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مقذمه↙
 گٌذم کطت تِ کطَس دس ٍسیؼی اساضی سالِ ّش

  اص تؼذ آًْا اص تؼضی دس کِ یاتذ هی اختصاظ
  پزیش اهکاى پٌثِ دٍم کطت هحصَل، تشداضت

  هَفقیت کلیذ ٍ هْن ًکتِ کطت، ایي دس .تاضذ هی
  صًی خَاًِ ایداد هٌاسة، هحصَل تَلیذ دس

  .است یکٌَاخت سثض سطح داضتي ٍ یکذست
  خاک تا تزس طشف یک اص پٌثِ، دٍم کطت دس

 اص ٍ تاضذ داضتِ سا تواس سطح حذاکثش تایذ
  سطَتت خشٍج اص خلَگیشی خْت دیگش، طشف

  خاک دس تْن خَسدگی حذاقل تایذ خاک اص
  هضسػِ دس گٌذم تقایای ٍخَد کِ آیذ تَخَد
 .کٌذ هی هَاخِ هطکل تا سا اّذاف ایي تِ سسیذى

  ٍخَد هختلفی سٍضْای ضشایط ایي تش غلثِ تشای
  سَصاًذى یا خاکَسصی تذٍى پٌثِ کطت کِ داسد

 .تاضذ هی خولِ آى اص اٍل هحصَل گیاّی تقایای
  خولِ اص هتؼذدی فَایذ گیاّی تقایای ایٌکِ تؼلت

 تاساى تیطتش ًفَرپزیشی خاک، آلی هادُ افضایص
  پتاًسیل کاّص ٍ خاک سطَتت حفظ خاک، دس

  تَصیِ آًْا سَصاًذى داسد، خاک فشسایص
  خاک سطَتت پٌثِ دٍم کطت دس اگش .ضَد ًوی
  اص تؼذ آتیاسی ًیست، کافی تزس صًی خَاًِ تشای

.است ضشٍسی پٌثِ کاضت

  هٌاسة صهاى اص دیشتش پٌثِ دٍم کطت ایٌکِ تؼلت
  ًکات تِ آى صٍدسسی تشای ،ضَد هی اًدام کاضت

.ضَد تَخِ ریل

:رقم انتخاب
  ًسثتاً یا صٍدسس اسقام اص تایذ پٌثِ، دٍم کطت دس

.ضَد استفادُ (گلستاى سقن هثل) صٍدسس

  :(یکنواخت سثش سطح) مناسة توته تزاکم
  افضایص تِ هٌدش تَتِ تشاکن افضایص هؼوَالً

  کطت دس تٌاتشایي .ضَد هی هحصَل صٍدسسی
  هؼوَل کطت اص تیطتش تایذ تَتِ تشاکن پٌثِ دٍم
.تاضذ آى

:آفات مذیزیت
  تأخیش تِ سا پٌثِ ًوَ ٍ سضذ تشیپس آفت خساست

  یا تزٍس ػفًَی ضذ تٌاتشایي، .اًذاخت خَاّذ
  کاضت صهاى دس سٍیطی پیص سوَم اص استفادُ
  ٍ هٌاسة خاک دهای اگش .ضَد هی تَصیِ

  صیاد احتوال تِ تاضذ، کافی ًیض خاک سطَتت
  هٌظَس تِ .تَد ًخَاّذ الصم تکویلی سوپاضی

  (آگشٍتیس) تش طَقِ کشم خساست اص خلَگیشی
  استفادُ سَیي سن اص کاضت، اص تؼذ سٍص سِ تا

  سا تَتِ تشاکن تَاًذ هی آفت ایي خساست .ضَد
  کطت دس هؼوَالً آگشٍتیس ّا .دّذ کاّص

  آفات تشاکن .داسًذ تیطتشی ضیَع خاکَسصی کن
  گیاُ حساسیت .یاتذ هی افضایص ًیض فصل آخش دس
  کطت دس آفات خساست اثش دس تاس سیضش تِ

  تِ پٌثِ دٍم کطت تٌاتشایي .است تیطتش تأخیشی
..داسد ًیاص آفات کٌتشل تشای تیطتشی هشاقثت

:هزس علفهای کنتزل
  پَضطی سطح ضذى کاهل سشػت کاّص تؼلت 

  دس ّشص ػلفْای سقاتت پٌثِ، دٍم کطت دس گیاُ
  تشای خْت، ّویي تِ ٍ تَدُ تیطتش کطت ایي

.داسد الصم تیطتشی هشاقثت ّشص ػلفْای کٌتشل



ٍصاست خْادکطاٍسصی
ساصهاى تحقیقات، آهَصش ٍ تشٍیح کطاٍسصی

موسسه تحقیقات پنثه کشور
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45

  گیاُ تلَؽ فصل آخش آتیاسی ـ آتیاری مذیزیت
  تؼذاد ٍقتی تٌاتشایي .اًذاخت خَاّذ تأخیش تِ سا

  تشای سسیذ، هٌاسثی حذ تِ ضذُ تطکیل ّای قَصُ
  تَخِ تا هٌاسثی هذیشیت هحصَل توَقغ تشداضت

.است الصم هضسػِ ٍ هحیطی ضشایط تِ

:تغذیه مذیزیت
  کطت دس گٌذم اص تاقی هاًذُ کلص ٍ کاُ پَسیذى

  خاکضی ّای هیکشٍاسگاًیضم ٍسیلِ تِ کِ پٌثِ دٍم
ُ  دٍسُ یک دس  هی ضَد، اًدام   هٌدش هذت کَتا

  دس تٌاتشایي .هی ضَد خاک ًیتشٍطى هصشف تِ
  ػٌصش ایي کوثَد تشٍص احتوال پٌثِ، دٍم کطت

  دلیل ّویي تِ .است تیطتش پٌثِ سضذ دٍسُ اٍایل دس
  هقذاس تِ صهیي ساصی آهادُ صهاى دس کِ است الصم

  (اصت) ًیتشٍطى کَد ّکتاس دس کیلَگشم 50 تا 30
  تا دیگش، طشف اص .ضَد اضافِ خاک تِ تیطتشی

  تِ هٌدش خاک دس ًیتشٍطى صیادی ایٌکِ تِ تَخِ
  دس هی ضَد، پٌثِ سٍیطی سضذ دٍسُ طَل افضایص

  ٍ حذ اص تیص هصشف اص سشک، کَد دادى صهاى
  دس کِ هی ضَد تَصیِ .ضَد اختٌاب آى تی سٍیِ
  دس حذاقل ًیتشٍطى کَد هصشف اهکاى، صَست

.ضَد اًدام تقسیط سِ
قزنجیکیعثذالزضا 

احمذ دیه جی

:رشذ های کننذه  تنظیم مذیزیت
  صٍدسس تشای سضذ ّای کٌٌذُ تٌظین اص استفادُ 

  دقت تایذ اها ضَد هی تَصیِ هحصَل کشدى
 تٌظین ایي اص استفادُ پٌثِ دٍم کطت دس کِ ًوَد

 ضذى هحذٍد تؼلت دّی غٌچِ اص قثل ّا کٌٌذُ
  قثل) گیاُ سٍیطی سضذ کاّص ٍ ّا گشُ تکاهل

  ًطذُ تَصیِ ( سٍیطی سضذ دٍسُ ضذى تکویل اص
  هشحلِ ایي اص تؼذ آى استفادُ هٌاسة صهاى ٍ

.داسد ًیاص ًیض تاالتشی غلظت تِ ٍ تَدُ


