مقام معظم رهبری:
نقش کشاورزان و دامداران در تأمين امنيت غذایی،
آرامش روحی و اطمينان راهبردی مردم و نيز استقالل و
عزت کشور ،افتخار آميزوبی نظيراست

فصلنامه ترویج کشاورزی نصف جهان (ضميمه خبرنامه برکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان) سال دوم ،شماره  ، 3شهریور 5334

 55نكته مهم در کشت های پایيزه

در این شماره میخوانيم :

در آستانه فرارسیدن سال زراعی جدید و آغاز کشت محصوالت اساسی نظیر گندم و جو ،

زراعت

سخن نخست:
مهندس محمودرضا افالکی
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

رویكردهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبيعی

رعایت موارد فنی ذیل تضمین کننده افزایش کمی و کیفی تولید خواهد بود :

حضرت آیه اله خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی  ،تاکید کردند  :اقتصاد مقاومتی می تواندددر

 -1تناوب مناسب واصولی بعدازمشورت باکارشناسان زراعت وتروید

بحران های رو به افزایش و جهانی  ،الگویی الهام بخش از ندظدام

خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی صورت گیردکه این کارباعث افزایش وحفد

اقتصادی اسالم را عینیت بخشیده و زمینه و فرصت مناسب را بدرای

حاصلخیزی خاک واستفاده بهترازموادغذایی خاک وجلوگیری ازگسترش آفات وبدیدمداری

نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقدتدصدادی
فراهم نماید.
در اقتصاد مقاومتی اتکا بر مردم و بخش غیر دولتی و استفاده از
توان و ظرفیت آن ها یک اصل است و از طرفی اکثر فعالیدت هدا در
بخش کشاورزی ،به صورت غیر دولتی انجام می شود ،لذا تقویدت و
ایجاد انگیزش  ،جلب  ،جذب و حمایت از سرمایه گذاری بخش غدیدر
دولتی ارجحیت خواهد داشت .
رویکردهای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی :

وشدرکدت هدای

هاوعلف های هرزمی گردد.
ورزی ترجیحابادستگاه خاک ورزمرکب وبی خاک ورزی بادستگاه کشت مستقیم )
 -3نانکه به هردلیلی امکان استفاده ازادوات خاک ورزی حفاظتی نمدی بداشدد.جدهدت
جلوگیری ازکلوخه ای شدن زمین بعدازصاف نمودن مرزهاونهرهایک دیسک عمدیدق زده
شودوبعدبااصول صحیح شخم صورت گیرد(تذکر :درزمان شخم واماده ندمدودن زمدیدن
جلوگیری شودوهم انرژی کمترمصرف گردد).

*انسجام در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی (توسعه یکدادار ده
کشاورزی وروستایی)

در ندنقطه مزرعه که شاخش کل مزرعه باشدگودالی به عمق33سانتی مترحفرندمدایییدیدم

* تکیه بر تولید داخل و گسترش آن ( تکیه بر تولید داخل و افدزایدش

وبعدازخراب نمودن گوشه ای ازگودال ازباالتاپایین خاک گودال هارابرداشته وخوب مخلوط

قدرت ذخیره سازی در امنیت غذایی)

نمائیم و یک کیلوگرم ازاین مخلوط رابه آزمایشگاه بفرستیم وبعدازمشخش شدن نتیدجده

توجه به منابع و ظرفیت های بخش کشاورزی

داخلی
* توجه به ظرفیت های محلی توسعه ( توسعه یکاار ه جوامع محلدی
و )...

مكانيزاسيون و نقش آن
در ارتقاء بهره وری و
افزایش توليد آبزیان

حفظ نباتات
سموم دفع آفات گیاهی ()1

فن آوریهای
مكانيزه

باتوجه به توصیه آزمایشگاه ازکودهای شیمیایی استفاده گردد).

نكات قابل توجه در
کشت سورگوم

ارقام مناسب کشت جو

گندم

 -5تاحدامکان ازکودهای دامی پوسیده به میزان 33تا43تن درهکتاراستفاده شود.
 -6نانچه قبل ازکاشت ،،زمین موردنظردارای بقایای گیاهی به خصوص کاه و کلش باشد،قبل ازشخم حددودیدکدصدد
کیلوگرم کودازته(اوره) درهکتارپخش گرددتابعدازآبیاری اول این بقایا  ،زودتر پوسیده شود  .می توان این کودرا ناندکده
ازخاک ورزی حفاظتی استفاده می شودبا پی آب درزمین استفاده نمودتامقدرای ازآن توسط ریشه ها ی تازه رشدکرده ،
جذب شود.

زنجیره تعاونی سهامی)... ،
* اتکا به بهره وری ( استفاده گسترده از شدرکدت هدای خددمدات
مشاوره ای ،فنی و مهندسی و )...
* حمایت از سرمایه گذاری داخلی (ارتقای ظرفیت شبکده صدنددو
حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری کشاورزی)...،

کشاورزی با رویکرد افزایش سهم تولید کننده از حاشیه بازار
* انتشار مجدد توان تولید کشاورزان نمونه ( شبکده ی خدبدرگدان
کشاورزی) در قالب ایجاد سایت های الگویی و تولیدی ترویدجدی و

 -7توصیه می شودکودهای شیمیایی پرمصرف(ماکرو) که درزمان آماده سازی زمین بایداستفاده شدودمداندنددکدودهدای
فسفاته وپتاسه وگوگردوهمچنین کودهای شیمیایی کم مصرف( میکرو) برطبق توصیه آزمایشگاه همراه کدودهدای دامدی
پوسیده درزمین پخش گردد.
 -8ترجیحا ” ازدستگاه های مکانیزه مدرن کشت ماننددستگاه کشت مستقیم – کمبینات -خطی کارجهت مصرف مناسب
بذروداشتن مزرعه باتراکم مناسب استفاده گرددولی نانچه محدودیتی دراین موردوجودداردوازدسدتدگداه کدودپداش

کانون های یادگیری

سانترفیوژاستفاده می شوداول کودشیمیایی موردنیازدرزمین پاشیده شودوبعداززدن دیسک سنگین بذرتدوصدیده شدده

* افزایش درآمد از طریق ارتقای کیفیت و تولید محصدوالت سدالدم

مصرف گرددوبادیسک سبک وباوسیله مناسب دیگربذرحدود4تا5سانتی مترزیرخاک رود  ،عمق کاشت درزمدیدن هدای

(فرهنگ سازی عمومی)
* پیوند بهینه ی منابع ( سرمایه ،زمین،آب ،کار و داندش) از طدریدق

شنی وسبک بایدبیشتراززمین های رسی باشد.

کشاورزی قراردادی( ایجاد ساختار مناسب ،فراهم سازی بستر حقوقی
و قانونی ،تغییر در رویکردهای حمایتی) و توجه به ظرفیت های تولید
در تعاونی ها

4

5

6

7

ارقام قابل توصیه

* تاکید بر شبکه های غیردولتی ( تعاونی ها ،اتحادیه ها ،شبکه سازی،

* ایجاد همگرایی ،انسجام و یکاار گی در بازار محصول و ندهداده
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بایدرطوبت خاک استانداردباشدوبه اصطالح گاوروباشدتاهم ازکلوخه ای شددن زمدیدن

عناصرموردنیازومصرف مناسب کودهای شیمیایی انجام گیرد (نمونه مرکب یعنی ایدن کده

* اولویت بندی نیازهای وارداتی به منظور فراهم سازی شرایط تولیدد

دام و آبزیان
مرغ سایز  -مدیریت جيره

3

 -2تاحدامکان وباتوجه به شرایط منطقه ومزرعه خاک ورزی حفاظتی انجام شود(.کم خاک

 -4قبل ازکشت نسبت به نمونه برداری مرکب ازمزرعه موردنظرجهت مشدخدش شددن

* تغییر رویکرد تنظیم بازار از واردات گرایی به صادرات گدرایدی بدا

کلزا و توصيه کوددهی گندم

2

ادامه مطلب در صفحه آخر

8

2

فصلنامه ترویج کشاورزی نصف جهان

کشت کلزا و توصيه کود دهی گندم

مبحث فنی ترویجی زراعت

زراعت
مصرف سرانه روغن نباتی در ایران حدود  88کیلوگرم برای هر نفر برآورد می شود که با احتساب جمعیت کل کشور ،مصرف سالیانه روغن نباتی در ایران حدود یدک مدیدلدیدون و
هارصد هزار تن می باشد که طی ده سال گذشته بین  85تا  03درصد آن از خارج از کشور وارد می شود .قابل ذکر است متوسط مصرف سرانه در دنیا حدود  8225کدیدلدوگدرم
می باشد و هر ایرانی به طور متوسط  525کیلوگرم بیشتر از مصرف سرانه جهانی روغن نباتی مصرف می کند .برای کاهش این میزان وابستگی به روغن نباتی و افزایدش ردریدب
خوداتکایی ،تولید محصوالت دانه های روغنی ،توسعه کشت کلزا ،از برنامه های محوری بخش کشاورزی می باشد.
کلزا(:)canolaکلزا در انگلیسی به  ،Rape Seedدر فرانسه  Kolzaو در کانادا به  Canolaشناخته می شود .کلزا دارای  2تیپ رشد بهاره و زمستانه می باشد .که تیپ زمستانه ،به
دلیل دارا بودن طول دوره رشد طوالنی تر ،دارای عملکرد باالتری نیز می باشد.
اهمیت کشت کلزا - 8 :افزایش تولید روغن نباتی در کشور  —2باال بودن درصد اسیدهای رب غیر اشباع از جمله امگا  3و امگا  6در کلزا  —3نقش تناوبی کلزا در بیماری هدای
خاکزی غالت از جمله بیماری پاخوره غالت و شیره کلزا به دلیل ترشح ترکیبات زیست-تدخینی از جمله گلوکوزینوالت ،ایزوتیوسیانات ،نقش مهمی در کنترل این بیماری ها دارد
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— نقش تناوبی کلزا در افزایش حاصلخیزی خاک  —5نقش تناوبی کلزا در کنترل علف های هرز باریک برگ ،از جمله علف هرز خطرناک (جودره) و اودار  —6وجود کدلدزا در
تناوب با غالت موجب افزایش عملکرد غالت به میزان متوسط  %23می شود.
زراعت کلزا :کلزا جزء گیاهان بسیار مدیریت پذیر می باشد که به تاریخ کاشت ،عمق کاشت ،تراکم و  ...بسار حساس می باشد .در صورت رعایت این موارد که در ذیل بده آن هدا
اشاره می شود عملکردهای باالتر از  5تن در هکتار ،دور از دسترس نمی باشد.تاریخ کاشت:کلزا برای رسیدن به مرحله  6-8برگی (مرحله روزت) به منظدور گدذرانددن سدرمدای
زمستان ،از زمان آبیاری اول تا رسیدن به این مرحله به  45تا  53روز زمان نیاز دارد .لذا می بایست تاریخ کشت در مناطق سرد ،معتدل و گرم طوری انتخاب شود کده تدا شدروع
اولین یخبندان ها به مرحله روزت برسد تا بتواند سرمای زمستان را تحمل کند.عمق کشت :کلزا به دلیل دانه ریز بودن و خروج لاه ها از خاک (اپی جیل) به عمق کشت بسیار حساس
می باشد و نبایستی عمق کشت بیشتر از  2سانتی متر باشد.تراکم کشت:تراکم مناسب کلزا  63تا  83عدد بوته در متر مربع می باشد و در صورتی که تراکم بیشتر از این بداشدد
باعث رشد زیاد ساقه اصلی ،عدم شاخه دهی مطلوب و نا هم رسی غالف ها می شود.
متن فنی  :مهندس کیوان بنی اسدی
کارشناس مسئول پنبه و دانه های روغنی
( تقویم کوددهی گندم منطبق بر مراحل فنولوژیکی ) مراحل رشد فیزیولوژیک

نوع کود

دومین آبیاری

قبل از کشت

کود نیتروژنی

شروع پنجه زنی

30درصد توصیه شده

کود فسفری

000درصد توصیه ترجیحا“به صورت نواری

کود پتاسیمی

000درصد توصیه ترجیحا“به صورت نواری

کودهای حاوی عناصر

بصورت تیمار بذرمال

تکمیل پنجه زنی

ساقه دهی

30درصد توصیه شده

30درصد توصیه شده

محلول پاشی

قیل از ظهور خوشه

دانه بندی

شیری یا خمیری شدن

محلول پاشی

محلول پاشی

محلول پاشی

ریزمغذی
کودهای قابل حل

محلول پاشی و کود آبیاری

کود آبیاری

محلول پاشی

با پتاسیم باال
کودهای قابل حل

محلول پاشی

همراه با آب آبیاری

با فسفر باال
کودهای آلی

توسط دیسک با خاک مخلوط شود

کودهای زیستی

فبل از کشت با بذر مخلوط شود

اسید هیومیک

بذر مال

محرک های رشد گیاهی

پيام ترویجی

محلول پاشی

همراه با آب آبیاری
محلول پاشی

محلول پاشی

منبع  :دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گندم (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)

ترویج بستر پرطراوت رویش شکوفه های دانش وآگاهی روستائیان در عرصه تولید وسازندگی است.
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فصلنامه ترویج کشاورزی نصف جهان

مبحث فنی ترویجی امور دام

انتخاب بهترین کيفيت گوشت مرغ

انتخاب بهترین کيفيت گوشت مرغ
مدیریت جيرههای کامالً مخلوط در تغذیه گاوهای شيری

 -2افزایش وزن زیاد در مرغ گوشتی ناشی از افزایش
طول دوره پرورش به دلیل عدم هماهنگی بیدن رشدد
عضالت و رشد اندام های حیاتی باعث اختالالت قلبی

پروتئین از نیازهای اصلی غذایی انسان است و در خوراک
روزانه هر فرد می بایست به میزان کافی پدروتدئدیدن ،
خصوصاً از نوع پروتئین حیوانی گنجانده شود .علی رغدم
آنکه منابع پروتئینی حیوانی عموماً در مقایسه با سدایدر
منابع غذایی گران تر هستند ولی گوشت مرغ که از ندوع
گوشت سفید و یک منبع پروتئینی باارزش مدحدسدوب

مدیریت جيرههای کامالً مخلوط در تغذیه گاوهای شيری
(قسمت دوم )

و عروقی پرنده شده و در نتیجه افزایش بدیدمداری ،
تلفات و نیاز به مصرف دارو را باعث می گردد که ایدن باید توجه داشت که بکارگدیدری سدیدسدتدم تدغدذیده
مسئله عالوه بر افزایش هزینه های مرغدار ،سدالمدت ای)  ) TMRمنوط به درنظر گرفتن یدک سدری ندکدات
مصرف کنندگان را نیز به خطر می اندازد.

مدیریتی می باشد ازجمله :

 -3برخی از بیماری های در دوره های بدعدد از  - 43مخلوط شدن صحیح ومناسب خوراک به منظور تدامدیدن
روزه گی اتفا می افتد و مرغدار نا دار بده مصدرف جیره یکنواخت ومتعادل
داروهای آنتی بیوتیک می گردد به همین دلدیدل عددم  -توجه به اندازه قطعات علوفه (حدود  225تا  8سانتی متر)

می شود عالوه بر قیمت مناسب ،در مقایسه با سایر منابع

نگهداری مرغ باالی  43روزگی باعث مصرف کدمدتدر  -رعایت میزان کاتیون – آنیون جیره در گاو های خشدک

پایین تر نیز می باشد  ،عالوه بر این غیراشدبداع بدودن

داروهای آنتی بیوتیک شده مرغ حاصله عالوه بر کیفیت  3-4هفته مانده به زایمان
و طعم مناسب تر ،حد مجاز دارو در محصول حاصله نیز  -گروه بندی گاوها براساس سطح تولید وسن

پروتئینی مانند گوشت قرمز دارای ربی و کدلدسدتدرول
ربی و وجود ویتامینهای مورد نیاز انسان از دیگر مزایای
این نوع گوشت محسوب می گردد.
کیفیت گوشت مرغ بستگی زیادی بده وزن آن دارد ،
گوشت مرغ در وزن مناسب آن ( حداکثر  828کیلوگرم) از
نظر تردی و قوام و کیفیت بافت و طعم و مزه نسبت بده
وزن های باالتر ارجح است .متأسفانه در طدی زمدان
فرهنگ مصرف در استان اصفهان به سمت مدرغ هدای
درشت ( مرغ با وزن باالی  2کیلوگرم) گردیده به طوریکه
مرغ درشت تر بر مرغ با وزن منداسدب تدرجدیدح داده
می شود علت این مسئله شاید ناشی از این تصور اشتباه
است که مرغ های کو کتر مرغ های مدریدگ گلده را
تشکیل می دهند این در حالی است که از نظدر عدلدمدی
بهترین سن پرورش مرغ گوشتی حداکثر  42روزه گی و
بهترین وزن مرغ گوشتی نیز وزن  822– 828کیدلدوگدرم
می باشد به طوریکه در اکثر نقاط دنیا نیز مرغ گوشدتدی
حداکثر تا وزن  825کیلوگرم تولید وعرره می گردد.
در این مبحث سعی شده است برخی از مزایای گوشدت
مرغ در وزن مناسب برای آگاهی عموم به صورت خالصه
بیان شود ،انشاا ...مورد توجه قرار گیرد:
 -8دوره پرورش مرغ با وزن مناسدب (حدداکدثدر 828
کیلوگرم) کوتاه تر از مرغ درشت می باشد ،لدذا مدیدزان
ربی کمتری در بدن مرغ ذخیره می شود و عدالوه بدر
دورریز کمتر ،از نظر حف سالمت مصرف کنندگان ندیدز
بهتر است.

پيام ترویجی

رعایت می گردد.

 -بررسی میزان ماده خشک سیلوبه طور هفتگی ویا هردو

 -4نگهداری و پرورش مرغ در باالی سن  42روزگی  ،هفته یکبار  ،باتوجه به شرایط آب وهوایی منطقه( زیرا تغییر
باعث سفت شدن بافت گوشت مرغ می شود .لذا مدرغ درماده خشک باعث تغییر در کیفیت کل جیره می شود )
با وزن مناسب در مقایسه با مرغ درشت از نظر تردی و  -میزان ماده خشک جیره TMRباید بین 45تا 73درصدد
طعم و مزه خیلی بهتر است.
باشد.
 -5متأسفانه مرغ درشت  ،بیش از آندکده بده ندفدع  -در نظر گرفتن فضای آخور به میزان  73الی  83ساندتدی
تولیدکننده و مصرف کننده باشد به دلیل افدت الشده متر به ازای هر گاو .
کمتر درحین کشتار مورد استقبال واسدطده هدا قدرار  -جیره تلیسه های درحال رشد عمدتا کنساندتدره اسدت
می گیرد و با توجه به قیمت باالتری که کشتارگاه برای وفقط می توانند به مقدار کمی از TMRاستفاده نمایند
مرغ درشت می پردازد ،مرغدار نیز به پدرورش مدرغ  -بررسی روزانه ورعیت آخورها به منظور تعیین مدیدزان
درشت روی می آورد ونهایتاً مصرف کننده نیز نا ار بده خوراک باقی مانده درآخور
مصرف آن می گردد ،لذا در صورتی که مصرف کنندگان  -توجه به زمان الزم برای مخلوط کردن خوراک تدوسدط
بیشتری متقاری خرید این نوع مرغ گردند در نهدایدت فیدرها :زیرا افزایش این مدت زمان ،بداعدث پدودرشددن
تولید وعرره مرغ با وزن مناسب نیز افزایش می یابد.
*****************
(( جهت موفقیت در این برنامه حمایت هدمده دسدت

خوراک وکاهش فیبر موثر می شودوعواقب آن اسدیددوز،
لنگش و سایر بیماری های متابولیکی است .

بنابراین ،استفداده ازایدن روش بداتدوجده بده

اندرکاران ازجمله تولید کنندگان ومصرف کدندنددگدان درنظرگرفتن مواردی همچون اندازه گله ،نوع خوراک

عزیز ررورت دارد .امیدواریم شما مصرف کننده عزیز
با استقبال مناسب از طرح مذکور و انتخاب مرغ با وزن
مناسب ( وزن مرغ توزیعی تا حداکثر  828کیلوگرم) مدا

وانبار ذخیره،نحوه برداشت خوراک ازانبار ،حمل ونقل
خوراک به جایگاه برای مخلوط کردن ،نحوه عملیدات

را در تداوم برنامه کیفی سازی تولید گدوشدت مدرغ توزین ومخلوط کردن خوراک و توزیع جیدره بدیدن
دام ها می باشد
استان یاری نمائید)).
متن فنی  :مهندس زهرا فیضی کارشناس ارشد
معاونت بهبود تولیدات دامی

متن فنی  :مهندس نسرین مهرداد
کارشناس ارشد مدیریت هماهنگی تروی

ره آورد ترویج  :تولید بیشتر  -ارتقاء کیفیت  -درآمد بیشتر
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مكانيزاسيون و نقش آن در ارتقاء بهره وری و افزایش توليد آبزیان

اطالعات و دانستنی هایی درخصوص سموم دفع آفات گیاهی ()1

انتخاب تجهیزات و ماشین های مناسب و کاربرد صحیح آن ها با رعایت مدالحدظدات
اقتصادی و سایر اصول توسعه پایدار در فرآیند تولید و فرآوری محصوالت کشداورزی

باروند افزایش جمعیت جهان وکشورمان ونیز محدودیت منابع موجوددربخش کشاورزی و

طی فرآیند شناخت نیازهای کمی و کیفی  ،انتخاب فن آوری و کنترل کیفی  ،تامیدن و

نیاز به افزایش تولید محصوالت کشاورزی  ,انجام مبارزه منطقی واصولی در قالب مدیریت

تدارک ادوات  ،تجهیزات و بهره برداری و بهبود بهره وری

تلفیقی آفات رروری می باشد.اماروش کنترل شیمیایی (کاربردسموم)هنوزدراغلب مدوارد
به عنوان سریع ترین  ،موثرترین وارزان ترین روش کنترل مخصوصازمانی که تراکم آفت

هدف از مکانیزاسیون :

به سطح زیان اقتصادی رسیده باشد مطرح است،لذاباتوجه به طدیدف تداثدیدرگسدتدرده

بهره وری بیشتر  ،راحت کردن مراحل تکثیر و پرورش  ،سرعت عدمدل بدیدشدتدر ،

آفت کش ها بایستی کاربردآن ها در ار وب برنامه مدیریت آفات بادر نظرگرفتن جندبده

نگهداری ماهی  ،تخم یا بچه ماهی در شرایط مساعدتر و از همه مهم تدر کداهدش

های اکولوژیکی محیط زیست باشدتابه عنوان ابزارقابل اعتمادبه حساب آیند.علی رغم این

استرس  ،پیشگیری از بروز بیماری ها و کاهش تلفات  ،سوددهی و تولید بیشتر و در

تاثیرات مفید استفاده بی رویه وناآگاهانه از آفت کش هابااصول اکولوژیکی مغایرت داشتده

نهایت ثبات تولید و پایداری درآمد است 3

ومی تواند منشا مشکالت عدیده ای ازقبیل ایجادنژادهای مقاوم دربرابرسموم ،شیوع آفات

*راههای افزایش تولید آبزیان :

درجه دوم  ،اثرات نامطلوب روی موجودات غیرهدف ( حشرات مفید) ،باقیمداندده سدمدوم

 -8استفاده از انواع سیستم های هوادهی و اکسیژن دهی

درمحصوالت کشاورزی ومسمومیت مستقیم برای مصرف کننده باشد.

 -2استفاده از سیستم های برگشت آب

کشاورزان جهت کنترل آفات  ،می بایست به کلینیک های گیاه پزشکی مراجعه ندمدایدندد

 -3استفاده از سیستم های تولید الیه ای

تاباتوجه به موازین پیش آگاهی نسبت به راهنمایی آنها اقدامات الزم صورت پذیردونکتده
مهم این است که کلینیک های مذکور نسخه صادر میکنند نه حواله سم.

 -4استفاده از طرح های نیمه متراکم
* هر جاندار جهت زیست نیازمند فاکتورهای مساعد فیزیکی و شیمیایی محیط افدراد
خود می باشد  3دامنه تحمل هر جاندار در مقابل تغییرات فاکتورهای فدیدزیدکدی و
شیمیایی متفاوت است

شناسایی مقدماتی سموم دفع آفات گیاهی:
یک قوطی سم در یکی از تقسیم بندی های ذیل قرارمی گیرد:
الف  -سموم مجاز :به سمی اطال می گردد که بر سب آن فارسی نویس ،دارای تاریدخ

عوامل محدود کننده در شرایط پرورش عبارتند از :

تولید ،انقضا،شماره بچ ( شماره ایی که روی درب سم وجود دارد وجهت پیگیری سدم در

الف ) دما ب ) آمونیاک ج ) اکسیژن د ) مواد معلق ه)co2

موارد عدم تاثیر کارآیی دارد) ،تاییدیه سازمان حف نباتات کشور ،دستورالعمل مصرف،ثبت

جهت افزایش تولید در واحد سطح می بایست با افزایش اکسیژن محلول در آب ،

در فهرست آفات  ،بیماری ها وعلف های مهم محصوالت کشاورزی کشور باشددوتدوسدط

میزان آمونیاک و  CO2و مواد معلق در آب کاهش داده شود و این کار بدا اصدالح و

شرکت های تولیدکننده یا وارد کننده مجاز عرره گردد.

ساخت استخرهای مناسب و عمل هوادهی با تجهیزات مناسب  ،فدیدلدتدراسدیدون و

ب  -سموم غیرمجاز  :سمی که در فهرست آفات  ،بیماری هاوعلدف هدای هدرز مدهدم

برگشت آب  ،خارج سازی مناسب فضوالت و ساس روش غذا دهی بهتر و همچندیدن

محصوالت عمده کشاورزی ثبت نشده باشد.

استفاده از خوراکی با کیفیت بهتر و تولید به روش الیه ای و استفاده از ماهیان اصدالح
نژاد شده در مزارع محقق خواهد شد 3

ج  -سموم قا ا  :سمومی که بر سب آنها فارسی نویس ندبدوده وبصدورت التدیدن
یا ....باشدوتوسط شرکت های وارد کننده یا تولید کننده عرره نمی گردد وفاقد مشخصات
سموم مجاز می باشد.
د  -سموم تقلبی  :سمومی که توسط شرکت های غیر مجاز تهیه وعرره میگردد وممدکدن
است شامل موارد الف تا ج باشد ولی فاقد اعتبار وتاثیرات الزم می باشد .
لذا بهره برداران محترم می بایست دقت نمایند که بجز سموم مجاز  ،بقیه مدوارد مدورد
تایید نمی باشد وممکن است خسارات جبران ناپذیری را به مصرف کنندگان وارد سازند .
لذا نسخه گیاه پزشکی می تواند کمک بسیارزیادی به شما در زمینه سدمدوم مدجداز و

متن فنی :مهندس محمد رضا عباسی
مدیر شیالت و امور آبزیان

روش های استفاده از آن ها نماید.
تهیه کننده  :مهندس تقی شیخ علی
کارشناس ارشد مدیریت حف نباتات سازمان

پيام ترویجی

برای تهیه بذر  ،نهال ودام منا سب با کارشنا سان جهاد کشاورزی مشورت نمائید.
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بذر کارهای گندم ( کمبينات )

مبحث فنی ترویجی مكانيزاسيون

فن آوری های مكانيزه کشاورزی
در استان اصفهان نیز در حال حارر حدود  883دستگاه کمبینات

بذر کار های گندم
با توجه به نزدیک شدن به فصل کاشت گندم و اهمیت ایدن
مسئله مطالبی مختصر در خصوص روشهای کاشت گدنددم و
دستگاه های مورد استفاده در کاشت این محصول اساسی بده
شرح ذیل ارائه می گردد:

وجود دارد و سالیانه حدود  25تا  33درصد از سطدح کداشدت
سالیانه غالت استان بوسیله کمبینات کاشت می گردد .
این دستگاه ها برای بذرکاری محصوالتی که قطر بذور آنها 2
الی  83میلیمتر بوده و بصورت خطی کشت می گدردد قدابدل

هر ه طول بیشتری از غلتک شیاردار در داخل محفظده بدذر
قرار داشته باشد  ،غلتک ها بذر بیشتری را حمل خواهند کدرد و
میزان ریزش بذر بیشتر می شود یا بالعکس .
شیار باز کن :
در کمبینات ها دو نمونه شیار بازکن دیسکی و کفشدکدی مدورد
استفاده قرار می گیرد که نوع دیسکی مناسب زمین هدای بدا

روش های مرسوم کاشت بذر :

استفاده می باشد .

روش بذر پاشی دستی ( بذر افشانی ) که از قدیمی ترین و

این دستگاه از دو قسمت خاک ورز و بذر کار تشکیل شده است ذرت می باشند و شیار باز کن کفشکی مناسب زمین هایی کده
که دو نمونه خاک ورز در کمبینات ها به شدرح ذیدل مدورد به خوبی نرم شده اند  ،می باشند .

ساده ترین روش های کاشت بذر می باشد.

رطوبت باال و زمین های دارای بقایای گیاهی زیاد ماندندد جدای

بذر پاشی با کود پاش سانتریفیوژ

استفاده قرار می گیرد :

رعایت نکات مهم در حین کار با کمبینات ها :

کاشت به وسیله خطی کار غالت

 -8سیکلوتیلر (  :)Rotary harrowکه دارای ند گروه تیدغده

سرعت حرکت دستگاه ها در داخل مزرعه بستگی به نوع خاک و

کاشت به وسیله بذرکار کودکار

عمودی دوار به ارتفاع  23-25سانتی متر است که هر دو تیغه به دقت بذر کاری  ،بین  5 -82کیلومتر در ساعت قابل تغییر است.

کاشت به وسیله عمیق کار دیم

محور گردنده متصل می شود که این تیغه ها در سراسر عدر

در صورتی که کمتر از 5کیلو متر در ساعت باشد اثرات مدندفدی

کاشت به وسیله دستگاه کشت مستقیم

دستگاه قرار گرفته و مخالف جهت یکدیدگدر در کدندار هدم روی دقت بذر کاری داشته و باعث گرفتگی در قسدمدت هدای

کاشت به وسیله کمبینات

می رخند که باعث خرد کردن کلوخه ها و عمدل خداک ورزی شلنگ های انتقال می شود .

الزم به ذکر است که در دو روش اول و دوم بدعدد از
بذر پاشی  ،با وسیله ای دیگر مانند دیسک  ،بذر را زیر خداک
می کنند که در این صورت مقدار زیادی از بذرها روی سدطدح
خاک باقی می ماند که خوراک پرندگان و مور ه ها شده و یا به
دلیل عدم جذب رطوبت کافی سبز نخواهند شد مقدار دیگدری
نیز به اعما خاک برده می شوند و در نتیجه قدرت کدافدی را
برای جوانه زدن و سبز شدن نخواهند داشت  .ولی در دیدگدر
روش های کاشت فو الذکر  ،بذر بوسیله شیار بازکدن هدای
دستگاه در عمق مناسب قرار داده شده و به منظور پوشدانددن
روی بذر ،بوسیله پوشاننده های دستگاه ها ،به مقدار مورد نیاز،
خاک روی آن قرار داده می شود .
یکی از روشهای مناسب و مطلوب کاشت و پرطدرفددار فدو
الذکر کاشت غالت بوسیله دستگاه کمبینات است که با تدوجده
به نو بودن این فن آوری در کاشت گندم و استقبال از آن در
سطح کشور و استان ،مختصری در خصوص آن توریدح داده
می شود .
واژه کمبینات از لغت  combinationبه معنای ترکیب و در
اصطالح دستگاهی ند کاره است که این عملیات را با یکدبدار
تردد در مزرعه با هم انجام می دهد :

می شوند .

عمق مناسب بذر و پوشش آن توسط کارنده های ردیف عقب و

 -2روتوتیلر(  :) Rototillerدر حال حارر این سیستم خاک ورز جلو باید تنظیم گردد و همچنین باید دقت شود که در حین کار از
به دلیل پودر کردن باالی خاک و تشکیل سله بعد از آبدیداری  ،تمامی واحد های کارنده بذر خارج شود .
مزایای استفاده از دستگاه کمبینات در تکنولوژی جدید و مددرن

عدم دانه بندی مناسب و  ....استفاده ندانی در کمبیدندات هدا
ندارد .قسمت بعدی ماله است که جهت تسطیح زمدیدن مدورد کشاورزی:
استفاده قرار می گیرند ،هر ند فاصله ماله نسبت به سطح خاک  -8کاهش بذور مصرفی به میزان  863-883کیدلدو گدرم در
کمتر باشد دانه بندی ریز تر و کلوخه های کو ک تری در روی هکتار .
-2افزایش سرعت و صرفه جویی در وقت با انجام عدمدلدیدات
سطح خواهیم داشت .
کار باال (3تا 8متر)

در انتهای قسمت خاک ورز یک رولر جهت کوبدیددن خداک و خاکورزی و کشت در یک مرحله با عر
-3کامال“ مناسب برای شرایط خاک های ایران
ایجادحالت رطوبتی مناسب خاک وجود دارد .
 -4دقت در کشت

بذر کار :

 -5کاهش تردد ماشین آالت و در نتیجه صرفه جویی در مصدرف

قسمت دیگر کمبینات بعد از واحد خاک ورزی  ،واحد بذر کداری سوخت و انرژی ،عدم تخریب ساختمان خاک  ،عدم آلدودگدی
محیط زیست
است که قسمت توزیع بذر آن مکانیکی یا پنوماتیک است .
در روش های مکانیکی ،بذر پس از خروج از دریچه های پشت
مخزن توسط موزع ها جریان یافته و با استفاده از لو لده هدای

 -6عملکرد باالتر گندم در مقایسه با سایر روش های کشت

 – 7سطح سبز مطلوب و قابل قبول با انجام اولین آبیداری بده

سقوط آزاد ،داخل شیار ایجاد شده توسط شیار بازکن قرار گرفته دلیل قرار گرفتن بذر ها در یک عمق مناسب

و بوسیله پوشاننده بذر زیر خاک قرار می گیرد
در روش پنوماتیکی بذور توزیع شده با استفاده از جریان هوای

 - 8خاک ورزی ثانویه با دانه بندی مدنداسدب( خدرد کدردن
کلوخه ها)

ایجاد شده توسط پنکه از موزع به کارنده ها مدی رسدندد در
سیستم پنوماتیکی موزع استفاده شده از نوع استوانه شیدار دار
می باشد که از نظر نحوه کار به دو دسته تقسیم می شوند :
در نمونه اول میزان ریزش بذر بوسیله گیربکس مدرج تغیدیدر

 -2قرار دادن بذر درعمق مناسب

می کند  ،هر ه اهرم روی درجه باالتری قرار داده شود سرعدت

 -3پوشاندن روی بذر
 -4فشرده نمودن خاک روی بذر و برقراری تماس مناسب بذر
با خاک

رخش محور موزع بیشتر شده و میزان ریزش بذر بیشدتدر را
خواهیم داشت .
در نمونه دوم موزع ها  ،میزان ریزش بذر را به وسیله تغیدیدر
طول غلتک شیاردار در داخل محفظه بذر تغییر می دهند .

پيام ترویجی

مهندس محمد محمدی
کارشناس اداره امور فن آوری های مکانیزه کشاورزی

بوجاری  ،تناوب زراعی  ،شخم پس از برداشت  ،کنترل علف های هرز حاشیه مزارع و استفاده از
بذر گواهی شده از مهم ترین روش های مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز می باشند.
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نكات قابل توجه در کشت سورگوم
 -8سورگوم یکی از متحمل ترین گیاهان زراعی به تنش خشکی است و به آن شتر گیاهان زراعی جهان لقب داده اند.
 - 2سورگوم با شرایط آب و هوایی ایران به خصوص مناطق گرم و خشک و معتدل آن سازگاری خوبی دارد.
 - 3سورگوم موارد استفاده زیادی دارد ،که بر این اساس شامل سورگوم های دانه ای ،علوفه ای ،شیرین ،جارویی ،علفی ،مومی و پاپ می باشد.
 - 4سورگوم گیاهی است که اگر در قبل از گلدهی با تنش خشکی روبرو شود می تواند به مدت طوالنی به حالت خواب برود بدون این که به اندام زایشی آن آسیب وارد آید.
 - 5از سورگوم دانه ای سه رقم بنام کیمیا  ،پیام و سایده و از سورگوم علوفه ای دو رقم پگاه و هیبرید اساید فید کشت می شوند.
 - 6سورگوم برای کشت در مناطقی که متوسط درجه حرارت آن ها برای  3تا  4ماه متوالی  28-32درجه سانتی گراد باشد مناسب است.
 - 7عمق و تاریخ کاشت مناسب بر روی زمان و میزان ظهور گیاهچه اثر زیادی دارد.
 - 8در مرحله سه برگی گیاه  ،یک مرحله آبیاری و مبارزه با آفت تریاس به استقرار بهتر بوته ها کمک می کند.
 - 0در مرحله پن برگی گیاه  ،رقابت علف های هرز  ،تنش رطوبتی و غذایی در عملکرد اثر زیادی دارد.
 - 83استرس شدید رطوبتی در مرحله گلدهی منجر به بادزدگی و پر شدن رعیف پانیکل می شود .
 - 88استرس شدید رطوبتی یا یخبندان قبل از رسیدن دانه منجر به تولید دانه های سبک وزن و روکیده می شود.
 - 82آفاتی مانند تریاس و کرم مفتولی (بویژه در تناوب غالت پاییزه و ذرت ) در اوایل فصل ممکن است باعث آسیب جدی به سورگوم شوند.
 -83زمان برداشت ارقام علوفه ای در هر ین در ابتدای گلدهی ،دانه در پایان مرحله خمیری سخت و ارقام سیلویی سورگوم در مرحله خمیری نرم توصیه می شود.

متن فنی :دکتر مسعود ترابی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

سایت های الگویی جامع تولیدی ترویجی
توسعه بخش کشاورزی در ارتباط مستقیم با تولید و بکارگیری فن آوری مناسب در واحدهای تولیدی است .بهبودکمی و کیفی محصوالت کشاورزی مستلزم وجود و بکارگیری دانش
فنی و بومی سازگار با شرایط و همچنین تجارب برتر در واحدهای بهره برداری می باشد  .بررسی های انجام شده نشان می دهد که بین متوسط عملکرد کشدوری و عدمدلدکدرد
بهره برداران برتر در بسیاری ازموارد فاصله فاحشی وجود دارد ،که بخش عمدهای از این تفاوت حاصل بکارگیری یافته ها و توصیه های فنی و ترویجی است .تفاوت عمدلدکدرد در
شرایط اقلیمی یکسان ،موید آن است که در صورت تلفیق و بکارگیری مناسب نیروی انسانی ،فن آوری و امکانات موجود می توان به سطوح باالی تولید دست یدافدت  .یدکدی از
ررورت ها در بخش کشاورزی ارائه خدمات به بهره برداران توسط زیربخشهای مختلف سازمان جهادکشاورزی ،بصورت نظام مند و هماهنگ می باشد ،در غیراینصورت نه تدندهدا
کارآیی اقدامات کاهش می یابد ،بلکه گاهی بی اثر و یا حتی بازدارنده می گردند .به بیانی ارائه خدمات پشتیبانی نظیر نهاده ها ،ماشین آالت ،امور زیربنائی،تسهیالت و  ...بدون توجه
به ،خواسته ها ونیازها ،باورها ،منش و رفتار بهره برداران و یا انجام فعالیت های تحقیقاتی و کوشش در انتقال دانش و مهارت به کشاورزان  ،بدون حمایت های اجدرائدی از آندان،
مسلما مفید به فایده نخواهد بود واگر هم باشد قشر خاصی را پوشش داده و اکثریت بهره ناقصی از آن خواهند برد  .در این طرح قصد بر این است که با بکارگیری همه جانبه توصیه
های فنی رمن رعایت مسائل کیفی و زیست محیطی،بتوان با همکاری و ارتباط نزدیک تحقیقات ،اجرا ،تروی  ،بخش خصوصی و بهره برداران با مشارکت مسدتدقدیدم مدددکداران
ترویجی و تسهیلگران ،تحولی قابل انتظار را در تحقق اهداف خودکفایی و پایداری آن در محصوالت اساسی ایجاد نمود .براساس این طرح واحدهای تولیدی ،تحت پوشش هدمده
جانبه قرار گرفته و جمیع طرح ها اعم از اجرائی و ترویجی که در گذشته در محل های مختلف و با رویکردهای ناهماهنگ اجرا می شد ،در قالب یک سایت جامع اجرا می شوندد ،تدا
بتوان رمن بهره گیری از یافته های تحقیقاتی در حوزه های مختلف و سیاست های حمایتی زیربخش های اجرائی وتجارب برتر موجود ،الگوهای موفقی را در شدرایدط کشداورزان
ایجاد نمود و با دیگر فعالیت های ترویجی زمینه اشاعه و گسترش آنها را فراهم نمود.
مهندس جمشید اسکندری  -معاون مدیریت هماهنگی تروی کشاورزی

گلرنگ از گروه گیاهان سرما دوست است و در درجه حرارت  5درجه سانتی گراد به رشد خود ادامه می دهد
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ارقام مناسب کشت جو در استان اصفهان
آشنایی با ترویج کشاورزی

اهمیت جو در تغذیه دام ،مقاومت به خشکی و شوری ،کم توقع بودن در مقابل عناصر غذایی و سهولت کشدت و
کار موجب شده است که کشت آن در دنیای امروزی که با افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتری مدواجده
است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .نظر به این که عکس العمل ژنوتیپ های مختلف نسبت به محیط هدای
گوناکون ،متفاوت می باشد و به عبارت دیگر ،عملکرد ارقام از محیطی به محیط دیگر تغییر میکند و این تغییرات
در شرایط وجود و بروز تنش های محیطی از قبیل گرما و بادزدگی ،سرما ،خشکی و شوری دامنه وسدیدع تدری

کارکردهای ترویج کشاورزی
قسمت سوم:

می یابد .بنابراین ،مطالعه و سنجش میزان سازگاری و پایداری ارقام در شرایط مختلف محیطی در برنامده هدای

فلسفه آموزش های ترویجی :

اصالح نباتات از اهمیت ویژه ای برخوردار است .نتیجه برنامه ریزی و توجه به این مساله موجب اندتدخداب و

تروی بر پایه مردم ساالری بنا شده است یعنی آنکه ترقی و

معرفی ژنوتیپ های دارای توان تولید (عملکرد) باال،متحمل یا مقاوم دربرابر عوامل مهم بیمارگر و غدیدره بدرای

تعدالی مردم به دست خودشان صورت میپذیرد .

هریک از اقلیم ها و شرایط مختلف محیطی و زراعی شده است .این گیاه عالوه برسازگاری اکولوژیکی در اقلیم ها

همکاری داوطلبانه و خود یاری در امور ترویجی مورد تدوجده

و نقاط مختلف جهان ،ازنظر تحمل شرایط نامساعد محیطی در برابر خشکی و شوری در مقایسه با سایدر غدالت

است ،یعنی مردم برای شناسایی و حدل مشدکدالت خدود

( گندم ،ذرت ،برن و غیره ) تحمل بیشتری دارد ولی سرما را کمتر از گندم و اودار تحمل می کند .تدیدپ هدای

مشارکت فعال دارند.

بهاره آن به ویژه در مراحل ظهور سنبله ها حساسیت زیادی نسبت به سرما داشته و به شددت از آن آسدیدب

برنامه تروی مبتنی بر تمایالت ،ارزش ها ،خدواسدت هدا و

می بینند ولی تیپ های پاییزه و بهاره ،پاییزه جو  ،تحمل نسبتا“ خوبی در مقابل سرما و یخبندان از خدود نشدان

نیازهای افراد ذینفع پایهگذاری میگردد.

می دهند و بعضی از ژنوتیپ های آن ،سرماهای حدود ( )-86درجه سانتی گراد بدون پوشش بدرف را تدحدمدل

تروی به دنبال ایجاد تحول در طرز فکرها ،گرایش ها ،عادات

می نمایند .غرب و جنوب غرب استان اصفهان شامل شهرستان های فریدن ،فریدونشهر ،دادگدان ،خدوانسدار،

و روابط بین انسان ها بوده و از وظایف مهم او تشویق مدردم

سمیرم و بخش هایی از شهرستان گلاایگان ،دهاقان و شهررا ،کوهستانی و سردسیر می باشد .به لحاظ تلفدیدق

در امر فراگیری است.

کشاورزی و دامداری ،جو همواره در این مناطق یکی از گیاهان اصلی زراعی و از اهمیت ویژه ای برخدوردار بدوده

تروی یک کانال ارتباط دو سویه و دو طرفه است که در آن

است .پایین بودن متوسط عملکرد این گیاه زراعی در مناطق یاد شده ( در مقایسه با سایر نقاط استان) یدکدی از

دانش ،تجربه و سایر اطالعات سودمدندد بدرای تدوسدعده

الش هایی است که مسئولین و دست اندرکاران کشاورزی استان با آن مواجه می باشند .کشاورزان اقلیم سدرد

کشاورزی و روستا جریان دارد.

کشور سالیان زیادی است که رقم جو ماکویی با عملکرد متوسط را که تنها رقم جو آبی موجود در مناطق مختدلدف

تروی یک فرآیند است که استمرار و تداوم دارد.

این اقلیم است کشت می نمایند .در این راستا و به منظور رفع مشکل مذکور ،شناسایی و استدفداده از ارقدام

تروی بر این پایه استوار است که مردم از طریق مشاهدده و

پر محصول و سازگار با شرایط آب و هوایی این مناطق و جایگزینی این ارقام با ارقام رای و توده های مدحدلدی

عمل به امور عالقه مند شوند.

مورد استفاده کشاورزان ،یکی از راه حل هایی است که کارشناسان و صاحب نظران کشاورزی بدر آن تدأکدیدد

در طراحی و اجرای برنامه های تروی تاکید جدی بر نیازها و

می نمایند .تحمل به سرما ،مهمترین ویژگی ژنتیکی مرتبط با سازگاری ارقام انتخابی برای نواحی سرد سیر است.

منابع محلی است.

به عبارت دیگر بهره گیری از پتانسیل های ژنتیکی و ژرم پالسم های متحمل به سرما و یخ زدگی ،مناسب تدریدن

تروی از اعمال قدرت و زور برای تغییر در رفتار مردم دوری

روش مقابله با سرمای شدید این گونه مناطق می باشد.

جسته و در عو

ارقام و ژنوتیپ های مناسب کشت در مناطق مختلف استان اصفهان از نظر آب و هوایی

از ایجاد انگیزش و ترغیب و تعلیم استفداده

میکند.

ردیف به ترتیب اولویت

منطقه سرد

منطقه معتدل

منطقه گرم

منطقه شور

1

( )CB-84-10شجره )(Bereke-54

نیک

D10

الین 4

2

بهمن

بهرخ

یوسف

الین ( 5رودشت)

مهندس جمشید اسکندری

0

ماکویی

فجر 03

ریحان 30

نصرت

معاون مدیریت هماهنگی تروی کشاورزی استان اصفهان

متن فنی :دکترمهرداد محلوجی  ،استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تروی از طریق محول کردن مسئولیت ها به مردم  ،زمدیدنده
ترقی و پیشرفت و توانمند سازی آنها را فراهم میکند.

برگرفته از کتاب اصول تروی و آموزش کشاورزی

ویژگی های بذر مرغوب عبارتند از خلوص بذر  ،سالم بودن بذر  ،سرعت و قدرت جوانه زنی بذر  ،اندازه بذر
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ادامه  55نكته مهم در کشت های پایيزه
 -0ازارقام مناسب هرمنطقه استفاده شود رقم گندم مناسب مناطدق سدرداسدتدان

 -85بعدازآب اول یاکلوخ آب  ،نسبت به آبیاری دوم یاپی آب بایداقدام گرددایدن آبدیداری

یشگام که بذورآن دراستان تکثیر شده و وجودداردوسایرارقام مناسب این منداطدق

می بایست حداکثر 7تا  83روزبعدازآبیاری اول صورت گیردواگرزمین دارای بافت سبک اسدت

عبارتنداز:زارع -اورم -شهریاروزرین وجومناسب جهت این مناطق بهمن وc-d-84

(شنی وشنی رسی)7روزواگرزمین دارای بافت سنگین است(رسی و رسی شدن)83روزبدعدد

ارقام گندم مناطق گرم -کویرو مران وجومناسب این مناطق یوسف و d-83و ارقام

انجام شود .درصورت بارندگی های پاییزه این آبیاری به تاخیر می افتدولی باید حتمدااندجدام

گندم مناسب مناطق معتدل بکراس روشن،پیشتاز،بهار،سااهان،سیوند،پارسی وارقام

گیردمگراینکه بارندگی بیشتراز23میلی مترباشد.

جومناسب این مناطق فجر33 -وریحان 3 -3و نیک وجودوردیفه بهرخ وجونصرت می

باتشکرازهمکاری کارشناسان مدیریت زراعت وحف نباتات ومحققان بذرونهال و آب وخاک

جهت کشت گندم دیم رقم آذر 2وسرداری وجو دیم رقم لدوت و آبدیددرتدوصدیده

متن فنی :مهندس قدرت اله مالوردی

می شود  .درمناطقی که مشکل شوری وجودداردمی توان ازارقام گندم بم وارگ وافق

کارشناس مدیریت هماهنگی تروی سازمان جهادکشاورزی

باشند.

ودرمناطقی که جالیزکاری دارند وباخشکی آخرفصل روبرومی شوند.به علت نیدازآبدی
جالیزرقم سیروان توصیه می گردد.
 -83میزان مصرف بذرباتوجه به روش کاشت تاریخ کاشت محدودیت هاوتدلدفدات
بذرتوسط پرندگان وحشرات وعوامل نامساعددیگرمتغیرمی باشددولدی درشدرایدط
طبیعی863تا883کیلوگرم درهکتارتوصیه می گرددکه این میزان بذروقدتدی قدابدل
اجرامی باشدکه کلیه شرایط ومواردمناسب وروندطبیعی خودرا داشته باشد( شدرایدط
اپتیمم) و باوجودهرکدام ازمدوارد مدحددودکدندندده کشدت کدرپده( دیدرکشدت)
سرما،شوری،خشکی ووسایل و ادوات وبسترنامناسب وتلفات بذرتوسط حشدرات و
پرندگان باید درصدی به این میزان ارافه نمود.
 -88حتماازبذرگواهی شده که هم ردعفونی وهم بوجاری شده ،استفاده گدرددولدی
نانچه به هرعلتی امکان استفاده ازاین بذورنمی باشدبذور خودمصرفی می بایسدت،
بوجاری وردغفونی شده وبعدکشت گردند.
بابوجاری،بذورشکسته والغروآلوده به نماتدکه ارزش بذری نددارنددوهدم

دندیدن

ارقام قابل توصیه گندم در استان اصفهان
توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
اقلیم

شرایط نرمال

بذورعلف های هرزازتوده بذرجدا می گرددوبعدازکشت مزرعه ازتدراکدم مدنداسدب
برخوردارمی شودوکاهش جمعیت علف های هرزرادرپی خواهدداشت.

سرد

میهن

معتدل

وحف نباتات مشورت نمایید.

پارسی -

افق -ارگ

بهار -سیوند

 -بم

——

سیروان

پیشتاز-

 -83بعد از بوجاری و جدانمودن دانه های شکسته و بذور علف های هرز توده بذر را

بک کراس

ابتدا کمی مرطوب نموده و ساس به وسیله یکی از سموم قارچ کش به ندام هدای

هر یکصد کیلوگرم بذر بخوبی مخلوط نموده  ،بطوریکه پوششی از سم روی تمدامدی

——

——

پیشگام

الوند -پیشگام

شودودراین موردباکارشناسان مراکزجهاد کشاورزی وشهرستان وشدرکدت هدای

کاربوکسین تیرام  ،بایتان  ،کاربندازیم  ،دیویدند و رورال به میزان  233گرم بدرای

شوری آب

گرمایی

گرمایی ( خشکی )

 -اروم-زارع -

 -82ازانتقال بذر ازمناطق آلوده استان به بذرعلدف هدرزجدودره اکدیدداخدودداری
خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی وباکارشناسان ستادی تروی  ،زراعدت

شرایط

تنش

شرایط شوری و تنش

نیمه گرم

مران-

(کویری)

پیشتاز-کویر

——

مران

——

بذور را باوشاند  .بذور رد عفونی شده را بعد از کاشت بالفاصله آبیاری نمائید .

موقع استفاده ازسموم نکات ایمنی رعایت گردد(استفاده ازماسک ودستکش
ووسایل مناسب )

شناسنامه فصلنامه ترویج کشاورزی نصف جهان
سردبیر :محمودررا افالکی
هیئت تحریریه :جمشید اسکندری  -سید کسری بابایی -سید محمد موسوی -محمد اکبری -مرتضدی

 -84اولین آبیاری که همان تاریخ کشت مناسب محسوب مدی شدوددرمدنداطدق
سردسیر 85تا اواخرمهرومناطق معتدل 83آبان تانیدمده اول آذرومدنداطدق گدرم

کبیری -مهدی پوریای ولی  -نسرین مهرداد
طراحی و صفحه آرایی :سید کسری بابایی
با تشکر از آقایان فزوه ،میرزایی ،سیچانی ،مدیریتها و همه بخشها و همکارانی که در گردآوری ایدن

استان 23آبان ماه تا  23آذرماه توصیه می گردد .رعایت نمودن تاریخ دقیدق کشدت

فصلنامه ما را یاری نمودند.

باعث می شود که باشروع سرماویخبندان که حدودا 33تا 43روزبعدازتاریخ کشدت

آدرس :اصفهان ،خیابان هزار جریب ،سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،مدیریت هماهنگی تروی

مناسب درمنطقه است گیاه هاربرگی شده باشدودراین مرحله ازرشدد  ،گدنددم

کشاورزی ،اداره رسانههای آموزشی  ،ترویجی آدرس پرتال www.tarvij.agri-es.ir :
تلفن 338-37083843 :دورنگار338-37083363:
صندو پستی4884 :

وجوبیشترین مقاومت راپیدا کنند .

