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یک هفتم از اراضى کشت شده توسط انسان در کره زمین گندم مى باشد.

نیاز آبى بر اساس رقم، شرایط خاك و منطقه، 6 هزار متر مکعب براى هر هکتار مى باشد که به مقدار بارندگى و پراکنش آن در طول

دوره رشد بستگى دارد. همچنین تسطیح زمین در کارایى مصرف آب و رسیدن به عملکرد مورد انتظار نقش بسزایى دارد.

مرحله ساقه روى و مرحله شیرى تا خمیرى گندم حساس ترین مراحل به آبیارى مى باشد و قطع آب در این مراحل و به خصوص 10 روز 

بعد از گرده افشانى بیشترین کاهش عملکرد را به همراه دارد.

بادزدگى (تف باد) :

چروکیدگى و الغرى در دانه هاى گندم در اثر تغییرات شدید آب و هوایى به خصوص وزش باد هاى گرم و خشک در زمان ظهور گل و

دانه بندى است که طى آن رابطه بین جذب آب از ریشه و تعرق از برگ مختل مى گردد.

در این زمان تنش آبى خسارت بادزدگى را افزایش مى دهد. 

مقدار بذر مصرفى در هکتار 180 الى 300 کیلو گرم مى باشد که مقادیر باالى بذر مصرفى بایستى در خاك هاى سنگین و رسى یا

خاك هاى شور در نظر گرفته شود.

تراکم مطلوب کشت 300 بذر در متر مربع مى باشد. توزیع متعادل بوته ها در واحد سطح موجب استفاده بهتر از رطوبت، مواد غذایى و 

نور مى گردد همچنین تراکم صحیح از عوامل تعیین کننده در مدیریت علف هاى هرز مى باشد.

با توجه به خسارت زا بودن باقیمانده برخى از علفکش ها مربوط به زراعت هاى گذشته، حتما قبل از کشت به علف کش هاى مصرف شده

در کشت قبل توجه شود (مانند نیکو سولفورون، آترازین، ایمازاتاپیر، ترفالن).

عمق مناسب کاشت: بین 2 الى 4 سانتى متر.

از بین عناصر ریز مغذى در مزارع گندم کشور ما، عنصر روي از نظر اثر بر عملکرد دانه از اهمیت بیشتري برخوردار است.

خاك مناسب جهت کشت گندم خاك لومى، عمیق و غنى از مواد آلى مى باشد. 



اثرات شوري بر گیاهان

در اثر شوري، رشد کاهش یافته و گیاه ضعیف مى گردد. چنین گیاهی قادر به تولید محصول زیاد نبوده و بدین ترتیب عملکرد گیاه نیز

کاهش می یابد.

شوري ممکن است به 3 طریق باعث کاهش رشد و عملکرد گیاه گردد: 

1- وجود نمک در خاك باعث مى شود که آب موجود در خاك کمتر در دسترس گیاه قرار بگیرد و گیاه براي جذب آب دچار مشکل 

گردد. در این صورت گیاه براي اینکه بتواند حداقل آب مورد نیاز خود را جذب کند باید انرژي بیشتري صرف نماید.

2- برخی یون ها مانند کلر، بر و سدیم ممکن است براي گیاه مسمومیت ایجاد کنند.

(معموال در شرایط شوري غلظت این عناصر باال است و براي برخی گیاهان مشکل ایجاد می کند).

3- همچنین شوري باعث اختالل در جذب برخی عناصر مانند کلسیم و .. توسط گیاه مى گردد.

دم
گن

ه 
ذی

تغ
ه 

امــ
رن

ب
28

حساسغیر حساسنیمه متحملمتحمل

جو

چغندر قند 

پنبه

ذرت

یونجه

آفتابگردان

لوبیا

برنج

پیاز

گندم

نخود

سویا

6خاك (عصاره اشباع)

4

7/4

4/9

9/5

6/4

13

8/7 آب

حد تحمل شوري
(بدون کاهش عملکرد)

10 درصد
کاهش عملکرد

25 درصد
کاهش عملکرد

50 درصد کاهش
عملکرد

جدول 2 حد تحمل گندم به شوري خاك و آب و مقدار شوري که باعث 10 ، 25 و 50 درصد کاهش عملکرد می گردد.

جدول 1 طبقه بندي برخی از گیاهان زراعی مهم از نظر تحمل به شوري



توصیه کودى قبل از کشت:

هر چند که بهترین راه قبل از افزودن کودهاى پایه به مزرعه، آزمایش خاك مى باشد، اما به صورت کلى مى توان با توصیه زیر اقدام به

 تقویت خاك مزرعه نمود:

ازته : کود اوره 50 الى 100 کیلو گرم در هکتار یا 100 کیلو گرم سولفات آمونیوم در هکتار

ازت در گندم نقش بسیار مهمى در شادابى، رشد و نمو برگ ها و ساقه ها، تعداد و وزن هزاردانه دارد و گلوگاه رشد و عملکرد گنـدم 

به حساب مى آید.

از منابع کودى ازت کود سولفات آمونیــوم در خاك هاي آهکی- سدیمی و در مناطق خشـک و نیمه خشک مفیدتر بوده و نسبـت به سـایر

کودهاي حاوي ازت از ارجحیت بیشتري برخوردار است.

زمان مصرف کود ازته به شکل زیر مى باشد:

1- قبل از کشت

2- مرحله پنجه زدن

3- مرحله به ساقه رفتن

فسفره : 100 الى 150 کیلو گرم در هکتار از منبع دى آمونیوم فسفات، یا سوپر فسفات تریـپل، وجود فسفر سبب استـحکام بوته ها و

ایجاد ریشه هاى قوى با مقاومت به خشکى زیاد مى گردد.
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پتاسه: 100 الى 150 کیلو گرم سولفات پتاسیم. 

پتاسیم سبب افزایش کارایى مصرف آب و مقاومت به خشکى، مقاومت به آفات و بیمارى ها، افزایش عملکرد و کیفیت گندم مى گردد.

آیرونیکا گرانول جهت اصالح ساختار خاك و بهبود اثربخشى کودهاى معدنى: 150 الى  500 کیلوگرم در هکتار

با عرضه صحیح عناصر غذایی در مقدار و نسبت مناسب، شرایط خاك باید به گونه اي تغییر داده شود که رشد گیاه بهبود یافته و محصول

مناسبی بدست آید.

توصیه هاى اصلى جهت تغذیه مزارع گندم (بدون در نظر گرفتن کود ازته)

2

3

4

5

1

نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

جهت افزایش ریشه زنى و باال بردن راندمان کارایى
مصرف آب و جذب بهتر سایر عناصر غذایى پس از مبارزه

با علف هاى هرز یا در مرحله پنجه زنى

کود نیتروتک 20 لیتر در هکتارجهت رشد رویشى و تکرار در مرحله ى ساقه رفتن

10 کیلوگرم کود میکرو معدنى به همراه 10 لیتر هیومیفرستجهت رفع کمبود هاى عناصر کم مصرف
 مایع یا 3 کیلوگرم هیومیفرست پودر به صورت جداگانه

10 کیلو گرم 45-5-5 ِاستولر به همراه 10 لیتر کوددر ابتداى شیرى شدن دانه ها به منظور افزایش عملکرد
هیومیفرست مایع یا 3 کیلوگرم هیومیفرست پودر به 

صورت جداگانه

به منظور افزایش سرعت در جوانه زنى و تقویت رشد 
اولیه گیاه و تحریک رشد ریشه ها 3 توصیه پیشنهاد

 مى گردد و فقط یکى قابل انتخاب و اجرا مى باشد

1- هیومیفرست مایع به ازاى هر 100 کیلو گرم بذر 1/5 لیتر یا 
150گرم هیومیفرست پودر

2- به ازاى هر 100 کیلو گرم بذر 150 سى سى کود رایزا دایمسا
3- به ازاى هر 100 کیلو گرم بذر 0/5 لیتر کلپاك

10 کیلو گرم 44 - 18 (اوره فسفات) یا 
10-55-10 ِاستولر

بذر مالى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى
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با توجه به جدول زیرکه نشان مى دهد به ازاى برداشت 6 تن گندم در هکتار مقادیر عناصر زیر به همراه محصول از مزرعه خارج مى شود.

که به کمک این اطالعات مى توان جهت تغذیه برنامه ریزى کاملى در نظر گرفت.

میزان خروج عناصر که در جدول باال ذکر شده است  به صورت خالص مى باشد، به عنوان مثال مقدار عنصر پتاس که 159 کیلو گرم ذکر

شده است اگر که بخواهیم به صورت فرآورده تجارى به آن نگاه کنیم معادل 954 کیلو گرم سولفات پتاسیم مى باشد.
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عناصر پر مصرف
میزان خروج عناصر 

(کیلو گرم)

ازت

فسفر

پتاس

گوگرد

منیزیوم

کلسیم

2

3

1

نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

پس از مبارزه با علف هاى هرز و در پایان پنجه زنى

300 گرم در هکتار ناتورآمین80 درصد دایمسادر زمان مبارزه با سن گندم

2 لیتر در هکتار کلپاكجهت افزایش ریشه زنى، کاهش ورس و مقاومت در برابر تنش ها

1 الى 1/5 لیتر ناتورآمین روى و منگنز دایمسا

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى


