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کاتوس؛ علف هزر خطرناک شایع در باغات استان یزد

از ديرباز يكي  كشاورزي 
از مهمتري��ن و عمده تري��ن 
ش��يوه هاي كس��ب درآمد و 
ام��رار معاش بوده اس��ت كه 
توس��عه و تداوم آن تغيير و 
تحوالت زيادي را در س��اير 

بخش ها نيز سبب گرديده است.
بطوريكه به جرأت مي توان گفت پايه و اساس 
پيش��رفتهاي صنعتي در بس��ياري از كش��ورها‘ 

بخش كشاورزي قلمداد مي گردد.
لذا جه��ت گيري سياس��تها در كش��ورهاي 
توس��عه يافت��ه حمايت مس��تقيم از كش��اورزان 
براي توليد مواد غذايي اس��ت و براي اين منظور 
از ش��يوه هاي مختلف حمايتي مثل پرداختهاي 
جبران��ي، بيمه و... اس��تفاده مي كنن��د و ضمن 
توجه به درآمد كش��اورزان مس��ائلي مثل امنيت 
غذايي را با ش��دت مورد توجه قرار مي دهند و به 
رغم حاكميت نظام س��رمايه داري وقوانين بازار، 
سياستهاي متعددي براي تنظيم بازار محصوالت 
كش��اورزي ايج��اد نموده و با اعم��ال حمايتهاي 
مالي و غير مالي به امنيت غذايي كمك مي كنند.

ض��رورت توجه ب��ه بخش كش��اورزي جهت 
تس��ريع در  روند توسعه  و دس��تيابي به امنيت 
غذاي��ي به عنوان پيش نياز اس��تقالل اقتصادي، 
سياس��ي س��بب ش��د كارگ��روه توس��عه بخش 
كش��اورزي با عضويت وزيران جهاد كش��اورزي- 
تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي- صنعت، معدن و 
تجارت- نيرو- كش��ور- نفت- ام��ور اقتصادي و 
دارايي- راه و شهرس��ازي- معاون برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رئيس جمهور- رئيس كل بانك 
مرك��زي و دبير هيئت دولت در نيمه دوم س��ال 

1390 تشكيل گردد.
انتظار مي رود در سالي كه مزين است به سال 
 »توليد ملي , حمايت از كار و س��رماية ايراني« با 
به��ره گي��ري از تمام ظرفي��ت اي��ن كارگروه و 
همكاري با اعضاء متناظر استاني كه مصوبات آن 
حكم مصوبات هيئت وزي��ران را دارد گامي بلند 
در جهت توسعه بخش كشاورزي استان برداشته 

شود.
سيدجمالسجادیپور
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پس��ته يك��ي از محصوالت مه��م باغي 
كشور اس��ت كه از نظر صادرات و ارزآوري 
داراي اهميت مي باشد. استان هاي كرمان، 
يزد و خراس��ان رض��وي داراي بيش��ترين 

سطح زيركشت پسته مي باشند.
س��ال آوري از عمده تري��ن مش��كالت تولي��د 

كنندگان پسته ايران مي باشد.
ع��دم تولي��د محص��ول يكنواخت و مس��اوي 
در س��الهاي متوال��ي را س��ال آوري مي گويند. در 
درختان پس��ته وجود محصول زياد در يك س��ال 
باعث ري��زش جوانه ه��اي گل مي ش��ود كه منجر 
 ب��ه كاهش يا ع��دم توليد محصول در س��ال آينده 

مي گردد و بدين ترتيب سال آوري پديد مي آيد.
اين خسارت در خرداد ماه شروع شده و در طول 
دوره رشد سريع دانه، شدت آن افزايش مي يابد، براي 
آن داليل متع��ددي از جمله: عوامل محيطي،توليد 
محصول بيش از حد، عوامل ژنتيكي، س��ن درخت، 

مديريت باغ و پايه هاي مختلف را مي توان نام برد.
رقابت براي كربوهيدرات بين ميوه هاي در حال 
نمو و جوانه هاي گل تش��كيل ش��ده يكي از عوامل 

ريزش جوانه هاي گل مي باشد.
ميوه ه��اي در حال نمو يك مخ��زن قوي براي 
مواد فتوس��نتزي هس��تند. جوانه هاي گل به طور 
ضعيفي با ميوه هاي در حال نمو براي دريافت مواد 

فتوسنتزي رقابت مي كنند.
رقاب��ت ب��راي نيتروژن ي��ك عامل ب��ا اهميت 
ديگر مي باش��د. رشد بذر پس��ته با افزايش سريعي 
در مي��زان نيتروژن همراه اس��ت و علت اين كه در 
هنگام رش��د بذر ميزان نيتروژن در فرابر )پوسته( 
كاهش مي يابد توانايي ب��ذر در جابجايي تركيبات 
نيتروژن دار از س��اير قس��مت هاي گي��اه از جمله 
فرابر اس��ت از طرف ديگر در ط��ول دوره رويش تا 

ري��زش جوانه ها، كاهش مق��دار نيتروژن 
در جوانه ه��اي گل دي��ده ش��ده كه اين 
كاهش قبل از ريزش مش��اهده نگرديده 
است بنابراين كاهش نيتروژن عامل اوليه 
ريزش نيس��ت و احتمااًل كاهش اين ماده 

در جوانه ها، محرك فرآيند ريزش است.
در زمان ريزش حداكثر جوانه غلظت 
س��ايتوكنين هاي جوانه گل كه مهمترين 
آنها ايزوپنتي��ل آدنين و زآنتين ريبوزايد 
است كاهش مي يابد. عالوه بر اين كاهش 
محسوسي نيز در محتواي نيتروژن جوانه 
گل در هنگام ريزش مشاهده شده است.

نيتروژن  بين  همبس��تگي ش��ديدي 
موجود در ش��اخه و ميزان جوانه هاي گل 

باقيمانده وجود دارد.

در مرحل��ه مغ��ز رفتن ميوه پس��ته اكث��ر مواد 
فتو س��نتزي )قندها و كربوهيدرات ها( وارد خوشه 
مي ش��وند. به دلي��ل تخليه عناصري مانن��د ازت و 
پتاسيم از برگ ها و جوانه هاي مجاور خوشه ها، اين 
عناصروارد خوشه ها مي شوند و در اختيار ريشه گياه 
قرار نمي گيرند. عدم تأمين مواد غذايي براي ريش��ه 
موجب توقف رشد و غير فعال شدن بخش عمده اي 

از ريشه ها مي گردد. در دوره مغز رفتن ميوه پسته، 
گياه نياز ش��ديدي به عناصر غذايي دارد و بر عكس 
در همين دوره بخش عمده اي از ريش��ه هاي فعال 
كه مس��ئول جذب عناصر غذايي هس��تند به دليل 
ع��دم دريافت مواد غذاي��ي, از جوانه ها و برگ ها به 
عنوان يك منبع غذايي اس��تفاده مي كنند. از دست 
رفتن مواد غذايي توس��ط جوانه ها و رقابت ش��ديد 
جوانه هاي گل و ميوه هاي در حال نمو موجب ريزش 

درصد زيادي از جوانه هاي گل مي گردد.
در اين شرايط براي جلوگيري از ريزش جوانه هاي 
گل محلول پاشي وتقويت درخت در مرحله درشت 
ش��دن ميوه )مرحله نخودي( و رش��د مغز با تأمين 
عنصر ازت موجب ممانعت از ريزش جوانه ها شده و 

از شدت سال آوري درختان پسته مي كاهد.
با استفاده از محلول پاشي درختان پسته در زمان 
مناسب ضمن تأمين اسيد آمينه، مواد آلي، ويتامين 
و كربوهي��درات ها نيز در اين مرحله در اختيار گياه 
قرار مي گيرد. در مراحل رش��د ميوه و مغز، ريش��ه 
توانايي جذب عناصر غذاي��ي را ندارد لذا مي توان با 
محلول پاش��ي  كوداوره از ريزش ميوه و اختالل در 
پ��ر كردن ميوه جلوگيري نم��ود بويژه در مرحله به 
مغز رفتن كه حداكثر نياز به مواد فتوسنتزي )قند، 

كربوهيدرات و...( مشاهده مي شود.
براي مديريت مناس��ب توليد در باغات پس��ته 
توصيه مي ش��ود قبل از فصل رشد با انجام آزمايش 
نمون��ه آب و خاك، ضمن آگاهي از وضعيت عناصر 
موجود درخاك، نسبت به تامين نياز كودي و رفع 
كمبوده��اي احتمالي باغ خود اقدام كرده و پس از 
آن در طول فصل رشد با انجام آزمايش تجزيه برگ 
و ميوه  نس��بت به محلول پاشي و تقويت درختان 

پسته خود اقدام نمائيد.
مديريت صحيح باغ خصوصًا تنظيم دور آبياري 
مناس��ب به همراه محلول پاشي با كود اوره در 
زمان مناس��ب مي تواند به عن��وان يك راهكار 
عملي جهت جلوگيري از ريزش جوانه هاي گل 

درختان پسته و سال آوري مؤثر باشد.

منابع
كش�توتولي�دپس�ته-1378-ترجم�همحم�ود

درويشيان-نشرآيندگان
پس�تهكاريكاربردي1389-عبدالحميدشرافتي-

انتشاراتآموزشوترويجكشاورزي
تأثيرمحلولپاشيبرگياوره،بهمنظوركاهشريزش
جوانهگلپسته-مهديعليزادهومجيدراحمي-مجله

علومكشاورزيايران-جلد34-سال1382
نش�ريهفنيپس�تهش�ماره1-مديريتتغذيه
درخت�انپس�تهبامحصوالتکدااس�پانياش�رکت

کشاورزیحاصلنوين-مريمجيحوني
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كنترل ريـزش جوانـه گل در درختـان پسته

جدول راهنماي حد بهينه عناصر غذايي مورد نياز درختان پسته

رقابت براي كربوهيدرات 
بين ميوه هاي در حال نمو 

و جوانه هاي گل تشكيل 
شده یكي از عوامل ریزش 

جوانه هاي گل مي باشد.
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طالهائيكهميسوزند! يك��ي از مهمترين و بيش��ترين حجم ضايعات 
طبيعي باغ��ات و فضاهاي س��بز درختي، ضايعات 
چوبي مي باش��د. بس��ته به ن��وع و س��ن درختان 
 س��بز و ني��ز ن��وع عملي��ات هرس��ي ك��ه انج��ام 
مي ش��ود س��اليانه 15- 2 تن در هکتار ضايعات از 

باغات و فضاهاي سبز خارج مي شود.
با توجه به س��طح زير كشت 67,000 هكتاري 
باغات و فضاهاي سبز موجود استان برآورد مي شود 
ساليانه حدود 220- 180 هزار تن ضايعات چوبي 
داشته باش��يم. در حال حاضر بيش از دو سوم اين 
ضايعات بالمصرف بوده و بالفاصله بعد از هرس و يا 

پس از مّدتي به آتش كشيده مي شوند.

مصارف متداول ضايعات چوبي:
1- ب��ه عنوان قيم درختان كوچك س��تونهاي 
چوب��ي مورد نياز در باغ��ات و پرچين باغات بدون 
حصار و نيز حائل بي��ن مزارع كه مجموعًا كمتر از 

10% ضايعات را شامل مي شود.
2- به عنوان س��وخت قابل دس��ترس براي نور 
و گرماي مورد نياز در ش��بهاي زمس��تاني در مواقع 
آبياري و ساير عمليات در مواقع سرد سال كه كمتر 

از 20% ضايعات به اين صورت مصرف مي شوند.
3- ب��ه عن��وان س��وخت منبع گرم��اي منازل 
روس��تائي و پخت نان و شومينه هاي هيزم سوز كه 

كمتر از 8% ضايعات به اين صورت دفع مي شوند.
4- م��ادة اولي��ة تولي��د ذغ��ال و كارخانجات 
 نئوپان س��ازي ك��ه حدود 10% ضايعات را ش��امل 
مي ش��ود و بخش بس��يار كمي نيز با اس��تفاده از 
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دس��تگاه هاي رندش موجود در شهرس��تانها خرد 
شده و همراه با كود حيواني در باغات مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
در صورتيك��ه ضايع��ات چوب��ي با اس��تفاده از 
 دس��تگاه هاي رندش ثابت يا متحرك خرد ش��وند

مي تواند كاربردهاي مختلفي داشته باشد.

مهمترين كاربردهاي چيپس چوب:
1- بعن��وان م��ادة اولي��ة م��ورد اس��تفاده در 

كارخانجات نئوپان سازي

گندم و جو:
* پس از رسيدن محصول بالفاصله نسبت 
به برداش��ت آن اقدام گردد تا از ريزش جلوگيري 

شود.
*  بذر مورد نياز خود را از قطعات يكدس��ت 

كه آلودگي كمتري دارد انتخاب نمائيد. 
* از ورود كمباي��ن و س��اير دس��تگاههاي 

برداشت كه ريزش زياد دارند به مزارع خودداري گردد.
* قبل از ورود دس��تگاه هاي برداش��ت حتم��ًا آنها را 

تنظيم نمائيد.
* در راس��تاي كش��اورزي حفاظت��ي بالفاصله مزارع 
گندم و جو را پس از برداش��ت با خ��اك ورز حفاظتي و يا 

ادوات كم خاك ورزي شخم نمائيد.
* تا آنجا كه مقدور است بقاياي گياهي را بعنوان كود 

آلي با خاك مخلوط نمائيد.

ذرت:
* كشت ذرت در زمان مناسب انجام شود تا از سرماي 

زودرس پائيزه در امان باشد.
* ن��وع بذر و مق��دار نياز بذري مزارع خ��ود را با نظر 

كارشناسان انتخاب نمائيد.
* حتي المقدور از دس��تگاه كشت مستقيم بذر ذرت 

استفاده نمائيد.
* مقدار كودهاي شيميائي مورد نياز مزارع ذرت را بر 
اس��اس توصيه هاي كودي بر مبناي آزمون خاك مشخص 

نمائيد.
* از كوده��اي س��رك ب��ه موق��ع اس��تفاده نمائي��د. 
محلولپاش��ي م��زارع ذرت مي تواند در افزاي��ش عملكرد و 

كيفيت ذرت توليدي مؤثر باشد.

دانه هاي روغني: )آفتابگردان، كنجد(:
*  بذر مورد نياز خود را با مش��ورت كارشناسان خبره 

انتخاب نمائيد.
* قبل و بعد از كاشت با توجه به سابقه مزارع موضوع 
علفه��اي هرز را ج��دي بگيريد و در صورت ني��از مبارزه و 

كنترل نمائيد.
* مصرف به موقع كودهاي س��رك را جدي بگيريد و 
محلولپاش��ي مزارع با كودهاي ريز مغذي و زيس��تي را در 

برنامه كاري خود قرار دهيد.

توصيـه هـاي فصـل تابستـان

2- بعن��وان مالچ طبيعي در س��طح باغات كه 
ضم��ن حفظ رطوبت خاك و جلوگيري از رش��د و 
نم��و علفهاي ه��رز، به تدريج جذب خاك ش��ده و 

موجب افزايش مواد آلي خاك مي شود.
3- بعنوان يك مادة آلي ارزان قيمت به منظور 
چالكود يا كانال ك��ود بصورت خالص و يا همراه با 
كوده��اي حيواني كه در اين صورت به نس��بت 1 
ب��ه 5 و يا 200 كيلوگرم ب��ه ازاي هر يك تن كود 

حيواني مخلوط و بكار مي رود.
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برداشت پسته
برداشت پسته در استان يزد معمواًل از اوايل شهريور ماه شروع شده و تا 
حدود 2 ماه بعد يعني اوايل آبان ماه ادامه دارد. بهترين زمان برداشت پسته 
وقتي است كه پوسته سبز پسته تغيير رنگ داده،)زرد يا قرمز( و نرم مي شود 
بايد توجه داش��ته باش��يم كه پوس��ته رويي به هيچ وجه شكاف بر ندارد. در 
صورت ش��كافته شدن پوسته رويي راه نفوذ قارچهاي آسپرژيلوس باز شده و 

نهايتًا ميوه به زهرابه آفالتوكسين آلوده مي شود.
در موقع برداشت پسته به چه نكاتي بايستي توجه داشته باشيم.

رعايت نكات بهداش��تي در زمان برداشت و عمل آوري بشرح زير خالصه 
مي شود:

الف- مسـائلي كه بايسـتي در باغات پسته هنگام 
برداشت رعايت شود:

é اس��تفاده از پرده هاي برزنتي دو رويه جهت برداشت به نحوي كه هميشه 
يك رويه پرده كه روي زمين قرار مي گيرد مشخص باشد.

é بهتر است در زمان برداشت به هيچ وجه از كارگران افغاني استفاده نشود.
é از تلنبار كردن پسته هاي برداشت شده در مزرعه خودداري كنيم.
é جهت حمل و نقل پسته ها از سبدهاي پالستيكي استفاده كنيم.

é برداش��ت پس��ته از درخت بايستي بصورت خوش��ه اي انجام گيرد بدين 
معني كه كارگران پايه خوشه ها را از شاخه جدا كرده و در پرده اي كه زير 
درخت پهن كرده اند قرار دهند بديهي اس��ت برداش��ت دانه ها و يا تكانيدن 
ش��اخه كه موجب باقي ماندن بقاياي خوش��ه روي درخت مي شود موجبات 
باقي ماندن آفات احتمالي خوش��ه ها و ميوه روي درخت و در نتيجه تكثير 

و انتشار آنها مي گردد.

توصيه مهم:
پس از برداشت ميوه ها را در سبدهاي پالستيكي مخصوص قرار داده و با 
فاصله زماني كم به كارگاههاي بهداش��تي عمل آوري منتقل مي كنيم. توصيه 
مي ش��ود به هيچ وجه محصول برداشت شده را در كارگاههاي سنتي فرآوري 
نكنيم زيرا نبودن امكانات بهداشتي در كارگاه سنتي موجبات آلودگي محصول 

را به زهرابه افالتوكسين فراهم خواهد نمود.
در ترمينال بهداشتي ابتدا پسته ها پوست گيري شده، آنگاه پس از عبور از 
دوش آب س��رد يك بار مصرف، تحت تأثير مشعل هاي تعبيه شده در دستگاه 
رطوبت محصول در حد 15% قرار مي گيرد. سپس به خشك كن منتقل شده 
و پس��ته آماده درجه بندي و بسته بندي در اختيار باغدار قرار ميگيرد توضيح 
اينكه بررس��يهاي بعمل آمده و نمونه گيري هاي انجام ش��ده در سالهاي اخير 
نشان داده است كه در صورتيكه مراتب برداشت اصولي و بهداشتي انجام شده 
و در ترمينالهاي بهداش��تي ضبط پسته عمل آوري شود ميزان افالتوكسين به 

حداقل رسيده و در موارد زيادي صفر مي باشد.
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»گياهكنجدوزراعتآن«م

كنجد گياهي است يكساله که گرمادوست بوده و محصول خاص 
مناطق گرمس��يري و نيمه گرمسيري است. اين گياه به روزهاي گرم 
و ن��ور فراوان احتي��اج دارد. كنجد گياهي بوته اي بوده كه داراي سيس��تم 

ريشه اي كامل و مقاومت نسبي به خشكي مي باشد.
اين گياه در خاكهايي با بافت متوسط و شرايط زهكشي و تهويه مناسب 

به خوبي رشد مي كند.
در تعيين تاريخ كاشت كنجد رعايت 3 نكته اساسي ضروري مي باشد:

.درجه حرارت مناسب براي جوانه زني بذر
.پايداري دماي هوا و عدم كاهش درجه حرارت در زمان رشد رويشي 

بوته ها
.مصادف نشدن زمان گلدهي بوته ها  با گرماي بيش از حد.

با توجه به شرايط آب و هوايي مناسب ترين زمان كاشت كنجد در استان 
اواخر خردادماه تا نيمه اول تيرماه مي باشد.

عمليات آماده س��ازي زمين براي كشت كنجد بايد به گونه اي باشد كه 
تس��طيح زمين به خوب��ي انجام گيرد تا آب در هيچ قس��متي از زمين روي 
بستر بذر جمع نشود و خطر سله بستن در مرحله جوانه زني و رشد رويشي 

گياه بوجود آيد.
عمق كاش��ت بذر ب��ا توجه به نوع خ��اك و ميزان رطوب��ت بين 2 تا 4 

سانتيمتر متغير مي باشد.
ميزان بذر مصرفي جهت كش��ت در مس��احت يك هكتار به ميزان 6-8 

كيلوگرم توصيه مي شود.
گياه كنجد براي رشد مطلوب نياز به ازت، فسفر و پتاسيم دارد و ميزان 

مصرف كود بر اساس نتايج آزمون خاك در مزرعه توصيه  مي گردد.
اين نبات در مراحل اوليه رش��د در مقابل علفهاي هرز حساس مي باشد 

بنابراين كنترل علفهاي هرز در مزارع كنجد بايد به موقع انجام شود.

با نزديك شدن به زمان برداشت، برگهاي پاييني بوته ها شروع به زرد شدن 
نموده و رسيدگي كپسولها نمايان است. برداشت به موقع بوته ها مي تواند مانع 
ريزش محصول و افزايش عملكرد نهائي گردد بنابراين قبل از رسيدن كپسول های 
قسمتهاي بااليي بوته ها، برداشت انجام مي شود و بوته هاي كنجد را به صورت 
عمودي يك تا دو هفته در معرض جريان هوا قرار مي دهند تا ضمن  خش��ك 
شدن همه كپسولها باز شوند و دانه هاي كنجد با تكان دادن بوته ها به راحتي 
جمع آوري گردند.دانه كنجد حاوي پروتئين و ويتامين هاي D،E،B مي باشد 

و روغن كنجد با نام ملكه روغن ها معروف مي باشد.
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10 ت��ا 12 هفته بع��د از زايش . 1
اش��تهاي گاو ب��راي حداكث��ر ماده 

خشك مصرفي بيشتر مي شود. 
در هن��گام اوج ش��يردهي بايد . 2

مقدار ماده خش��ك مصرفي 4 درصد 
وزن بدن باشد.

مقدارغذاي يك گاو ش��يري در يكسال 3-4 . 3
برابر يك گاو پرواري است.

ب��راي هر 2 كيلوگ��رم ش��يرتوليدي گاو بايد . 4
يك كيلوگرم ماده خش��ك بخ��ورد تا به اختالالت 

متابوليكي مبتال نشود.
بهترين درصد ماده خشك مواد خوراكي بين . 5

35 تا50 درصد مي باش��د. كمتر يا بيش��تر شدن 
ماده خش��ك اش��تها را كاهش م��ي دهد.مثاًل در 
مقاب��ل هر يك درصد افزايش رطوبت در كل جيره 

0,02درصد وزن بدن گاو كاهش پيدا مي كند.
وقت��ي كه درجه حرارت بيش��تر از 27 درجه . 6

س��انتيگراد باش��د و رطوبت نسبي بيش��تر از 80 
درصد باش��د در مقابل افزايش هر دو درجه دما، 3 

درصد خوراك مصرفي كاهش مي يابد.
گاو در مقاب��ل خوردن 4 ليت��رآب، يك ليتر . 7

شيرتوليد مي كند.
در هواي خيلي گرم 60 درصد خوراك گاو را . 8

شب به آن بدهيد.
pH مواد سيلو شده مانند ذرت كمتر از 4/2 . 9

و بقوالت كمتر از 5 باشد.
خ��وراك ه��اي كپ��ك زده از نظ��ر مق��دار . 10

مايكوتوكس��ين آزمايش ش��ود به طوري كه تعداد 
كلون��ي ق��ارچ ه��اي مض��ر بيش��تر از 10000 در 

كيلوگرم خوراك نباشد.
ب��راي اينكه گاو راحت و كافي خوراك بخورد . 11

75-60 سانتيمتر فضا در نظر بگيريد.
ميزان اوج ش��يردهي را مهم تلقي كنيد زيرا . 12

نكاتيكاربرديدرمديريتتغذيهگاوشيري

در مقابل توليد هر كيلوگرم ش��ير بيش��تر در اوج 
200تا 225 كيلوگرم ش��ير در كل دوره شيردهي 
توليد خواهد ش��د؛ در هنگام اوج اگر ش��ير گاو به 
اوج نرس��يد پروتئين جي��ره را كنت��رل كنيد اگر 
دوام ش��يردهي طبق استاندارد نيست انرژي جيره 
را كنت��رل كنيد.) اس��تاندارد دوام بعد از اوج براي 
تليس��ه 2 درصد و براي گاو 3 درصد كاهش ش��ير 

نسبت به روز قبل در نظر بگيريد(
نس��بت پروتئين به چربي در ش��ير براي نژاد . 13

هلش��تاين 0/88 مي باشد؛ اگر باالتر از اين نسبت 
باش��د چربي شير اش��كال داردو اگر پايين تر باشد 
چربي جيره زياد اس��ت يا پروتئين غيرقابل تجزيه 

در شكمبه پايين است.
مص��رف علوفه روزانه گاوه��ا معادل 2 درصد . 14

وزن بدن آن ها باشد.
گاوي ك��ه تم��ام خوراك��ش علوف��ه اس��ت . 15

PH ش��كمبه اش 6 تا 6,5 اس��ت ك��ه 70 درصد 
اسيداستيك،20 درصد اسيدپروپيونيك و 8 درصد 
اس��يدبوتيريك توليد مي شود. اگر PH به 5 برسد 
حركات شكمبه از كار مي افتد و اگر 4 تا 4/5 باشد 

عالئم بيماري تشديد مي شود.
درصد پروتئين جيره 18 تا 19 درصد اس��ت . 16

ك��ه 60 تا 65 درصد آن پروتئين قابل تجزيه و 35 
تا 40 درصد آن پروتئين غيرقابل تجزيه مي باشد.

هنگام��ي كه مقدار ش��ير توليدي بيش از 5 درصد 
وزن بدن باشد مي تواند نشانه عدم تعادل پروتئين 

قابل تجزيه باشد.
اگر گاو كمتر از 18 كيلوگرم شير بدهد براي . 17

هر 4 كيلوگرم شير1 كيلوگرم كنسانتره بدهيد.
اگر گاو بين 18 تا 32 كيلوگرم شيربدهد براي . 18

هر 3 كيلوگرم شير 1 كيلوگرم كنسانتره بدهيد.
اگر گاو بيش از 32 كيلوگرم ش��ير بدهد براي . 19

هر 2,5 كيلوگرم شير 1 كيلوگرم كنسانتره بدهيد.

گاو پرشير گاوي است كه در مقابل 100 كيلوگرم وزن 6-4 كيلوگرم شير توليد كند.
گاوچهمقدارخوراكميتواندبخورد؟

** ** **

ایمنی کار با سموم وآفت کشها 
در کشاورزی

هم��ه آفت کش��ها وم��واد ش��يميايی مصرفی در 
کشاورزی برای انسان وساير حيوانات ومحيط زيست 
س��می هس��تند. بنابر اين برای کاه��ش خطرات اين 
موادوحفظ س��المتی خود، الزم است کشاورزان عزيز 
ب��ه اين نکات توجه کرده وآنه��ا را در هنگام کار مورد 

توجه قرار دهند:
1- ب��ر روی ظروف حاوی اين مواد س��می حتما 
بايس��تی با حروف درش��ت و به زبا ن فارس��ی کلمه 
حشره کش ويا علف کش نوشته شده و عالمت خطر بر 

روی اين ظروف زده شده باشد.
2- اگ��ر مواد ش��يميايی که می خري��د در ظروف 
بزرگ بسته بندی ش��ده اند و شما مجبور هستيد که 
آنه��ا را ب��رای مصارف در زمانه��ای مختلف به ظروف 
ديگ��ری غير از ظرف اصلی آنها تقس��يم کنيد. اوال از 
ظروف فل��زی درب دار و محکم برای ذخيره س��ازی 
مجدد انها اس��تفاده کنيد. و ثانيا آنه��ا را در فضاهای 
درون خانه و اتاقهای محل س��کونت نگهداری نکنيد 
ودر جاي��ی امن وکم��د ای دارای قفل و به دور از مواد 

غذايی و آشاميدنی نگهداری کنيد.
3- قب��ل از اينکه برای خريد س��م اق��دام نماييد. 
بررس��ی کنيد آيا روش ه��ا و راه حلهای ديگری غير 
از استفاده از س��موم و آفت کشها برای مبارزه با آفت 
وج��ود دارد و يا خير؟ برای اين منظ��ور می توانيد از 
راهنماييهای کارشناس��ان و مروجين کشاورزی بهره 

ببريد.
4- در صورتيکه راه حلی غير از اس��تفاده از س��م 
وجود ندارد.س��عی کنيد از آفت کش��های ايمن تر و با 
سميت کم و سموم مجاز استفاده کرده ودر تعيين نوع 
سم ومقدار مصرف آن با توجه به نوع آفت از راهنمايی 

های کارشناسان کشاورزی استفاده کنيد.
5- هرگز از سموم و آفت کشهای غير مجاز که به 
وفور در مراکز فروش سم موجود است استفاده نکنيد.

6- هرگز خودتان بدون نظر کارشناسان کشاورزی 
اقدام به ترکيب 2 ويا چند سم برای افزايش اثر آنها با 
يکديگر نکنيد. چون اين مخلوط ممکن است خطرات 
بهداش��تی بس��يار ش��ديدی برای خودتان ويا مصرف 
کنندگان آن محصول ومحيط زيس��ت بدنبال داشته 

باشد.
7- در هنگام سمپاش��ی حتما از وس��ايل حفاظت 
فردی مناس��ب ش��امل لباس کار، چکمه، دس��تکش 
حفاظتی، عينک ايمنی و ماسک مناسب استفاده کنيد.

8- زخم های موجود در دس��تها ويا نقاط باز بدن 
می توانند جذب سم را افزايش بدهند. بنابراين در اين 
مواقع از وسايل حفاظت فردی مناسب مثل دستکش 

استفاده کنيد.
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تب خونريزي دهنده كريم��ه- كنگو )CCHF( يك 
بيماري ويروس��ي اس��ت كه به دليل وق��وع اوليه آن در 
كريمه واقع در اتحاد جماهير ش��وروي سابق و متعاقبًا در 

كنگو واقع در آفريقا به اين نام مشهور شده است.
اي��ن بيماري از بيماريهاي ويروس��ي قابل انتقال بين 

انسان و حيوان مي باشد.
ب��ا توجه ب��ه آلودگي نس��بتًا ب��اال و پاي��دار دام هاي 
اس��تان هاي مختلف كش��ور، تب خونريزي دهنده كريمه 
كنگو در كش��ور يك بيماري انزوتيك محس��وب مي شود 
و لذا دامپزش��كان، كاركنان بهداش��تي و ساير گروه هاي 
ش��غلي در معرض خطر بايد ضمن آگاه��ي از وجود اين 
بيماري از راههاي پيش��گيري و كنترل آن آگاهي الزم را 

داشته باشند.

راههاي انتقال ويروس:
1 – انتق��ال از راه گ��زش كنه آلوده ب��ه ويروس، زيرا 

تماس و له كردن كنه با دست انجام مي گيرد.
2- انتق��ال از طريق تماس با خ��ون و بافتهاي آلوده 

انسان و حيوان بيمار
 تعداد عمده اي از موارد بيماري در كس��اني رخ داده 
است كه در صنعت دام نقش داشتند كه از جمله مي توان 
كش��اورزان، كاركنان كش��تارگاه ها، دامپروران، قصابها و 

دامپزش��كان را نام برد )احتمال تماس ب��ا دام بيمار(. تماس با خون  آلوده به 
وي��روس )حيواناتي كه ويرمي دارند( و يا تم��اس با بافت هاي آنها )زنان خانه 
دار كه گوش��ت را تكه تكه مي كنند( بخصوص اگر در دس��ت خود خراش��ي 
داشته باشند. همچنين عفونت تب كريمه كنگو در پرسنل بيمارستان و مراكز 
درماني و آزمايش��گاهي كه با خون و ترش��حات آلوده و بافتهاي آلوده سروكار 

داشته اند نيز مشاهده شده است.)احتمال تماس با انسان بيمار(.
تاكن��ون موردي مبني بر انتقال بيماري از راه خوردن گوش��ت يا لبنيات 
گزارش نشده است و توصيه مي شود گوشت پس از كشتار دام، 24 ساعت در 

دماي يخچال نگهداري و سپس مصرف شود.
3- پشم چيني گوسفند )گوسفند به عنوان مخزن ويروس(

عالئم بيماري:
دامها بندرت عالئم كلينيكي نشان مي دهند و در اثر عفونت خوني ويروسي 
تب به مدت يك هفته در دام دوام مي يابد و گهگاهي در حالت حاد خونريزي 
در مخاطات و يا پرخوني ديده مي ش��ود و پ��س از يك هفته دام بعنوان ناقل 

بيماري ويروس را از خود دفع مي كند.
اي��ن بيم��اري در انس��ان به صورته��اي حاد، 
تح��ت حاد و خفيف يا فرم مخفي گزارش ش��ده 
اس��ت در فرم حاد پ��س از عفونت خوني ويروس 
عالئم تب و س��ردرد، درد عضالن��ي، لرز، گلودرد، 
تهوع و اس��تفراغ، اسهال، پرخوني ملتحمه چشم 
و حساس��يت به نور ديده مي شود و بين روزهاي 
سوم تا ششم از شروع عالئم، دانه هاي قرمز جوش 
مانن��دي در س��طح بدن بخصوص روي س��ينه و 
دس��ت و پا و مخاطات بدن)دهان( ايجاد مي شود. 
در فرم ش��ديد در اثر ش��دت بيم��اري لكه هايي 
خونريزي در زير پوس��ت مشاهده مي شود كه به 

همراه خون دماغ، استفراغ خوني، ملنا )مدفوع خوني در اثر 
خونريزي در دستگاه گوارش( و خونريزي رحمي مي باشد.

روش تشخيص:
در هفته اول بيماري و در مرحله تب مي توان با نمونه 
گي��ري از خون وي��روس را جدا ك��رد، همچنين مي توان 
وي��روس را از نمونه ه��اي بافتي مثل باف��ت كبد، طحال، 
كليه، غدد لنفاوي جدا كرد. بوس��يله آزمايش��هاي سرمي 

نيز مي توان به جستجوي آنتي بادي پرداخت.

درمان: 
اس��اس درمان حمايتي اس��ت و ش��امل تنظيم آب و 
الكتروليت و درمان اختالل انعقادي درون رگي پيش رونده 

است. درمانهاي اختصاصي توسط پزشك انجام مي شود.

راههاي پيشگيري از بيماري:
1- آموزش به م��ردم در ارتباط با مخاطرات بيماري، 

راههاي انتقال بيماري و راههاي حفاظت شخصي.
2- نظ��ر به وف��ور و پراكندگي ناقل بيم��اري كه كنه 
مي باش��د، سمپاش��ي دام و اماكن دامي با استفاده از مواد 
كنه كش و مسدود كردن درزها و سوراخهاي جايگاه دام 

اقدام مؤثري جهت پيشگيري است.
3- افرادي كه با دام سروكار دارند )دامپروران( با بكار 
بس��تن اقدامات عملي در جهت حفاظت ف��ردي براي جلوگيري از گزش كنه 
يا تماس با ترش��حات و خون دام شامل استفاده از پيراهن آستين بلند، شلوار 
بلند، چكمه و دستكش در هنگام تماس با دام، تعويض لباس پس از تماس با 

دام و شستشوي آنها از بيماري پيشگيري مي كنند.
4-  استفاده از وسايل ايمني در هنگام ذبح دام )كشتارگاه ها( شامل كاله، 

عينك، ماسك، روپوش، پيشبند پالستيكي، دستكش و چكمه.
5- جلوگيري از نقل و انتقال حيوانات مبتال به بيماري همچنين جلوگيري 

از ورود دامهاي آلوده از كشورهاي آلوده همجوار.
6- رعاي��ت احتياط همه جانبه كس��اني ك��ه با افراد بيمار ي��ا مظنون به 
بيماري تماس دارند)كاركنان مراكز درماني( در مورد وسايل و كليه ترشحات 

و خون بيمار.
7- بستري نمودن به موقع بيماران مشكوك به تب كريمه كنگو و رعايت 

احتياط همه جانبه نكات فني و علمي توسط پرسنل درماني.
وي��روس عامل بيماري در برابر حرارت و ش��رايط اس��يدي مقاومت كمي 
دارد و در دم��اي 65 درجه س��انتيگراد پس از 30 دقيق��ه از بين مي رود. لذا 
پختن گوشت يا پاستوريزه كردن شير باعث از بين رفتن ويروس مي گردد. به 
همين س��بب توصيه مي شود گوشت به خوبي 
پخته و شير به صورت پاستوريزه مصرف گردد. 
محيط اسيدي ايجاد شده پس از جمود نعشي 

ويروس را از بين مي برد.
شستش��وي محل ذبح دام و ترش��حات آن 
با صابون و مايعات شستش��و دهنده ويروس را 
از بين نمي ب��رد و تنها ق��دري آن را غير فعال 
مي كند. براي از بين ب��ردن ويروس مي توان از 
محلول يك درصد هيپوكلريت س��ديم استفاده 

كرد.

نرگسحسيني

تب
كريمه
كنگو
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يكي از مش��كالت اساس��ي كش��اورزان كنترل 
نماتده��اي پارازي��ت گياه��ي، عوام��ل بيماريزاي 
گياهي و خاكزي و بعضي از علف هاي هرز مي باشد. 
استفاه از روشهاي كنترل مانند ارقام مقاوم، تناوب 
زراع��ي و آفت كش ها معمواًل روش هاي كارآمدي 
براي كنترل آفات مخرب نيستند. بنابراين استفاده 
از س��اير روش��ها با توجه به مشكالت ناشي از آفت 
كش��ها و توجه روزاف��زون به كش��اورزي ارگانيك 

از ضروريات اس��ت. يك��ي از راهه��اي مؤثر در 
مديريت آفات خاكزاد استفاده از تكنيك آفتاب 
دهي خاك يا Soil solarization است. اين 
روش بدليل استفاده نكردن از مواد شيميايي و 
توليد محصول ارگانيك مورد توجه دوستداران 
محيط زيس��ت بوده و در بسياري از كشورهاي 
پيش��رفته به عنوان ي��ك روش مطمئن جهت 

كنترل علف هاي ه��رز، قارچها، نماتدها و برخي از 
آفات پذيرفته ش��ده اس��ت و در حال حاضر آفتاب 
دهي پيش از كاش��ت جايگزين كنترل ش��يميايي 
ش��ده و يا به ط��ور فعال در برنامه ه��اي مديريتي 

تلفيقي IPM در گلخانه ها و مزارع كاربرد دارد.
متأس��فانه آفتاب دهي خاك در كشورهاي در 
حال توسعه به عنوان بخشي از عمليات كشاورزي 
رايج نشده اس��ت كه شايد دليل آن فقدان آگاهي 
عموم��ي كش��اورزان از ارزش آفتاب دهي باش��د. 
آفتاب دهي در مقايس��ه با س��موم شيميايي، آفت 
كش هاي گران قيمت و تناوب زراعي طوالني مدت 
كه در ح��ال حاضر براي كنترل تع��دادي از آفات 

خاكزي اس��تفاده مي شود روشي س��اده، مطمئن 
و جايگزين��ي مؤثر مي باش��د. اي��ن روش حتي در 
منازل و كشت هاي توليد سبزي كه علف كش هاي 
مناسبي در دسترس نيست مي تواند مورد استفاده 
ق��رار گي��رد. تكنيك آفت��اب دهي به بيان س��اده 
عبارتس��ت از پوش��انيدن خاكهاي آلوده به عوامل 
بيماري��زا با ورقه هاي پالس��تيك ش��فاف بطوريكه 
گرماي خورش��يد در زير پالس��تيك جمع شده و 

دماي خاك به ان��دازه كافي باال برود كه در نتيجه 
بذر علفهاي هرز و عوامل بيماريزاي گياهي از بين 
مي رود. كاربرد اين روش بيش��تر در مناطقي است 

كه داراي تابستانهاي گرم مي باشند.
روشاجرايآفتابدهيخاكبش�رح

زيراست:
éقبل از آفتاب ده��ي علف هاي هرز و بقاياي 
گياهي موجود را جمع آوري نموده تا از توليد بذر 

جلوگيري شود.
éكود حيواني به مي��زان 40 تن در هكتار به 
خاك اضافه نموده و ش��خم بزنيد و كاماًل با خاك 

مخلوط كنيد.

éس��پس آبياري عميق انج��ام دهيد و پس از 
گاورو شدن سطح آن را كاماًل تسطيح نماييد.

éدر اي��ن مرحل��ه ورقه هاي پالس��تيكي پلي 
اتيلن ش��فاف را روي خاك بپوشانيد به طوري كه 
س��طح خاك با پالس��تيك در تماس باشد و هيچ 
فضايي بين س��طح خ��اك و ورقه هاي پالس��تيك 

وجود نداشته باشد.
éبهترين زمان آفتاب دهي در طول گرمترين 
ماههاي س��ال است كه معمواًل از اوايل تير ماه تا 

اواسط مرداد ماه مي باشد.
éمدت آفتاب دهي بس��تگي به ميزان دماي 
ايجاد ش��ده زير پالستيك داش��ته و از حداقل 4 
هفته تا 6 هفته متغّير اس��ت. پس از آفتاب دهي 
پالس��تيكها را جمع آوري نم��وده و بدون نياز به 
شخم در زمان مناس��ب اقدام به كاشت محصول 
مي نمايند. در نتيجه آفتاب دهي و گرم شدن بيش 
از حد خاك بس��ياري از عوام��ل بيماريزاي قارچي، 
باكتريايي، نماتدها و علف هاي هرز از بين مي روند و 
در اغلب شرايط توليد محصول نيز باال مي رود. نتايج 
مطالعات نشان داده است آفتاب دهي مانع از جوانه 
زني بذر و رشد علف هرز گل جاليز و باريك برگهاي 
يكساله و چند ساله مي ش��ود. همچنين استفاده از 
اي��ن روش در صيف��ي جات و محص��والت جاليزي 
پژمردگي ورتيسليومي و فوزاريومي، پوسيدگي ريشه 
فيتوفترايي، مرگ گياهچه ريزكتونيايي و نماتدهاي 
ريش��ه گرهي را كنترل مي كند كه در نتيجه باعث 

افزايش رشد و عملكرد محصول مي شود.

ي
کيل

رو
مي

مد
مح

د
سي


آفتاب دهي خاك

تكنيك آفتاب دهي خاك يكي 
از راههاي مؤثر در مديريت 
آفات و بيماريهاي خاكزاد 

است.
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مشـخصات ظاهري: بدني پهن، فلس هاي درش��ت كه در انتهاي فلس ها 
داراي يك خال سياه رنگ است رنگ ماهي در دو طرف زرد طاليي و در پشت 
تيره است، باله ها تيره هستند ولي باله دمي گاهي نارنجي يا قرمز رنگ است، 
از عالئم مش��خصه اين ماهي داشتن بدني پهن و يك باله پشتي ممتد و داراي 

دو جفت سبيلك در اطراف دهان مي باشد.

تغذيه كپور:
دستگاه گوارش آن نسبتًا ساده و فاقد معده مشخص است، اين ماهي همه 
چيز خوار و عمدتًا از جانوران كف زي، گياهان، مواد غذايي پوس��يده بس��تر و 
كليه موجودات زنده اي كه در البالي لجن و كف استخر زندگي مي كنند مانند 
كرمها، الرو  حش��رات و... تغذيه مي كند همچنين با غذاهايي مانند جو و گندم 
و حبوبات خيسانده شده مانند سبوس مخلوط با آرد )خميري( ضايعات غذاي 
انسان، كنجاله سويا و پنبه دانه وكنسانتره مخصوص ماهي می توان به صورت 

دستی ماهی کپور را تغذيه نمود. 
ميزان غذاي دس��تي براي اين ماهي در اس��تخر بس��تگي به دماي آب، 
تعداد ماهي و وزن آنها دارد، براي مثال اگر ش��ما در استخري 1000 قطعه 
بچه ماهي با وزن 10 گرم داش��ته باش��يد كل وزن ماهي ش��ما در اس��تخر 

)10000= 10×1000( يا 10 كيلوگرم ماهي اس��ت.
اي��ن مقدار ماهي اگر دماي آب اس��تخر ش��ما 

20-15 درجه سانتيگراد باشد معادل 
300-200 گ��رم غ��ذا نياز 

يعني 2-3  دارد 

درص��د وزن ماهي��ان و اگر دماي آب اس��تخر ش��ما 27- 20 درجه 
س��انتيگراد باشد، معادل 500-400 گرم غذا يعني 5-4 درصد وزن 
ب��دن كل ماهيان كپور معمولي غذا نياز دارد ش��ما مي توانيد جهت 

تعيين ميزان دماي آب از يك دماس��نج اس��تفاده كنيد، بهتر اس��ت مقدار 
غ��ذاي روزانه را در 2 وعده به ماهيان بدهيد، ش��ما ب��ا كنترل ميزان غذاي 
داخل تش��تها مي توانيد، نياز واقعي ماهيان را تخمين بزنيد البته 2 س��اعت 

بعد از قرار دادن تش��ت در داخل اس��تخر.

هميشه در هنگام غذا دهي ماهي به شرايط زير توجه كنيد:
é زماني كه آب سرد مي شود در كمتر از 15 درجه سانتيگراد غذا دهي نكنيد 
و زمانيكه آب در دماي 25 درجه س��انتيگراد اس��ت غذاي بيشتري بدهيد، در 
تغذيه با سبوس هميشه 2 قسمت سبوس را با 1 قسمت آرد مخلوط و به ازاي 
هر 10 كيلوگرم از اين مخلوط 2 مشت خاك رس به آن اضافه كنيد و بصورت 

خمير درآورده و در تشت به ماهي بدهيد.
é دانه غالت را 12 ساعت قبل در داخل كيسه خيسانده و بعد به ماهيان بدهيد.

é مواد غذايي داده شده عاري از هر گونه فساد و كپك زدگي باشد.
é هميشه در ساعات معين به ماهيان غذا بدهيد مثاًل 8 صبح و 4 بعد از ظهر 
é جهت رش��د بيشتر و كيفيت بهتر گوش��ت ماهي هنگام استفاده از سبوس 

مي توانيد مقداري پودر ماهي يا سويا به آن اضافه كنيد.
ياد آوري مي گردد كه در آب و هواي گرم و معتدل نرها در 2-1 س��الگي و 
ماده ها در 3-2 سالگي بالغ مي شوند. مناسب ترين دما براي تخم ريزي 20- 18 
درجه س��انتيگراد و مناسب ترين دما جهت رشد و نمو آن 25 درجه سانتيگراد 
اس��ت، يك ماهي كپور 4 كيلوگرمي 450-300 هزار تخم مي گذارد.و ضريب 
تبديل غذا به گوشت ماهي كپور معمولي5 به 1 است يعني  5 كيلوگرم 

غذا به يك كيلوگرم گوشت ماهي تبديل مي شود.
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