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 خطکی ثِ هقبٍم ثلٌذ، سٍص ٍ یکسبلِ گیبّی( ) جَ 

 دالیل ثِ گٌذم کطت کِ استبى اص هٌبطقی دس ٍ خبک قلیبئیت ٍ

 آة ثبالی سطح آة، ٍ خبک ضَسی قجیل اص هحیطی ًبهسبػذ ضشایط

 فصل، اًتْبی خطکی ٍ آسوبًی ًضٍالت ًبهٌبست تَصیغ صیشصهیٌی،

 ضَد. هی کطت ًذاسد، دًجبل ثِ هطوئٌی ػولکشد

 کبّص یب افضایص دس صیبدی ًقص ٍ ثَدُ تَلیذ ًْبدُ هْوتشیي ثزس

 ثشػکس ٍ هٌبست ػولکشد سبلن ثزٍس کبضت ثب طجیؼتبً. داسد هحصَل

 . داضت خَاّین ًبهطلَثی ثبصدّی آلَدُ ثزٍس کبضت ثب

 ًیض سا ثیوبسیضا ػَاهل سضذ خَد سضذ ثب کبضت اص پس آلَدُ ثزٍس

 دس ٍ داًِ آلَدگی هَجت جَ سٌجلِ ثِ سسیذى ثب ٍ داضتِ ّوشاُ

 . ضذ خَاّذ ثؼذ سبل ثزس ًتیجِ

 ضشح ثِ اًتْب دس کِ ضذُ ثزٍس آلَدگی هَجت هتؼذدی ّبیثیوبسی

 .ضَد هی اضبسُ داسًذ اّویت هبصًذساى دس کِ ثیوبسی چٌذ هختصش

 

 

 انتخاب بذر سالم  -

ای سا اًتخبة ًوَد کِ ظبّشی سبلن ثشای تْیِ ثزس سبلن ثبیذ هضسػِ

ّبی ّشص ثَدُ ٍ دس صهبى ٍ ػبسی اص ّشگًَِ آلَدگی ثِ ثیوبسی ٍ ػلف

قشاس داضت چٌذیي ثبس هَسد ثبصدیذ ٍ گَاّی کبسضٌبسبى کٌتشل ثزس 

گشفتِ ثبضٌذ.

 بوجاری بذر -

-ثب ػول ثَجبسی ػالٍُ ثش حزف هَاد صائذ هبًٌذ کبُ ٍ کلص ٍ داًِ

تش ّبی سبلن سجكّبی آلَدُ سا کِ اص داًِتَاى داًِّبی ضکستِ، هی

 ّستٌذ، ثِ ساحتی جذا ًوَد.

 ضذعفونی بذر -

ثشای اًجبم ػول ضذ ػفًَی، ثزٍس جَ سا ثب یکی اص سوَم تَصیِ 

هثل سٍسال تی اس یب  کبسثَکسیي تیشام ثِ ًسجت دٍ دس ضذُ 

ّضاس)دٍگشم سن ثشای ّش کیلَگشم ثزس( ثب اضبفِ کشدى هقذاسی آة 

ّبی ثزس کبهالً ثِ ٍسیلِ سن آغطتِ ًوَد، ثِ طَسی کِ توبم قسوت

هَسد استفبدُ پَضبًذُ ضَد. اضبفِ کشدى آة هَجت خیس ضذى ٍ 

لیتش ثِ  2تب   1قذاس آة هصشفی ضَد. هچسجٌذگی ثْتش سن ثِ ثزس هی

 ثبضذ. کیلَ ثزس هی 100اصای ّش
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داسای ثبفت  ٍ ًضٍالت آسوبًی ثیطتش هٌبطق ثب ثشای تْیِ صهیي دس

 دس دیسك ٍ ،هتشسبًتی 20-25اًجبم ضخن ثِ ػوق  سٌگیي خبک

کِ  ثبضذ. دسهٌبطق ثب ثبسش هحذٍدصَست ًیبص هبلِ ضشٍسی هی

است  هَاد آلی خبک کوتش تش ثَدُ ٍ ًیضثبفت خبک سجك هؼوَالً

 گبٍآّي قلوی جْت تْیِ صهیي هَسد تَصیِ یب دیسك سٌگیي ٍ

 .ثبضذهی

 

تغزیِ گیبُ کلیذ اصلی هَفقیت کطبٍسصاى دس حصَل ػولکشد ثبال 

ف، هیضاى تشیي هَضَع دس تغزیِ گیبُ، سػبیت صهبى هصشاست. هْن

ثبضذ. اص ایٌشٍ ثب هصشف، ًَع کَد هصشفی ٍ سٍش هصشف کَد هی

تَاى ّن ثِ سالهت خبک ٍ ّن سػبیت اصَل هذیشیت تغزیِ گیبُ هی

 ثِ سالهت گیبُ ٍ ّن افضایص هحصَل اهیذٍاس ثَد. 

الصم است کِ کطبٍسصاى ػضیض ًسجت ثِ اًجبم آصهَى خبک ٍ تَصیِ 

ًوبیٌذ. دس غیش ایٌصَست ثش اسبس ًظش ثش اسبس آصهَى خبک اقذام 

 گشدد.کبسضٌبسی هَاسد صیش تَصیِ هی

کیلَگشم، سَپش فسفبت تشیپل  50هصشف کَدّبی اٍسُ ثِ هیضاى  -1

کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست 100کیلَ گشم ٍ سَلفبت پتبسین  100
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آرس ٍ  10آثبى لغبیت  10هیبى ثٌذ تبسیخ کبضت اص ٍ  دضت اساضی دس

آثبى  20هْش لغبیت  20دس استفبػبت ثذلیل ٍجَد سشهبی صٍدسس اص 

کیلَ گشم ثِ  5/0-7/0ثِ اصاء ّش سٍص تبخیش دس کبضت هقذاس  هی ثبضذ.

تب حذٍدی اص  هیضاى ثزس هصشفی تَصیِ ضذُ ثبیستی اضبفِ گشدد

کبّص  ػولکشد جلَگیشی ًوبیذ. 
 

ثبضذ کِ دس ثزس دس هتش هشثغ هی 270جْت کطت هیضاى ثزس  

 110-120کبس ثستِ ثِ ٍصى ّضاس داًِ اسقبم ثیي  ثب خطیضشایط کطت 

 140-150 پبشٍ دس کطت دست کیلَگشم دس ّکتبس هتغیش است

کبس دس هٌبطق پش ثبساى کطت ثب خطی. ثبضذکیلَگشم دس ّکتبس هی

تَصیِ سبًتیوتش 3-5ػوق هٌبست کبضت  .ضَدغالت تَصیِ هی

ضَد.هی
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کبضت ثب ػولیبت خبکَسصی ٍ آهبدُ سبصی صهیي ٍ قجل اص  پبیِ

 هصشف ضَد.

-هصشف سشک کَد اٍسُ ٍ کلشٍس پتبسین  دس هشاحل قجل اص پٌجِ -2

صًی، ثؼذ اص پٌجِ صًی، ضشٍع آثستٌی، ظَْس ثشگ پشچن ٍ گلذّی دس 

 کیلَگشم اص ّش کذام اص کَدّب.  40ّش هشحلِ ثِ صَست هیبًگیي 
 

 
ػالٍُ ثش هصشف کَدّبی پبیِ ثشای افضایص ػولکشد ٍ ثْجَد ضشایط 

ضَد دس هشاحل هختلف سضذ فٌَلَطیکی گیبُ ٍ سضذ گیبُ تَصیِ هی

افضایص تؼذاد پٌجِ، کٌتشل تٌص خطکی ٍ کن آثی، جلَگیشی ثشای 

گشدد اص خَاثیذگی )ٍسس( ٍ جلَگیشی اص پَک ضذى داًِ تَصیِ هی

اص کَدّبی هٌبست، داسای ضوبسُ ثجت کَدی ٍ هَسد تأییذ هَسسِ 

خبک ٍ آة کطَس ثِ صَست هحلَل پبضی استفبدُ گشدد. الجتِ ثب 

ًَع کَد هیضاى هصشف سشک ّب ثٌب ثِ فشهَل اًجبم هحلَل پبضی

 ثبثذ.کَدّب کبّص هی
 

 
 

گشدد قجل اص کبضت اص کَدّبی آلی ٍ یب کَدّبی کبهل تَصیِ هی

ٍ ّوچٌیي تلقیح ثزس ثب کَدّبی صیستی استفبدُ ضَد دس ایي  آلی

 صَست هیضاى هصشف کَدّبی پبیِ کبّص هی یبثذ.
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