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Sesamum indicum 

 )پرمحصول و متحمل به  2برازجان )پرمحصول، دیررس(، داراب : ارقام مناسب مناطق گرم

صول(، دانه سفید و مناسب قنادی(، سنتتیک صفی آباد )پرمح ،گل سبز(، پاکستانی )پرمحصولبیماری 

)پرمحصول(،  2)پرمحصول(، دشتستان  61)پرمحصول و مقاوم به خوابیدگی(، داراب  2222ورامین 

 )پرمحصول(، هلیل )پرمحصول(6داراب 

: ناز تک شاخه )پرمحصول(، اولتان )پرمحصول(، یکتا ارقام مناسب مناطق شمال کشور

 )پرمحصول(

 5تا  2عمق کاشت معموال بین  مشخصات بذر و فواصل کاشت:

متر. کاشت به صورت هیرم کاری سبب افزایش جوانه زنی گیاه سانتی

کیلوگرم بذر )بر اساس شرایط  1تا  1شود. برای یک هکتار به می

 5ها و فاصله بین بوته 10تا  50ها کشت( نیاز است. فاصله بین ردیف

 .شودگرفته می متر در نظرسانتی 7تا 

ن نکته در رابطه با ای سه تاریخ کاشت:

گیاه: درجه حرارت مناسب جهت سبز 

 عدم انطباق پایداری دمای هوا، کردن،

درجه حرارت  گرم. زمان گلدهی با هوای

درجه  20جوانه زدن و سبز شدن 

 گراد است.سانتی

خاک زمین مورد استفاده باید کامال از وجود علف  :نیزم یساز آماده

پاکسازی شده و کامال نرم و مسطح باشد. در صورت امکان دو بار  ،هرز

برای  های دارای بافت متوسطاکشخم در جهت عمود بر هم زده شود. خ

 pH ه بشته و حساسیت زیاد به شوری خاک دا کنجدشود.توصیه می رشد 

 دارد.خنثی جهت رشد مطلوب نیاز 

مرحله آماده سازی 

 و کاشت 

های به طور کلی استفاده از بذور سالم به هنگام کشت، رعایت تناوب زراعی مناسب، استفاده از واریته

زای های دیگر به منظور جلوگیری از اشاعه عوامل بیماریمتحمل، از بین بردن بقایای محصول و میزبان

 کنجد الزم است.

کیلوگرم  650-200کیلو کود اوره و  50تن کود حیوانی در هکتار قبل از کاشت و  65تا  60اضافه کردن  کود:

کیلوگرم کود ازته به صورت  50کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و  600کود فسفات آمونیوم قبل از کاشت، همچنین 

قسیط های مختلف ت. طبق بررسییه می شودتوص متر رشد کرده باشندسانتی 20ها به اندازه سرک در زمانی که بوته

تراکم ر د سبب بدست آوردن حداکثر عملکرد )از قبل از کاشت تا مراحل میانی رویشی  مرحلهکود نیتروژن در سه 

 بوته در متر مربع( شده است.  10

در برابر خشکی مقاوم است ولی در دو مرحله زمان کنجد  رطوبت:

فراهم شود.  مورد نیاز در خاک وبتگلدهی و اوایل دانه بندی باید رط

، های قارچی حساس استدر برابر پوسیدگی ریشه و سایر بیماری کنجد

 ید حالت غرقابی و رطوبت اضافی در زمین باقی بماند. سله بستنبنابراین نبا

 شود.خاک سبب جلوگیری از جوانه زنی می

 مرحله داشت 

به صورت عمودی در معرض جریان هوا قرار  های کنجد برداشت شدهیک تا دو هفته باید دسته

 .کیلوگرم در هکتار است 6600کیلوگرم تا 900بگیرند. عملکرد این گیاه در هکتار در ایران بین 

کنجد به دلیل ریزش دانه در هنگام برداشت به نوع برداشت حساس 

ومتر بر لکی 1تا  1 حداکثر سرعت برداشت با کمباین،است و باید 

توان قبل از برداشت از محلول پاشی برای معموال میساعت باشد. 

ها از سبز تیره به درصد کپسول 15-75کاهش ریزش در زمانی که 

 سبز روشن تغییر رنگ داده باشند، استفاده کرد

 رپس از برداشت بهتر است که کنجدها د

 ضمن تا بگیرندمعرض جربان هوا قرار 

 .ها باز شوندهمه کپسول شدن،خشک 

های پایینی شروع به زرد شدن نموده و برگ ،رسیدن زمان برداشت با فرار

نجد از ها در کشوند. رسیدگی کپسولهای تحتانی باز میهمزمان کپسول

 گیرد.پایین به باال صورت می

 مرحله برداشت

 کاشت، داشت و برداشت کنجد

 


