
جهت هرگونه راهنمايى و اطالعات بيشتر به كارشناسان جهاد كشاورزى شهرستان و مروجان مسئول پهنه هاى توليدى 
 ( طرح نظام نوين ترويج كشاورزى ) مراجعه نماييد .  

         كاشت سويا 
سويا كاران گرامى براى كشت سويا به توصيه هاى ذيل توجه فرماييد. 

 ـ با توجه به تامين بذور استاندارد و يارانه دار  به سوياكاران توصيه مى شود بذور مورد نياز 
خود را از شركت هاى توليد كننده بذر در استان و مراكز مجاز در پاكت هايى كه داراى برچسب 

موسسه تحقيقات ثبت و گواهى بذر و نهال مى باشد، تهيه نماييد. 
 ـ از آتش زدن بقاياى گياهى گندم، جو و كلزا بدليل كاهش مواد آلى خاك، از بين رفتن 

موجودات مفيد و هدر رفتن رطوبت خاك خوددارى فرماييد. 
ـ  با استفاده از ادوات مخصوص مى توان سويا را بدون خاك ورزى 
و به صورت مستقيم كشت،و يا از ادواتى چون خاكورز هاى مركب ، ديسك هاى واندر، 

كولتيواتور . گاوآهن قلمى استفاده نمود. 
 ـ براى انتخاب مناسب ترين شيوه مبارزه با علفهاى هرز با توجه به نوع كشت ( بى خاكورزى 
يا كم خاكورزى ) و نيز آفات اول فصل سويا با مروجان مسئول پهنه هاى توليدى مشورت 

نماييد. 
  براى داشتن تراكم مناسب با توجه به تيپ شاخه بندى رقم و تاريخ كاشت، ميزان بذر (بين 

50 تا 60 كيلوگرم و فاصله بين رديف 60 - 40 سانتيمتر در نظر گرفته شود. 
 ـ بذور سويا را با باكترى هاى تثبيت كننده نيتروژن آغشته نماييد تا نيتروژن مورد نياز 

در مراحل مختلف رشد سويا تامين گردد.  
 ـ براى مصرف كود هاى شيميايى نياز به آزمون خاك مى باشد. در صورت عدم انجام آزمون 
خاك، ميزان مصرفى كود نيتروژنه  (سفيد 50 كيلو ) ـ فسفاته (سياه 100ـ 75كيلو) ـ سولفات 

روی 40 کیلو و گوگرد كشاورزى 200 كيلو گرم در هكتار مى باشد. 
 ـ در صورت امكان و داشتن تجهيزات آبيارى تحت فشار، مى توان سويا را بصورت مستقيم 

كشت نمود. 
 

كشت نمود. 
 ـ با توجه به سابقه علف هاى هرز (نوع و تراكم ) نسبت به انتخاب و استفاده از علف كش 
هاى مناسب مانند علف كش هاى قبل از كاشت (ترفالن يا سوناالن ) و يا علف كش هاى 
بعد از كاشت و قبل از سبز شدن مانند سنكور يا پرسوئيت يا استامپ يا تركيب  

(سنكور 300 گرم + پرسوئيت 700 سى سى ) اقدام گردد. 
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