
 سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

 غالت پاییزه دستورالعمل اصالح شیوه کشت
 

برروورد   های فنی در مرحله کاشت که تأثیر بسزایی در ایجاد سطح سبز مناسب و نهایتاً با توجه به ضرورت بکارگیری توصیه       

-یادووری و اجرا در سطح مزارع ارائه مری نی جهت ف زیر بعنوان دستورالعمل موارد  ،تولید مطلوب در واحد سطح دارد انتظار نمودن

 .یاری نمایند مورد نظربه اهداف سازمان متبوع را در نیل امید است همکاران محترم با رعایت نکات یاد شد   .شود

 بوته در مترمربع  052 حداقل سطح سبز تحقق: هدف

-در هر مترر  کیلوگرم بذر، 044با کاربرد  رودانتظار می فرض شودگرم  04دانه ارقام گندم حدود متوسط وزن هزار در صورتی که  

عردد برذر سربز شرد  در      044بذر سبز شود که بدالیل مختلف در اکثر مزارع در وضعیت فعلی این رقم کمترر از    044مربع حدود 

 .شود به هدف تعیین شد  نایل شویم های زیر سعی می باشد لذا با اعمال روش مترمربع می

 .شد  از ملزومات امر است ضدعفونی و مورد نیاز خلوص و  مناسبقوه نامیه ور دارای استفاد  از بذ -

و یا حتی استفاد  از کمپوست مسیر ( مثل بقایای کشت قبلی)  در صورت امکان استفاد  از کودهای دامی و یا سایر کودهای ولی -

 .نماید ل مییرسیدن به هدف افزایش تولید را تسه

ضرمن  ( و اجتناب از خشکه شخم زدن)  رو شدن زمینو یا شخم در حالت گاو ایی رع جا کشت ذرت علوفهشخم به موقع در مزا -

 .نماید را تسریع می خاک بندی مناسبرسیدن به دانه سازی،ی وماد هاکاهش هزینه

با توجه بره نترایآ وزمرون و در صرورت امکران اسرتفاد  از کودهرای برا  ایره           ی ماکرو و میکرووزمون خاک و استفاد  از کودها -

 .بیولوژیکی قابل توصیه است

بذرکار مناسب برای ایجاد  راکنش یکنواخت بذور با عمق مناسب کاری استفاد  از برای نیل به هدف ایجاد تراکم مناسب در بذر -

 .نمایدمیهدف را تسهیل  تحقق امکان

 .ترین مرحله، مرحله فارو زنی است لذا موارد ذیل قابل توصیه استپهن، حساسهپشت  برای تحقق

 استفاد  از فاروئر مخصوص کشت غالت( الف

مترر  سرانتی  60های  شتی عرض هر فارو در قسمت لبه .تنظیم شودمتر  سانتی 04فاروئر حدود های بیلچهفاصله نوک به نوک ( ب

 . تنظیم شود

 .شودمیقندی کله ایجاد  شته مانعو  متناسب جویچهایجاد ، فاروئر نفوذ بیشترجلوگیری از  به منجر ،بازو وسط مالبند تنظیم( ج

ر مؤثر است لذا بطور عمومی سرعت تراکتور  ر  از  اسرعت حرکت تراکتور نیز از مواردی است که در امر ایجاد  شته  هن بسی( د

 .بیشتر باشد( به صورت را  رفتن)  اجرای تنظیمات فوق و در حین عملیات نباید از سرعت حرکت یک فرد

 .تراز افقی دستگا  فاروئر ضروری است ،هابرای جویچه برای تنظیم عمق یکسان(  

و نهر انتقرال   ماهک باالدستی فاضالبووری جمعیکی برای )  موازی در سر هر ماهک نهر رشتهدو جهت  خش یکنواخت وب  (و

در مزارع گندم از کلش گندم و در مزارع جو از )استفاد  از کلش  .شوداحداث می (هاوب اصلی و دیگری برای تقسیم وب در ماهک

   .نمایدمیبه سبز شدن یکنواخت بذور کمک شد  و  خش یکنواخت وب در مزرعه منجر به ( کلش جو
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 محل اتصال به بازو وسط مالبند تراکتور  

 مترسانتی 04 هائروفاصله نوک به نوک فار

 مترسانتی 60

 فاروئربیلچه 


