خوهش رفتن (شکم رپ)

ساهق دهی
هایتغذیهای:


توصیه

هایتغذیهای:


توصیه

 57کیلوگرم اوره یا  051کیلوگرم سولفات آمونیوم در هر هکتار همرراه

 57کیلوگرم اوره در هکتار همراه با آب آبیاری توصیه میگردد .

با آب آبیاری استفاده شود.

توصیهکنترلآفات:

دراراضی غیر شور ،درآب بعد از مصرف کود باال مقدار 01کریرلروگررم

برای کنترل سن غالت در گندم با رعایت دستورالعمل مربرارزه از سرمروم

اسید بوریک همراه با آب آبیاری استفاده شود.

فنیتروتیون و دلتامترین استفاده می گردد که با توجه به فرمروالسریرون هرای

محلولپاشی کود کامل میکرو با غلظت  7در هزار.

متعدد این سموم میزان مصرف مطابق برچسب سموم میباشد و در منرایرقری

توصیهکنترلآفات:

که خسارت اقتصادی شته یا تریپس وجود دارد فرنریرترروتریرون و سر

برای کنترل سن غالت در گندم با رعایت نرم مبارزه از سموم فنیتروتیون
و دلتامترین استفاده می گردد که با توجه به فرموالسیونهای متعدد ایرن

مدیریتجهادکشاورزیشهرستاناصفهان

(سالزراعی)9011-9911

المبداسای هالوترین توصیه میشود .درصورت عدم نیاز به کنترل سن غرالت
برای کنترل شته سموم شتهکش توصیه میگردد.

سموم میزان مصرف مطابق برچسب سموم میباشد و در مرنرایرقری کره

توصیهکنترلبیماریها:

خسارت اقتصادی شته یا تریپس وجود دارد سموم فنیترروتریرون و سر

جهت کنترل بیماری زنگ سمپاشی با قارچ کش مانکروزب  0کریرلروگررم

المبداسای هالوترین توصیه میشود .درصورت عدم نیاز به کنرتررل سرن

توصیههایمدیریتیدرمزارعگندم

درهکتار یا قارچ کش پروپیکونازول به مریرزان  0.1لریرترر در هرکرترار

غالت برای کنترل شته سموم شتهکش پیشنهاد می گردد.
مدیریتتغذیهوکنترلآفات،بیماریهاوعلفهایهرز،

از مهمترین نکات الزم در کشاورزی جهت دستیابی به عملرکررد
مناسب و تولید مطلوب میباشد.بروشور حاضر شامل توصیههای
مدیریتی کشت گندم در مراحل مختلف شامل :تاریخ کراشرت،
معرفی رق  ،قبل از کاشت ،پناه زنی ،ساقهدهی و خوشهرفرترن
(شک پر) با هدف افزایش بهرهوری از منابع پایره ترولریرد(آب،
توصیهکنترلبیماریها:

خاک) میباشد.جهت کسب ایالعات بیشتر با کارشناسان مراکز

درصورت مشاهده پوسیدگی ریشه و یوقه و نیاز به کنترل01 ،تا  01لریرترر

جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان مشاوره نمایید.

قارچکش بردو همراه با آب آبیاری استفاده گردد و آبیاریها سبکتر انرارام
گردد .درمزارع دارای آبیاری بارانی آبیاری بیش ازحد سبب خسارت بیمراری
لکه نواری باکتریایی می گردد.
صفحه4

متن فنی :دمرییت حفظ نبااتت استان اصفهان
صفحه5

ادارهترویجوآموزش
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اراقم مناسب گندم:

توصیههای تغذیهای :

پنجهزنی

توصیههای تغذیهای :

 57کیلوگرم اوره در هر هکتار درآب دوم همراه آب آبیاری و همچنین

میزان مصرف کودها بر اساس آزمایش خاک توصیه میگگگردد .درصگورت

 57کیلوگرم اوره در مرحله پنجهزنی( آب سوم یا چهارم ) همراه با آب

عدم آزمون بطور متوسط  522تا  572کیلوگرم کودهای فسفاته  72 +تگا

( برزگر ،افق و نارین ویژه مناطق شور)

آبیاری استفاده شود.

 522کیلوگرم سولفات پتاسگیگم  42 +کگیگلگوگگرم سگولگفگات روی +

محلولپاشی کود کامل میکرو با غلظت  7در هزار در مرحله چند برگی.

مناطق گرمسیر :بهاران ،سیوند ،مهرگان،

 72کیلوگرم سولفات آهن  222 +کیلگوگگرم کگود گگوگگرد آلگی 2 +

توصیه کنترل آفات  :آفات کلیدی :سن ،غالت و شتهها

( برزگر ،افق و نارین ویژه مناطق شور)

کیلوگرم باکتری تیوباسیلوس در هکتار بوسیله دستگاه کودکار زیر بستگر

توصیه کنترل

بذور قرار داده یا با خاک مخلوط شود.

طوقه ،دو نوبت عملیات آبیاری بعد از سپری شدن سرمای زمستان باید

مناطق سرد :حیدری ،پیشگام ،میهن ،زرینه ،اروم
مناطق معتدل:

ترابی ،طالیی ،سیروان ،سیوند ،بهاران،

مناسب دیم :سرداری ،هشترود ،صدرا

بیماریها :جهت جلوگیری از بیماری پوسیدگی ریشه و

سبکتر انجام گردد.
توصیه کنترل علفهای هرز:

در کلیه مناطق خصوصا مناطق سردسیر با توجه به تراکم باالی علفهای

هرز پهنبرگ جهت کنترل آنها سمپاشی با سموم بازاگران دی پی
( بنتازون  +دیکلوپروپ)  2لیتر در هکتار یا لنتور (دای کامبا +

ی
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تریاسولفورون)  567گرم در هکتار ،توفوردی  5.7لیتر در هکتار،
توصیه کنترل بیماریها :

گرانستار 22گرم در هکتار و برومایسید ام-آ  5.7لیتر در هکتار توصیه

ضد عفونی بذور با قارچ کش تبوکونازول یا کاربوکسین تیرام بگه مگیگزان

میشود.سم توفوردی(5لیتردرهکتار)فقط با سم گرانستار(52گرم

مناطق سرد:

 222گرم سم  +بذرمال روی مایع به میگزان  022سگیسگی بگرای 522

درهکتار)قابلیت اختالط دارد و با هیچ سم دیگری مخلوط نشود.

کشت آبی 51 :مهرماه لغایت  51آبانماه

کیلوگرم بذر بر حسب توصیه برچسب کود و سم نوصیه میگردد.

علفکشهای آکسیال جدید (پینوکسادون  +مویان) بمیزان 5.7لیتر در

توصیه کنترل علفهای هرز:

هکتار و تراکسوس (پینوکسادون  +کلودینافوپ پروپارژیل) بمیزان

* رعایت تناوب صحیح زراعی با گیاهان غیر غالت شامل :کلزا  ،گلرنگ

5.7لیتر در هکتار برای کنترل چچم و یوالف موثر میباشند.

و چغندر قند پاییزه در مناطق معتدل

جهت کنترل علف هرز جودره در مرحله 4تا 6برگی همراه با علف های

*بوجاری بذور خود مصرفی

هرز پهنبرگ فقط در مزرعه گندم استفاده از سموم دو منظوره توتال به

مناطق معتدل :

*کشت گندم و برداشت محصول به همراه گیاهان رویشی ناخواسته به

میزان  42تا  47گرم 5272+سی سی سورفکتانت و یا سم دو منظوره

کشت آبی 5 :آبان ماه لغایت  51آذر

صورت قصیل در اراضی با سابقه تراکم باالی علفهای هرز نظیر جودره.

آپیروس به میزان  26.6گرم در هکتار توصیه میگردد .بکار بردن مویان

کشت دیم  5 :مهرماه لغایت  02مهرماه
مناطق معتدل سرد :

کشت آبی 51 :مهرماه لغایت  02آبان

جهت افزایش تاثیر سموم علفکش(باریک برگکش) که فاقد مویان و

مناطق گرم و کویری:

کشت آبی51 :آبان ماه لغایت  51آذرماه

صفحه 1

صفحه 2

سورفکتانت هستند بسیار موثر خواهد بود.

صفحه 3

