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 قبل از شروع به فعالیت پرورش زالو چکار کنیم؟

آیا می دانید که باید قبل از شروع به فعالیت پرورش زالو چکار کنیم؟ باید به چه مواردی دقت کنید و حواستان به چه 
 نکاتی باشد؟

پرورش زالو و موارد زیر مجموعه آن مطالب زیادی شنیده اید و شاید هم به همین خاطر این مطلب مطمئنا شما از حرفه 
 .را مطالعه می کنید

 !تکلیف خود را مشخص کنید

در پرورش زالو شما میتوانید در دو مسیر اصلی وارد شوید که این موارد نگهداری زالو و تکثیر زالو می باشد که اکیدا 
 ر ابتدای امر حتما در زمینه نگهداری زالو آموزشهای الزم را دیده و وارد این حرفه شویدپیشنهاد می کنیم د

افرادی که عالقمند به نگهداری زالوی طبی و کسب درآمد در این زمینه هستند می بایست در ابتدای امر تکلیف خود را 
 . مشخص کنند

  

 نگهداری؟ یا تکثیر

  

 

  

 شاخه های دیگر فعالیت زالو

 : البته بعضی از افراد در زمینه های دیگری از کسب و کار زالو وارد فعالیت و کسب درآمد می شوند مانند

، واردات و صادرات زالو ، بحثهای آموزشی … خرید و فروش زالو ) واسطه گری( ، فرآورده های زالوطبی مانند روغن زالو و
 …و

  

 :پرورش زالو توصیه می شودشناخت موارد زیر برای ورود آگاهانه به عرصه 

 توانایی ها
 امکانات
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 سرمایه
 انرژی و وقت

 …و

 

 
 :مرحله بعد از شناخت خصوصیات و امکانات

تحقیق و بررسی در منطقه زندگی خود جهت یافتن افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند تا بتوانید با مشورت گرفتن 
 مراقب مشورت های ناآگانه ، غرض ورزانه و اشتباه در بعضی افراد باشید(از ایشان مسیر درست تری را انتخاب نمایید ) 

 

 هستند؟ تاثیرگذار زالو پرورش اقتصادی توجیه در پارامترهایی چه:  زالو انایر پیشنهاد

 

 مرحله آخر در مورد موضوع قبل از شروع به فعالیت پرورش زالو چکار کنیم؟

برنامه ریزی و جمع بندی جهت نحوه شروع ، یافتن مکان مناسب برای پرورش زالو ، نوع وسایل و نحوه خرید ، معین 
 .می باشد… خرید و کردن تعداد 

 .رساند یاری را شما ای حرفه و کامل صورت به میتواند زمینه این در کام دات زالو ایران

  

https://iranzalo.com/%da%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4
https://iranzalo.com/%da%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4
http://iranzalo.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7
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