


 

 

 گندم زراعت اهمیت

 های زراعت به کمک نیز و مردم غذای تامین در که سهمی بدلیل گندم زراعت ایران در
 اراضی درصد 50 از بیش تنهایی به دارد، کشور اقتصادی بنای زیر تحکیم و دیگر

 صورت های بررسی و مطالعات اساس رب .دهد می اختصاص بخود را کشور کشاورزی
 :از عبارتند گندم تولید در موثر و مهم عوامل گرفته،

 آن ژنتیکی خصوصیات و گیاه-1

 محیطی عوامل-2

 زراعی مدیریت-3

 اقتصادی و اجتماعی عوامل و کلی های گذاری سیاست-4

 آبی زراعت در (سطح واحد در سنبله تعداد) مزرعه در ها بوته تراکم زراعی، مدیریت در
 ها گیاهچه کافی رشد عدم باعث کاشت در تاخیر .دارد عملکرد در را تاثیر بیشترین گندم
 استقرار و ریشه رشد برای الزم فرصت ایجاد عدم آن نتیجه که شود می اولیه مراحل در
 کشت بنابراین .یابد می کاهش هایی بوته چنین در تنش به تحمل که بوده ها بوته اولیه

 با مواجهه علت به کرپه کشت و زمستان در روی ساقه احتمال علت به گندم زودهنگام
 .شود نمی توصیه ها سنبلچه تعداد کاهش نیز و یخبندان دوره

 گندم شده اصالح ارقام از استفاده  اهمیت

 کیفیت با بذر گندم، زراعت در عملکرد کننده تعیین های شاخص مهمترین از یکی
 نبودن مخلوط و بذر فیزیکی خلوص بذر، نامیه قوه بودن باال چون مهمی عواملی .است
 و مطلوب های ویژگی از .است مهم بسیار بذر انتخاب در زراعی محصوالت بذور سایر با

 و خوب نانوایی کیفیت چون صفاتی به توان می گندم جدید اصالحی ارقام مناسب
 سریع رسیدگی دوره قدیمی، ارقام به نسبت کمتر مصرفی بذر مقدار باال، پروتئین درصد
   .نمود اشاره باال دانه عملکرد و تر

  از اصالحی گندم ارقام ،(Antonius) آنتونیوس و (Lukullus) لوکولوس گندم ارقام
 بخش معضالت به توجه با و زراعی مطلوب صفات بودن دارا بعلت که هستند اروپا

 ها بیماری آفات، مانند زایی خسارت عوامل و آبی منابع محدودیت چون ایران کشاورزی

    .باشند می توصیه قابل هرز، های علف و

 

 

دستورالعمل توصیه شده سموم و کودها بصورت کلی بوده و برای حصول  : توجه
. نتیجه مطلوب بهتر است با کارشناسان کشاورزی منطقه مشورت شود  

 سموم توصیه شده زمان مبارزه
نام آفات، بیماری ها و علفهای 

 گندمهرز 

دلتامترین در مراحل مبارزه 
 با سن مادر و پوره

فنیتروتیون در مرحله  
 مبارزه با سن مادر

 (EC2.5%دلتامترین )دسیس 
فنیتروتیون )سومیتیون 

EC50%) 
 سن گندم

مرحله رویشی دو برگی،  در
عدد  5تراکم شته بیش از 

 .روی هر بوته باشد

اکسی دیمتون )متاسیستوکس 
 (EC25%متیل 

 

 روسی شته

مرحله ظهور حشرات کامل 
 و الروها

اکسی دیمتون )متاسیستوکس 
 (EC25%متیل 

 EC75%ماالتیون 
 تریپس گندم 

درصد بوته ها  80زمانی که 
 .به مرحله گلدهی رسیدند

 (EC25%پروپیکونازول )تیلت 
 (SL10%سایپروکونازول )آلتو 

 (  EW25%تبوکونازول )فولیکور 
 سیاهک هندی

به محض مشاهده کانون 
آلودگی و در صورت اپیدمی 

 در مرحله خوشه  

 (SL10%سایپروکونازول )آلتو 
 (EC25%پروپیکونازول )تیلت 

 (EW25%تبوکونازول )فولیکور 
+  سایپروکونازول)آرتئا 

 (EC33%پروپیکونازول 

 زنگ های گندم

به محض مشاهده عالئم 
 بیماری

 (سطحی)سفیدک پودری  (EC25%پروپیکونازول )تیلت 

به محض مشاهده عالئم 
 بیماری

+  سایپروکونازول)آرتئا 
 (EC33%پروپیکونازول 

 سپتوریوز برگی گندم

بصورت پس رویشی 
 (حداکثر تا پایان پنجه زنی)

تاپیک علفهای هرز باریک برگ 
 (EC 8%کلودینافوپ پروپارژیل )

فنوکساپروپ پی اتیل )پوما سوپر 
به همراه مفن پایر دی اتیل 

EW7.5% ) یوالف، :علف های هرز نازک برگ
علف خونی، چچم، دم روباهی، 

 جو دره، چاودار
خردل :علفهای هرز پهن برگ

وحشی، تربچه وحشی، شلمی،  
ماشک، بی تی راخ، خلر وحشی، 
کنگر وحشی، سلمک، پیچک 
 صحرایی، پنیرک، شیرین بیان

از زمان پنجه زنی تا تشکیل  
ساقه گندم بصورت پس 

برگی  2-4رویشی، مرحله 
 شدن علف های هرز

  

 علفهای هرز پهن برگ
ام سی  +توفور دی )کمبی 46یو

 (+SL67.5%پی آ 
تری بنورون متیل )گرانستار 

DF75%) 

رویشی، به صورت پس 
برگی شدن علف  2-4مرحله 

 های هرز

 

 دومنظوره
مت +سولفوسولفورون)توتال 

 (WG80%سولفورون متیل 



 

 

 

 Saat Baulinzخصوصیات زراعی ارقام گندم زمستانه اتریش 

                           

 گندم   ارقام          

 خصوصیات

لوکولوس  

(Lukullus) 

آنتونیوس 
(Antonius) 

 زمستانه زمستانه تیپ

 باال باال عملکرد دانه 

 باال باال مقدار پروتئین  

 زودرس میان رس زودرس میان رس دوره رسیدگی

 متوسط ارتفاع گیاه
 متوسط تا بلند
 

 متوسط مقاومت به ورس
 باال
 

قابلیت زمستان  
 گذرانی

 متوسط
 متوسط
 

 تراکم مناسب
بوته در  400تا  300

 مترمربع
 

بوته در  430تا  300
 مترمربع

هر هکتار برای برنامه غذایی پیشنهادی گندم   

 مراحل نوع کود میزان مصرف زمان مصرف

 زمان کاشت

  

کیلو در  90

 هکتار
 اوره

 کاشت 
کیلو در  200

 هکتار

سوپر فسفات 

 تریپل

 همراه آبیاری

کیلو در  50

 هکتار
 اوره

بعد از پنجه 

لیتر در  10 زنی

 هکتار

اسید هیومیک 

 مایع

 همراه آبیاری
کیلو در  30

 هکتار

مونوپتاسیم  

 فسفات

اوایل رشد 

 ساقه

 وزاویوس در هزار 1.5 محلولپاشی
در طی 

 رشد ساقه

 همراه آبیاری

کیلو در  50

 هکتار
پیش از  اوره

تشکیل  

 خوشه
لیتر در  10

 هکتار

اسید هیومیک 

 مایع

 همراه آبیاری
کیلو در  15

 هکتار

سولفات 

 پتاسیم

زمان ظهور 

 خوشه



 علف های هرز، آفات و بیماری های مهم گندم
 ترپ 

 
 

 سن

 

 زن  گندم

 
 

 پاخوره گندم

 

 یوال  وحشی

 
 

 جو دره

 

 خونی وا 

 

 خارشتر

 

 
 روش دو به گندم کشت ایران کشاورزی در اکنون هم
 با کاشت روش روش، بهترین که شود می انجام زیر

  .است غالت ویژه کارهای خطی
 (سانتریفیوژ) پاش کود دستگاه با پاشی بذر -1
 با کاشت و دیم زراعت کارهای خطی با کاشت-2

 خطی همچنین و گندم کار خطی های دستگاه
 فاروئر به مجهز کارهای
 :بذر میزان

 از هزاردانه وزن اول باید تراکم، میزان تعیین برای
 خلوص و نامیه قوه شود، کشت خواهید می که رقمی

 مناسب تهیه صورت در .بگیرد نظر در را بذر فیزیکی
 بذر رقم به توجه با و موقع به آبیاری و کشت بستر

  تا 160 بین هکتار هر در کار خطی روش در مصرفی
 .باشد می نیاز مورد بذر کیلوگرم 180
  : کاشت عمق
 می متر سانتی 5 تا 4  کاشت جهت مناسب عمق
   .باشد


