياز ببه  یدسترس 

  از طريق خريد و يا اجاره تجھيزات و يا حتی قرارداد با افراد ديگر، محصول يدنکوب
  محصول یدانه ھافروش و  يدتول یبرا یطرح 

 در يا که شد می انجام دام خوراکبرای تغذيه  عمدتا ادوارد پرنس استان در غالت کشت تاريخی لحاظ از
به مصرف دامھا می رسيد و يا به مزارع ديگر در سر تا سر جزيره و حتی منطقه  مزارع خود داخل

بزرگ و رو به  نقش و کشت اين محصوالت برای فروش نقدی اخير سالھای در. آتالنتيک فروخته می شد
  . دھی مزارع بازی می کندرشدی در سود 

و  یعمل آوريا  و یروغن کش یراب ياسواز ديگر محصوالت در اين دسته می توان به کاشت دانه ھای 
غالت ، خاص یروغن یدانه ھا، ذرت دانه شده، شده يابگندم آس، یمصرف انسان یانتقال به بازارھا

  . اشاره کرد شده ييدتا بذرھای و يکارگان خوراکی
اين فرصت را به وجود می آورد تا چرخه ، در طول سال بصورت چرخشی با سيب زمينیکاشت غالت 

به طور معمول . ھای بيماری و آفت گذاری خاک شکسته شوند و در نتيجه کيفيت خاک بھبود پيدا کند
کاشت دانه ھای روغنی نيازمند سرمايه گذاری قابل توجه ھم در تأمين زمين و ھم در تأمين تجھيزات می 

اما می توان با اجاره زمين و قرارداد با افراد ديگر برای انجام بخشی از کارھای کشاورزی مخارج ، شدبا
 . اوليه برای شروع را کاھش داد

 

 
 

  انگور ھای شرابی
  :مورد نياز است ادوارد پرنس استان در شراب توليد برایآنچه 

   محفوظ یدر فضا به سمت جنوب مناسب يبخوب با ش زھکشیبا  يقعم ينزم 
  که در بازار مورد نياز است و برای محل شما مناسب استنھال مو  انواع 
  داربستھای مناسب برای رويش درختان مو 

استان  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  غالت توسعه کارشناسبا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :تماس بگيريد

Dan MacEachern, Field Crop Development Officer, PEI Department of 
Agriculture and Fisheries: 902-314-0233 or danmaceachern@gov.pe.ca 

  :منبع اطالعات
Agronomy Guide for Field Crops. Ontario Ministry of Food, Agriculture and 
Rural Affairs Publication 811. www.omafra.gov.on. 
ca/english/crops/pub811/p811toc.html 
Organic Field Crop Handbook. 2nd ed. Ottawa, ON: Canadian Organic 
Growers.  

 handbook-crop-field-services/publications/organic-www.cog.ca/our 
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  و يا داشتن تجھيزات توليد شراباستان  یسازھاھمکاری برای فروش با يکی از شراب  
  

، یالملل ينو ب یمتعدد مل يزکسب جوا ی فراوان شرابسازان بخش آتالنتيک کانادا در يتھاموفقبا توجه به 
، استان در صنعت اين توسعه ظرفيتبا توجه به . رو به گسترش است يرهدر جز سازیشراب صنعت

صنعت پرورش انگورھای . فرصتی مناسب برای پرورش دھندگان جديد انگور در استان وجود دارد
تخصصی است و ضروری است که کسانی که آشنايی زيادی با تاکستان داری ندارند شرابی بسيار 

تحقيقات فراوانی در زمينه توليد و فروش انگورھای شرابی انجام دھند پيش از ھر گونه اقدامی برای راه 
  . اندازی آن انجام دھند

  

  
  

  زنبول عسل نگھداری
  :د مورد نياز استادوار پرنس جزيره در عسل رزنبو پرورش برایآنچه 

  زنبور یبھداشت یگواھ 
  )برای وارد کردن زنبور از خارج از استان بايد مجوز دريافت شود(زنبور و کندو  
  محافظ یلباسھا 
  زنبورھا باشد یمناسب برا یو گلھا ياھانگ یکه دارا ينیبه زم یدسترس 
  ارائه خدمات گرده افشانی توسط زنبور یبرا یبازار مناسبيا موم و ، فروش عسل یبازار برا 

   
 يهسرما نيارمند يا تفريحی و ینباکار ج يک بصورتدر مقياس کوچک و  استان در عسل زنبور نگھداری

  . و تجربه استاندکی است و راه بسيار مناسبی برای کسب دانش  یگذار
 آن در سطح تجاری گسترش به زمان طول در و کرده شروع کوچک فعاليتھای از داران زنبور از بسياری

در . شان قرار داده شوندملک در عسل زنبور دوھایمايلند که کن امالک صاحبان از بسياری. پرداخته اند
، کنند می نگھداری و پرورش را خود کندوھای سايرين مزارع و امالک در داران زنبور مواقع از بعضی

استان  در زنبورداریصنعت . ندباش شخصی ملک دارای داران زنبور حتما که ندارد ھم ضرورتی و

 يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  درختان توت توسعه کارشناسبا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :استان تماس بگيريد

Chris Jordan, Berry Crop Development Officer, PEI Department of Agriculture 
and Fisheries: 902-314-0816 or cwjordan@gov.pe.ca 

  :منبع اطالعات
perennia.ca/fruit.php 
Naugler, Christopher T. , Bruce Wright, and Robert Murray. 2004. The Tangled 
Vine: Winegrowing in Nova Scotia. Bridgewater, NS: Blue Frog.  
Naugler, Christopher T. and Bruce Wright 2006. Wamboldt’s Nova Scotia 
Winegrower’s Guide 2006 Edition. Bridgewater, NS: Blue Frog.  
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بخش زنبورداری در استان ساالنه . پرنس ادوارد به ھر دو صورت توليد و خدمات در حال فعاليت است
  . و زنبور کسب می نمايد، موم، و فروش عسلدرآمدی بالغ بر يک ميليون دالر از خدمات گرده افشانی 

 می نگھداری عسل زنبور کندوی کلنی 6000 بر بالغ که دارد وجود جزيره در عمده زنبوردار 45 تعداد
 و ميوه درختان علمی گردافشانی چرخه در جريان و فصل در اساسی خدمات و نقش عسلھای زنبور. کنند

 سال در. دارد عسل زنبورھای به زيادی وابستگی توت انواع ميوه و درختان عمده باروری. دارند گياھان
 11000 از بيش به جنگلی بلوبری توتھای انواع افشانی گرده چرخه کافی و مناسب انجام برای تنھا 2015
 و داشت و کاشت بويژه باغداری صنعت مستمر توسعه برای بنابراين. است بوده نياز عسل زنبور کلنی

 افشانی گرده تامين ھدف با زنبورداری افزايش به بيشتری و موازی نياز، ھا توت و ميوه درختان برداشت
  . وجود دارد ادوارد پرنس جزيره در
  

  
  

  ) خز(سمور  پرورش
  :در جزيره پرنس ادوارد مورد نياز است) خز( سمور پرورش مزرعه آنچه برای داشتن

  را دارا باشد یفضوالت دام یکتابچه راھنما شرايط الزم طبق که طبق یمحل 
   پوستين توليدسمور با ھدف  ینحوه نگھدار ياتمطابق با کد عمل ھایو قفس يلهطو 
  يواناتمحل پرورش ح 
  منبع آب و غذا 
مذاکرات الزم با مراکز فرآوری پوست خام و ھمچنين مذاکرات با مراکز فروش پوست انجام  

  . برای فروش محصول نھايی و يا قرارداد خصوصی با يک خريدار پوست
  

 يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  بخش زنبورداران کارشناسبا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :استان تماس بگيريد

Chris Jordan, Provincial Apiarist, PEI Department of Agriculture and Fisheries: 
902-314-0816 or cwjordan@gov.pe.ca 

 :فرصتھای آموزشی
The Modern Beekeeper offered by Dalhousie University Faculty of Agriculture 
Extended Learning: 1-902-836-6600 or 
www.dal.ca/faculty/agriculture/extended-learning/programs-
courses/learn2farm/the-modern-beekeeper.html 

  :منبع اطالعات
Canadian Association of Professional Apiculturists: www.capabees.com 
Canadian Honey Council: www.honeycouncil.ca 
Countryfields Beekeeping Supplies: www.countryfieldsca 
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راھنمای آغازکشاورزی در جزيره 
2016پرنس ادوارد   

. دارد وجود يناستحصال پوستپرورش دھنده سمور با ھدف مرکز  10 کمتر ازدر استان پرنس ادوارد  
 کنندگان توليد برای راه و شده متمرکز اخير سالھای در سمور پرورش صنعت توسعه برای رسانی خدمات
وجود دارند که خوراک دام مورد  مرکزی ھای آشپزخانه. است گرديده ھموار بيشتر سود با و آسانتر جديد

 Disease Aleutian يماریکند تا ب یکمک م AD آزمايش. نياز پرورش دھندگان را بفروش می رسانند
مراکز فرآوری پوست در استانھای ديگر مانند . شودو کنترل  يريتگله سمورھا کامال مد ينمرسوم در ا

 آلوتيانپيشگيری و مديريت بيماری . نوا اسکوشيا نيز برای پرورش دھندگان جزيره در دسترس ھستند
  . برای پرورش سمر امری حياتی است

  . برآوردھا نشان می دھند که ھمچنان فضا برای گسترش بيشتر در اين بخش وجود دارد
  

  

استان تماس  يالتو ش یدامپرور، یکشاورز ادارهدر  آوری نوع مديربا  يد؟بدان يشترب خواھيد می
  :بگيريد

Lynda MacSwain, Manager Agriculture Innovation, PEI Department of 
Agriculture and Fisheries: 902-368-4815 or lemacswain@gov.pe.ca 

  :منبع اطالعات
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