کاشت گندم
تيیو زمیه مناسة:

تْیِ صهیي هٌاسة یىی اص هْوتشیي تَصیِ ّا دس ساستای افضایص ػولىشد گٌذم ٍ الثتِ ّش هحصَل دیگشی هی تاضذ .
تذیي لحاظ اجشای ػولیات ریل جْت تْیِ صهیي هٌاسة ضشٍسی است:
•هاخاس ًوَدى صهیي.

•ضخن دس ػوك  25الی  30ساًتی هتشی.

•دیسه جْت خشد وشدى ولَخِ ّا ( حالت هطلَب صهاًی است وِ اًذاصُ ولَخِ ّا تیي فٌذق ٍ گشدٍ تاضذ.
•هالِ صدى جْت تسطیح ًوَدى هضسػِ ٍ اص تیي تشدى پستی ٍ تلٌذیْای تِ ٍجَد آهذُ.
•وَدپاضی تَسط دستگاُ ساًتشیفَط تٌظین ضذُ.

•دیسه جْت صیش خان وشدى وَد دسػوك 15تا  20ساًتی هتشی.
ساقو خردکه ذرت ً اثر آن در ایجاد تيیو زمیه مطلٌب:

اص ػَاهل هْن واّص ػولىشد تالی هاًذى سالِ ّای رست دس هضسػِ پس اص تشداضت ایي گیاُ هی تاضذ وِ تا ایجاد فضاّای
صیاد دس خان هاًغ اص ایجاد تشاون هٌاسة ٍ ّوچٌیي ػذم تْیِ تستش هٌاسة وطت گٌذم هی گشدد .سَصاًذى ایي سالِ
ّای ضوخت وِ الثتِ واس اوثش وطاٍسصاى است ًِ تٌْا ًوی تَاًذ ایي سالِ ّا سا اص تیي تثشد تلىِ تا سَصاًذى الیِ ّای
سٍیی خان تاػث آسیة سساًذى تِ هَاد آلی خان ٍ دس ٍالغ سَصاًذى ایي هَاد طالیی هی گشدد.
تش اساس تَصیِ ّای روش ضذُ دس ایي هَسد استفادُ اص سالِ خشدوي رست اهشی هْن تِ حساب آهذُ ٍ تا خشد وشدى سالِ
ّای ضخین تالیواًذُ اص رست هطىل ایي سالِ ّا تاحذی حل خَاّذ ضذ .
مسایای استفاده از ساقو خرد که:

 -1خشدوشدى سالِ ّای ضخین رست
 -2تِ دلیل خشدضذى سالِ ّای تلٌذ ٍ ضخین رست  ،دس صَست صدى دیسه فضاّای تاص ٍ ًاهٌاسة دس صهیي ٍجَد
ًذاضتِ ٍ دس ًتیجِ تستش هٌاسثی تشای سضذ تزس گٌذم هْیا خَاّذ ضذ.

 -3هَاد آلی فشاٍاًی وِ دس سالِ ّای رست اًذٍختِ ضذُ است تا خشدوشدى تمایای رست تِ خان تاص خَاّذگطت.
آزمٌن خاک:

هیضاى هصشف تَصیِ ضذُ طثك آصهَى خان اًجام هی گیشد.
اًَاع وَدّای هَسد استفادُ تِ صَست پایِ
الف  :وَدّای هاوشٍ ( پشهصشف
وَد فسفاتِ  -1 :سَپش فسفات تشیپل  -2فسفات دی آهًَیَم
وَد اصتِ  -1 :اٍسُ ً 2-یتشات آهًَیَم
وَد پتاسِ  :سَلفات پتاسین

ب  :وَدّای هیىشٍ ( ون هصشف

سَلفات سٍی تِ هیضاى  25ویلَگشم دس ّىتاس-سَلفات آّي تِ هیضاى  25ویلَگشم دس ّىتاس الثتِ تْتشیي سٍش استفادُ اص سَلفات آّي هحلَلپاضی تِ هیضاى  2دس ّضاس

هی تاضذ.

کاشت تاکمثینات:
شرح مسایای کمثینات:

1جوغ ضذى ادٍات ضخن ثاًَیِ  ،دیسه  ،هالِ ٍ تزسواس ّوِ دس یه ٍسیلِ وِ ایي اهىاى سا تِ وطاٍسصاى هیذّذ تا اصٍسٍد ادٍات هختلف تِ صهیي جلَگیشی ًوایٌذ وِ ػالٍُ تش واّص ّضیٌِ ّا اص تشاون تیص اص حذ خان سا وِ دس اثش ٍسٍد
ادٍات ٍ هاضیي آالت تِ ٍجَد هی آیذ واستِ خَاّذ ضذ.

2لثل اص استفادُ اص ووثیٌات فمط یه تاس ضخن صدى ٍ سپس وَدپاضی دس هضسػِ وافیست.3-واضت تزس تِ طَس یىٌَاخت ٍ دس ػوك  3ساًتی هتشی.

4-هخضى تزسی ووثیٌات تا ظشفیت تیص اص  1000ویلَگشم تَدُ وِ تِ ساحتی حذٍد  4/5الی ّ 5ىتاس سا تزسواسی هی

ًوایذ .
استفادُ اص دستگاُ ووثیٌات تشای وطت تْتشیي تَصیِ هی تاضذ ٍلی دس صَست ووثَد ایي دستگاُ پس تْیِ صهیي هٌاسة
هی تَاى اص خطی واس غالت جْت واضت استفادُ ًوَد  .تا تتَاى سطح سثض هطلَتی تا تشاون هٌاسة تذست آٍسد.

تاریخ کاشت مناسة:

آًچِ دس وطت گٌذم تسیاس هْن ٍ اساسی است تاسیخ واضت صحیح یؼٌی  7/15الی  8/25هی تاضذ وِ جلَتش اص ایي تاسیخ
یا دیشتش اص آى هَجثات واّص ضذیذ ػولىشد سا فشاّن خَاّذ ساخت .
هیضاى تزس ایذُ آل تشای یه وطت صحیح اص ًظش تحمیمات وطاٍسصی حذٍد  180ویلَگشم است .الثتِ ایي هیضاى تا تَجِ
تِ ضشایط هحیطی هختلف ،تْیِ صهیي هٌاسة یا هطلَب یا هتَسط  ،هیضاى ضَسی خان  ٍ ،تِ تاخیش افتادى تاسیخ واضت
افضایص هی یاتذ .
داشت گندم :
ایي هشحلِ اص دٍساى سضذی گٌذم ًیض تسیاس پشاّویت هیثاضذ .آتیاسی  ،هثاسصُ تا ػلفْای ّشص ٍ تیواسیْا ٍ وَد سشن دس ایي
صهاى اص اّویت تخصَصی تشخَسداس است .
آتیاری مسارع:

هشاحل هْن آتیاسی دس صساػت گٌذم ػثاستٌذ اص:
 -1هشحلِ جَاًِ صدى (خان آب )  -2هشحلِ پٌجِ دادى (پٌجِ آب )  -3هشحلِ سالِ سفتي ( سالاب)
 -4هشحلِ سٌثلِ سفتي )خَضاب )  -5هشحلِ گل سفتي ( گل آب )  -6هشحلِ داًِ تستي ( داى آب)

اٍلیي آتیاسی پس اص واضت گٌذم ضشٍع هشحلِ داضت سا ًَیذ هی دّذ  .هشالثت دس ایي اهش یؼٌی دادى آب اٍل آى ّن تِ
هَلغ هی تَاًذ تاثیش تسضایی دس ػولىشد داضتِ تاضذ  .گٌذم ًثایذ تیص اص  5الی  6سٍص تذٍى آب دس صهیي تواًذ  .چشا وِ
خطش حولِ هَسچِ ّا ٍ ًیض دس صَست ٍجَد ووی سطَتت خطش پَسیذُ ضذى داًِ آًْا سا تْذیذ هی وٌذ .دس اوثش هَالغ آب
اٍل تَسط تاسًذگی اًجام هی گشدد  .تِ هٌظَس تاال تشدى دسصذ سثض هضسػِ ٍ یىٌَاختی آى  ،آب تایذ دس فاسٍّا تِ هالیوت
جشیاى داضتِ تاضذ ٍ تا سیاُ ضذى پطتِ ّا ( آتیاسی واهل سطح هضسػِ ) ٍ جزب آب تِ ٍسیلِ خان وِ حذٍد  20تا 24
ساػت طَل هی وطذ اداهِ یاتذ.

کنترل علف ىای ىرز:

وٌتشل ػلفّای ّشص تِ دٍ طشیك صساػی ٍ ضیویایی اهىاًپزیش است.
کنترل زراعی:

هٌاسةتشیي سٍش وٌتشل ػلفّای ّشص اًجام ػولیات صساػی است وِ تا سٍشّای صیش اهىاًپزیش است:

سػایت تٌاٍب صساػی هاًٌذ وطت گٌذم پس اص گیاّاى ٍجیٌی (آفتاتگشداى ،رست ،حثَتاتً ،ثاتات ػلَفِای)-ضخن تِ هَلغ دس سال آیص لثل اص تِگلسفتي ػلفّای ّشص یىسالِ دس اٍایل تْاس

-تشسسیّا ًطاى دادُ است وِ اگش سٍش ضخن اص هشوض تِ هحیط هضسػِ اًجام ضَد ضوي جلَگیشی اص اًتطاس ٍ اًتمال

تزسّای ػلفّای ّشص حاضیِ تِ داخل هضسػِ ،تاػث وٌتشل آىّا هیضَد.
-سػایت تشاون هٌاسة هضسػِ گٌذم

استفادُ اص تزس خالص ٍ ػاسی اص تزسّای ػلفّای ّشص (تزس هادسی – تزس گَاّیضذُّیشم صهیي لثل اص واضت تا یه یا دٍ تاس آتیاسی ٍ ضخن صهیي-وٌتشل هىاًیىی

ػذم استفادُ اص وَد داهی تاصُ (تِ دلیل فشاٍاًی تزس ػلفّای ّشص صًذُ دس آى) ٍ استفادُ اص وَد داهی وٌِْ ٍ پَسیذُ .کنترل شیمیایی:

وٌتشل ضیویایی دس صَستی اًجام هیضَد وِ هضسػِ داسای آلَدگی تیص اص اًذاصُ هؼیي تاضذً .ىات هَسد تَجِ دس ایي
سٍش ػثاستٌذ اص:

ًَع ػلفوص تایذ تا تَجِ تِ ضٌاخت دلیك ػلفّای ّشص استفادُ ضَد .-هیضاى ٍ صهاى هٌاسة سوپاضی هذًظش لشاس گیشد.

ًَع سوپاضی ٍ ًاصل تا تَجِ تِ اهىاًات ٍ ٍسؼت هضسػِ تؼییي ضَد.سوپاش پطتی تا ػشض واس  1/5هتش تِ هیضاى  300لیتش هحلَل دس ّش ّىتاس تا ٍسؼت ون لاتل استفادُ است .سوپاش
پطتی تشاوتَس تَمداس تا ػشض ّطت تا  12هتش ٍ ًاصلّای تیجت تا سشػت سِ تا ضص ویلَهتش دس ساػت دس هضاسع تضسگتش
واستشد داسد .تایذ دلت ضَد وِ استفاع سوپاش اص سطح صهیي  50ساًتیهتش تشای وٌتشل ضیویایی ػلفّای ّشص تاسیه
تشي هیتَاى اص ػلفوصّای ایلَوساى (2.5لیتش دس ّىتاس) پَهاسَپش (0/8تا1/2لیتش دس ّىتاس) ،تاپیه (0/7تا1لیتش دس

ّىتاس) ٍ آًٍج (چْاس لیتش دس ّىتاس استفادُ وشد.
تشای وٌتشل ضیویایی ػلفّای ّشص پْيتشي اص ػلفوصّای گشاًستاس (15تا 20گشم دس ّىتاس) ٍ تَفَسدی (1/5تا 2لیتش
دس ّىتاس) استفادُ هیضَد .
یىی دیگش اص ػلف وص ّای دیگش وِ دٍ هٌظَسُ ًیض ّست ضَالیِ (  350گشم دس ّىتاس ) هی تاضذ  ،وِ ّن ػلف ّای
پْي تشي ٍ ّن ًاصن تشي سا وٌتشل هی ًوایذ  .آًچِ دس هَسد ایي ػلف وص هْن است ایي هَضَع است وِ دس صهیٌْایی
وِ اص آى استفادُ هی ضَد  ،چٌاًچِ لشاس تاضذ پس اص تشداضت گٌذم وطت رست اجشا گشدد  ،تایذ صهیي پس اص تشداضت
حتوا ضخن تخَسد تا تمایای ایي سن وِ تشای رست هٌاسة ًوی تاضذ دس اثش ًَس آفتاب تجضیِ گشدد .

کاربردکود ازت:

یىی دیگش اص هشاحل داضت گٌذم هصشف وَد اٍسُ تِ صَست سشن هی تاضذ وِ دس صهیٌْای ػادی وِ تِ هَلغ وطت
گشدیذُ ٍ صیش وطت رست ًیض ًثَدُ هاًٌذ سایش وَدّا طثك آصهَى خان هصشف هی ضَد ٍلی دس صهیٌْایی وِ صیش وطت
رست (داًِ ای ٍ ػلَفِ ای) تَدُ است همذاسی تیص اص حالت ػادی هثال  7تا  8ویسِ دس ّىتاس وَد اصتِ تَصیِ هی ضَد ٍ
هشاحل هصشف آى تِ ضشح صیش هی تاضذ:
50ویلَگشم دس صهاى واضت پایِ

100ویلَگشم دس هشحلِ پٌجِ صًی سشن
150ویلَگشم دس هشحلِ سالِ سفتي سشن
100ویلَگشم دس هشحلِ گلذّی سشن
ترداشت گندم :

دس صهاى تشداضت تایذ داًِ ّای گٌذم واهالً سسیذُ تاضٌذ ٍ اص تشداضت گٌذم ّای ًاسس خَدداسی ضَد  .تشداضت غالت
لثل اص سسیذگی واهل تَتِ تاػث پاییي آهذى ػولىشد ٍ ویفیت هحصَل هی گشدد  .داًِ ّایی وِ سضذ واهل ًىشدُ تاضٌذ
چشٍویذُ ٍ سثه ٍصى تَدُ ٍ همذاس ًطاستِ آًْا پاییي تش اص حذ هؼوَل است  .تاخیش دس تشداضت ًیض تاػث خطه ضذى
تیص اص حذ داًِ ّا ضذُ ٍ دس ًتیجِ دسصذی اص داًِ ّا طی خشهٌىَتی ضىستِ هی ضًَذ  .سّا وشدى طَالًی هحصَل
سسیذُ دس هضسػِ تاػث سیضش داًِ  ،خَاتیذگی تَتِ ّا ٍ افضایص خساست پشًذگاى هی گشدد  .دس حالت سسیذگی واهل
ولص گٌذم صسد ٍ خطه ٍ داًِ گٌذم ًیوِ سخت یا سخت هیثاضذ ٍ ٌّگام پیچیذى سالِ تِ دٍس دست سالِ ّا ضىستِ
هیطًَذ  .دس تشداضت تا ووثایي اگش هحصَل خیلی صٍد یا خیلی دیش تشداضت ضَد هوىي است تِ ػلت صذهِ دیذگی یا
تلفات داًِ ّا دسآهذ حاصلِ واّص پیذا وٌذ  .سطَتت گٌذم دس صهاى تشداضت تایذ تیي  12تا  14دسصذ تاضذ  .چٌاًچِ
سطَتت هحصَل تاال تاضذ ػول جذاساصی تخَتی اًجام ًطذُ ٍ دس صَستی وِ سطَتت داًِ ون تاضذ  ،ضىستگی داًِ ّا صیاد

خَاّذ تَد .
ٍجَد ػلفْای ّشص دس هضسػِ ًیض هطىالت خاصی سا دس واس تا ووثایي ایجاد هیىٌذ  .دس صَستی وِ ػلفْای ّشص  ،سثض ٍ
هشطَب تاضٌذ  ،همذاسی اص تافتْای سثضیٌِ ای آًْا ٍاسد هحصَل ضذُ  ٍ ،اص ویفیت هحصَل واستِ ٍ سطَتت داًِ تشداضتی
افضایص هی یاتذ ّ .وچٌیي ووثایي دس تَصیغ تزس ػلفْا ًیض ًمص تضسگی ایفا هیىٌذ (.دس ایٌجا هی تَاى تِ اّویت هشحلِ
داضت ٍ سوپاضی تِ هَلغ هضاسع اضاسُ وشد.
تشداضت هحصَل تا ووثایي ٍ هیضاى افت ٍ سیضش آى تِ ػَاهلی چَى سطَتت داًِ  ،دسجِ حشاست َّا ٍ ،ضؼیت هضسػِ
(تشاون) ًَ ،ع گیاُ  ،طًتیه تزس  ،خَاتیذگی هحصَل ٍ ،ضؼیت لسوتْای هختلف ووثایي( ًَ یا فشسَدُ تَدى آى) ٍ تجشتِ
ساًٌذُ تستگی داسد.

