خوهش رفتن (شکم رپ)

ساهق دهی
هایتغذیهای:


توصیه

هایتغذیهای:


توصیه

 75کیلوگرم اوره یا  170کیلوگرم سولفات آمونیوم در هر هکتار همراه با

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

آب آبیاری استفاده شود.

مدیریتجهادکشاورزیشهرستاناصفهان

توصیهکنترلآفات :برای کنترل سن غالت با رعایت دستورالعمل مباارهه اه

دراراضی غیر شور:
بعد از مصرف کود باال مقدار  10کیلوگرم اسید بوریک همراه با آب

توصیههایمدیریتیدرمزارعجو
(سالزراعی)0911-0011

طرف مرکز جهاد کشاورهی ،سموم فنیتروتیون و دلتامترین استفاده میگردد که
با توجه به فرموالسیون متعدد این سموم میزان مصرف مطابق برچسا

آهاهاا

آبیاری استفاده شود.

میباشد .در مناطقی که خسارت اقتصادی شته یا تریپس وجاود دارد ساماوم

محلولپاشی کود کامل میکرو با غلظت  5در هزار.

فنیتروتیونو المبداسای هالوترین توصیه میشود .درصورت عدم هیاه به کنتارل

توصیهکنترلآفات:

سن غالت برای کنترل شته سموم شتهکش توصیه میگردد.

برای کنترل سن غالت در جو با رعایت دستورالعمل از سموم فنیتروتیون و
دلتامترین استفاده میگردد که با توجه به فرموالسیون های متعدد این سمووم
میزان مصرف مطابق برچسب سموم میباشد و در مناطوقوی کوه رسوارت
اقتصادی شته یا تریپس وجود دارد سموم فنیتوروتویوون و الموبودا سوای
هالوترین تو صیه میشود .درصورت عدم نیاز به کنترل سون غوالتب بورای

مدیریتتغذیهوکنترلآفات،بیماریهاوعلفهای هررز از

کوونووتوورل شووتووه سووموووم شووتووه کووپ پوویووشوونوو وواد موویووشووود.

م مترین نکات الزم در کشاورزی ج ت دستیابی به عومولوکورد
مناسب و تولید مطلوب میباشد.بروشور حاضر شامل توصیههای
مدیریتی کشت جو در مراحل مختلف شامول :تواریوک کواشوتب
معرفی رقمب قبل از کاشتب ساقهدهی و روشه رفتن(شکم پور) و

توصیهکنترلبیماریها:

درصورت مشاهده پوسیدگی ریشه و طوقه و نیاز به کنترلب  21-21لویوتور

توصیهکنترلبیماریها:جهت کنترل بیماری ههگ ،سمپاشی با قارچکش

با هدف افزایپ ب ره وری از منابع پوایوه توولویود(آبب روا )

ماهکوهب  1کیلوگرم درهکتار یا قارچکش پروپیکوهاهول به میزان  1.1لیتر

میباشد .ج ت کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان مراکز ج واد

درهکتار و ایمپکت بمیزان  1لیتر در هکتار پیشنهاد میگردد.

کشاورزی ش رستان اصف ان مشاوره نمایید.

قارچکپ بردو همراه با آب آبیاری استفاده گردد.درمزارع دارای آبویواری
بارانیب آبیاری بیپ ازحد سبب رسارت بیماری لکه نواری بواکوتوریوایوی
میگردد.
صفحه4

متن فنی  :دمرییت حفظ نبااتت استان اصفهان
صفحه5
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اراقم مناسب جو:

پنجهزنی

توصیههای تغذیهای :

مناطق سرد:

میزان مصرف کودها بر اساس آزمون خاک توصیهه مهیهدهردد.

مهتاب و واکسیما (ارقام مناسب قصیل)

درصورت عدم آزمون خاک ،بطهور مهتهوسه

مناطق معتدل:

کیلوگرم کود فسفاته  72 +تا  522کیلوگرم سولفات پتاسیم +

بهرخ ،ارمغان ،نیک و مهتاب(مناسب قصیل)

 42کیلوگرم سولفات روی  72 +کیلوگرم سولفات آهن 222 +

مناطق گرمسیر:

کیلوگرم کود گوگرد آلی  2 +کیلوگرم باکتری تیوباسیلوس در

ریحان 30و گوهران

هکتار بوسیله دستداه کودکار زیر بستر بذور قرار داده و یها بها

مناسب دیم:

خاک مخلوط گردد.

آبیدر و انصار

توصیه کنترل بیماریها :

ی
اتر خ مناسب کشت:

ضدعفونی بذور با قارچکش ایپرودیون  +کااربااادا یای و یاا
کاربوکسین تیرام به میزان  022گرم سی  +بذرمال روی مایع باه
میزان  022سیسی برای  022کیلوگرم بذر بارسسات تاو ایاه
برچست کود و سی تو یه میگردد.

مناطق سرد:

* رعایت تناوب صحیح زراعی با گیاهان غیر غهالت شهامهل:

کشت دیم  1 :مهرماه لغایت  03مهرماه

کلزا ،گلرنگ و چغندر قند پاییزه در مناطق معتدل

مناطق معتدل سرد :

* شخم بهاره( خصوصاً در مناطق سردسیر) در اراضی دیمکاری

مناطق معتدل :

به منظور حذف علفهای هرز در مراحل رویشی ابتدایی

کشت آبی 02 :مهرماه لغایت 13آبان ماه

* کشت جو و برداشت محصول به ههمهراه گهیهاههان رویشهی

مناطق گرم و کویری:

ناخواسته به صورت خصیل در اراضی با سابقه تراکم باالی علف
صفحه 1

های هرز نظیر جودره.

آبیاری و همچنین  57کیلوگرم اوره در مرحله پنجهزنی
(آب سوم یا چهارم) همراه با آب آبیاری استفاده شود.
محلول پاشی کود کامل میکرو با غلظت  7در هزار در
مرحله چندبرگی.
توصیه کنترل آفات  :آفات کلیدی :سن غالت و شتهها
توصیه کنترل بیماریها :جهت جلوگیری از بیماری
پوسیدگی ریشه و طوقه ،دو نوبت عملیات آبیاری بعد از
سپری شدن سرمای زمستان می بایست سبک تر انجام
گردد.
در کلیه مناطق خصوصا مناطق سردسیر با توجه به تراکم
باالی علفهای هرز پهنبرگ جهت کنترل این علفها سم
توفوردی(  5.7تا  2لیتر در هکتار) و یا سم گرانستار (57

* بوجاری بذور خودمصرفی

کشت آبی 13 :مهرماه لغایت 02مهرماه

 57کیلوگرم اوره در هر هکتار درآب دوم همراه آب

توصیه کنترل علفهای هرز:

توصیه کنترل علفهای هرز:

کشت آبی 1 :مهرماه لغایت  13مهرماه

کشت آبی 13 :آبانماه لغایت  02آبان ماه

 522تها 572

توصیههای تغذیهای :

صفحه 2

تا  22گرم در هکتار) توصیه میشود.
جهت کنترل باریکبرگها سموم آکسیال (پینوکسادون +
مویان  5.7 ،)EC4.7%لیتر در هکتار یا سم تراکسوس
(پینوکسادون  +کلودینافوپ پروپارژیل  )EC52%بمیزان
 5.7لیتر در هکتار توصیه میشود.
صفحه 3

