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فرانسه



اهمیت زراعت گندم:
ــذای  ــن غ ــه در تامی ــهمی ک ــل س ــدم بدلی ــت گن ــران زراع در ای
مــردم و نیــز کمــک بــه زراعــت هــای دیگــر و تحکیــم زیــر بنــای 
اقتصــادی کشــور دارد، بــه تنهایــی بیــش از 50 درصــد اراضــی 
ــر اســاس  ــد. ب ــی ده کشــاورزی کشــور را بخــود اختصــاص م
مطالعــات و بررســی هــای صــورت گرفتــه، عوامــل مهــم و موثــر 

ــد از: ــدم عبارتن ــد گن در تولی
1-رقم گندم و خصوصیات ژنتیکی آن

2-عوامل محیطی
3-مدیریت زراعی

ــطح(  ــد س ــنبله در واح ــداد س ــه )تع ــا در مزرع ــه ه ــم بوت تراک
ــی  ــرد م ــر در عملک ــل موث ــی از عوام ــدم یک ــی گن ــت آب در زراع
ــی گیاهچــه هــا  ــر در کاشــت باعــث عــدم رشــد کاف باشــد. تاخی
در مراحــل اولیــه شــده کــه نتیجــه آن عــدم ایجــاد فرصــت الزم 
بــرای رشــد ریشــه و اســتقرار اولیــه بوتــه هــا مــی باشــد و در 
نتیجــه تحمــل بــه تنــش کاهــش مــی یابــد. بنابرایــن توصیــه مــی 
ــر  ــرا کشــت دی شــود کشــت در زمــان مناســب انجــام شــود زی

ــگام باعــث کاهــش محصــول مــی شــود. هن
اهمیت  استفاده از ارقام اصالح شده گندم:

یکــی از مهمتریــن شــاخص هــای تعییــن کننــده عملکــرد در 
زراعــت گنــدم، بــذر بــا کیفیــت اســت. عواملــی چــون بــاال بــودن 
قــوه نامیــه، خلــوص فیزیکــی و مخلــوط نبــودن بــا ســایر بــذور 
محصــوالت زراعــی در انتخــاب بــذر بســیار مهــم اســت. از 
ویژگــی هــای مطلــوب و مناســب ارقــام اصــاح شــده گنــدم مــی 
تــوان بــه صفاتــی چــون زودرســی، مقاومــت بــه ورس و تنــش 
ــودن نســبت  ــل ب ــا متحم ــاوم ی ــاال، مق ــرد ب ــای محیطــی، عملک ه
بــه بیمــاری هــا، کیفیــت نانوایــی خــوب و درصــد پروتئیــن بــاال 

اشــاره نمــود. 
ارقــام گنــدم آپاچــی )Apache(، نــودل )Nudel( و آکورازادو 
ــتند  ــا هس ــده از اروپ ــاح ش ــدم اص ــام گن )Acorazado( ارق
کــه بعلــت دارا بــودن صفــات مطلــوب و تحمــل یــا مقاومــت بــه 
عوامــل خســارت زایــی ماننــد آفــات و بیمــاری هــا قابــل توصیــه 
مــی باشــند. از مهمتریــن خصوصیــات ایــن ارقــام متحمــل بــودن 
ــا  ــق ب ــه در مناط ــد، درنتیج ــی باش ــکی م ــش خش ــه تن ــبت ب نس

محدودیــت آبــی مناســب تــر از ســایر ارقــام مــی باشــند.
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ــای  ــده ه ــط کارن ــدم توس ــت گن ــران کش ــاورزی ای ــون در کش ــم اکن ه
ــد از: ــا عبارتن ــن روش ه ــول تری ــود، معم ــی ش ــام م ــف انج مختل

1- کاشت با کارنده های فارویی
2- کاشت کرتی نواری

3- کاشت توسط خطی کارها
میزان بذر و تاریخ کاشت:

مقــدار بــذر مصرفــی بســتگی بــه وزن هــزار دانــه، تیــپ رقــم از نظــر پر 
پنجــه یــا کــم پنجــه بــودن، خلــوص بــذر، قــوه نامیــه، تاریــخ کاشــت، 
ــب  ــه مناس ــورت تهی ــذر دارد. در ص ــتر ب ــی بس ــاک و چگونگ ــت خ باف
بســتر کشــت و آبیــاری بــه موقــع و بــا توجــه بــه رقــم بــذر مصرفــی 
ــن 160  ــف بی ــای مختل ــم ه ــار، در اقلی ــر هکت ــی کار در ه در روش خط
تــا 180 کیلوگــرم بــذر و در اقلیــم ســرد بیــن 200تــا 220 کیلوگــرم بــذر 
در هکتــار مــورد نیــاز مــی باشــد )بســته بــه پــر پنجــه یــا کــم پنجــه 
بــودن(، اگــر کشــت بــا تاخیــر انجــام شــود ایــن مقــدار بــه میــزان 10 

درصــد افزایــش مــی یابــد )بــه علــت خســارت احتمالــی ســرما(.
زمان کاشت:

ــاره و  ــام به ــرای ارق ــزر ب ــواحل خ ــم س ــت در اقلی ــب کاش ــان مناس زم
ــت  ــک کش ــرم و خش ــم گ ــل آذر، در اقلی ــا اوای ــان ت ــه آب زودرس از نیم
ــام  ــرد ارق ــدل س ــم معت ــه دوم آذر، در اقلی ــم نیم ــل آذر و دی ــی اوای آب
بینابینــی اواخــر مهــر و ارقــام بهــاره در آبــان و در اقلیــم ســرد ارقــام 
زمســتانه زودرس در نیمــه دوم مهــر و ارقــام بینابینــی نیمــه اول آبــان 

مــاه کشــت شــوند.
عمق کاشت: 

عمق مناسب جهت کاشت  3 تا 5 سانتی متر می باشد. 

عملیات زراعی در کاشت گندم آبی

علف های هرز، آفات و بیماری های مهم گندم
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 سیاهک آشکار گندم                   سیاهک پنهان گندم

  و دره

 
 پاخوره گندم

  

توسطگندمکشتایرانکشاورزیدراکنونهم
روشترینمعمولشود،میانجاممختلفهایکارنده

:ازعبارتندها
فاروییهایکارندهباکاشت-1
نواریکرتیکاشت-2
کارهاخطیتوسطکاشت-3

:مصرفیبذرمیزان
رقمتیپدانه،هزاروزنبهبستگیمصرفیبذرمقدار

هقوبذر،خلوصبودن،پنجهکمیاپنجهپرنظراز
بذرربستچگونگیوخاکبافتکاشت،تاریخنامیه،
بهآبیاریوکشتبسترمناسبتهیهصورتدر.دارد
وشردرمصرفیبذررقمنوعبهبستهمعموالوموقع
بذرکیلوگرم220تا200بینسرداقلیمدرکارخطی

کمیاپنجهپربهبسته)باشدمینیازموردهکتاردر
قدارماینشودانجامتاخیرباکشتاگر،(بودنپنجه

خسارتعلتبه)یابدمیافزایشدرصد10میزانبه
.(سرمااحتمالی
:کاشتزمان
زمستانهارقامسرداقلیمدرمناسبکاشتزمان

اولنیمهبینابینیارقامومهردومنیمهدرزودرس
.شوندکشتماهآبان
:کاشتعمق
میمترسانتی5تا3کاشتجهتمناسبعمق
.باشد

علف های هرز٬ بیماری ها و آفت مهم مزارع گندم



ــه نیازهــای  ــا تامیــن کلی شــرکت آرمــان ســبز آدینــه مفتخــر اســت کــه ب
کشــاورزان گرامــی، توانســته اســت بــه جایگاهــی رفیــع در بازار کشــاورزی 
ــوژی روز  ــش و تکنول ــال دان ــزایی در انتق ــش بس ــد و نق ــت یاب ــران دس ای

کشــاورزی بــه میهــن عزیزمــان ایفــا نمایــد.
سبد محصوالت شرکت آرمان سبز آدینه عبارتند از:

1-انواع تراکتور های LS کره جنوبی
2-کــود هــای  ماکــرو و میکــرو، شــیمیایی و کودهــای ارگانیــک و بیولوژیــک 

حاصلخیــز کننــده خــاک از شــرکتهای معتبــر جهــان
3-سموم شیمیایی از شرکت های معتبر دنیا

4-ارقام مختلف بذور ذرت، گندم، جو، سبزی-صیفی و کلزا
5-ادوات و ابزار کشاورزی 

آدرس: تهران٬ خیابان مالصدرا٬خیابان شیخ بهایی شمالی
بن بست صبا٬ پالک 4

تلفن واحد فنی: 021-83507399 
تلفن واحد فروش: 021-83507307


