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  یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز قاتیتحق کارشناس

 )  LArachis hypogaea(ینیزم بادام برداشت و داشت کاشت،
 

 یارقام جمله از( NC-2) یگل رقم. شوندیم کشت رانیا در پراکنده صورت به یگوناگون ارقام

 طور به رانیا در که ینیزمبادام ارقام. است کرده دایپ یخاص گاهیجا النیگ استان در که است

 ،308 مپرودیا ،306مپرودیا ،(NC-2)2- نایکارل نورت ل،یگ: شامل شوندیم کشت پراکنده

 استان در که است یگرید ارقام جمله از زین شیاسپان رقم .باشدیم فلورانر و کایآلت لر،یف ت،یشوالم

 یمناطق در محصول نیا. رسد یم درصد 51 به آن دانه روغن زانیم و گرفته قرار توجه مورد النیگ

 کشت زین زدی از یمناطق و خوزستان گرگان، ،(رفتیج) کرمان مغان، مانند کشور از یگرید

 .شودیم

 دو به :کاشت فواصل و بذر مشخصات

 یکار رمیه و یکار خشکه صورت

 فیرد فواصل رد،یگیم صورت( ینمکار)

 یسانت 20 فیرد یرو و متر یسانت 50 ها،

. است متریسانت 3-5  بذر، کاشت عمق. متر

 نیب خاک و آب طیشرا به توجه با بذر زانیم

 .است هکتار در لوگرمیک 90 تا 60

 خرد و زدن سکید اتیعمل مناسب؛ شخم از پس

 شیپ سموم از استفاده ازین صورت در و هاکلوخ کردن

 یغن و سبک خاک به. سکید اتیعمل از بعد یشیرو

 سرزان کاپتان،) قارچکش سموم از استفاده. دارد ازین

 از قبل بذرها کردن یضدعفون یبرا( رهیغ و رامیت

 200 حدود رشد فصل کی به. شودیم هیتوص کاشت

 . دارد ازین روزه

 

 مهین و یریگرمس مناطق در بقوالت خانواده اهانیگ نیترمهم از

 آن یکیفنولوژ مراحل طول و نامحدود رشد یاهیگ است، یریگرمس

 100 تا 50 تا که هیاول و میمستق شهیر یدارا. شود یم نییتع دما توسط

 و هیجرین سنگال، کا،یآمر ن،یچ هند، کندیم نفوذ خاک یمتریسانت

 شمار به جهان در ینیزم بادام کنندگان دیتول نیمهمتر یاندونز

 محصول نیا روغن کننده وارد نیبزرگتر زین فرانسه. روندیم

 .باشدیم

 مرحله

 یسازآماده

  کاشت و

 دیبا هرز یعلفها کنترل یبرا: هرز یعلفها

 جمله از کنترل یقیتلف یها روش از

 یزراع( واریکولت) یکیمکان مبارزه ،یریشگیپ

 یعلفها نیترمهم از. کرد استفاده ییایمیش و

 چکیپ به توانیم ینیزم بادام مزارع هرز

 ارسالم،یاو ،یزیر تاج خروس، تاج ،ییصحرا

 .کرد اشاره تره سلمه و یروباه دم توق، خرفه،

 ازین یادیز رطوبت به ینیزم بادام: رطوبت

 قبل هفته دو تا یافشان گرده هنگام از و دارد

 حساس بسیار رطوبت کمبود به یدگیرس از

 .است

 جهت یول باشدیم توقع کم یاهیگ خاک یریحاصلخ نظر از: خاک ازین مورد یکودها مقدار: کود

 لوگرمیک 75 خالص، فسفر لوگرمیک 18 ازت، لوگرمیک 100 به یکل طور به یاقتصاد عملکرد بهبود

 .دارد ازین هکتار در میکلس لوگرمیک 65 و میپتاس

 

 پروانه و پنبه غوزه کرم باقال، زنجره مثل یعموم آفات از یبعض

 بادام یبرگ لکه یماریب. کندیم وارد خسارت ینیزم بادام به نایکاراد

 Cercospora نام به است یقارچ یماریب عامل ینیزم

personata و نموده یگذرانزمستان آلوده یاهیگ یایبقا یرو که 

 استفاده یماریب کنترلبرای  .گردد یمنتشرم باد توسط آن هاگ های

 از استفاده و محصول تیتقو ساله، سه حداقل تناوب مقاوم، ارقام از

 توصیه می شود مانب و نبیز مانند کش قارچ سموم

 مرحله

  داشت

 یم نیپروتئ درصد 25 و روغن درصد 45 تا 30 یدارا و روغن از یغن دنیرس هنگام هادانه

 صورت به کاشت نحوه و رقم ،یدگیرس طیشرا ،یطیمح طیشرا به توجه با متوسط طور به. باشند

 .باشد یم انتظار مورد تن 6 تا 2 نیب یعملکرد هکتار هر در زهیمکان و یسنت

به  هم ران،یا در محصول نیا برداشت

 به هم و کم سطح در صورت برداشت دستی

 . شودیم انجام ینیزم بادام نیکمبا کمک

محصول   تیکم و تیفیک نیباالتر موقع به برداشت در

 دهیرس کامال که است یهنگام آن و استمورد انتظار

 رهیت یاقهوه و زرد به دیسف از آن پوست رنگ و باشد

 هفته 4 تا 2 حدود برداشت از بعد. دهدیم حالت رییتغ

 .است ازین شدن محصول خشک یبرا زمان

 زمان. شودیم برداشت آماده اهیگ نیا کاشت از بعد روز 150 تا 120

 به یول ردیگیم صورت منطقه طیشرا و رقم نوع اساس بر برداشت

 زرد به شروع هابرگ که زییپا لیاوا ای تابستان اواخر در یکل طور

 .شودیم انجام می کنند، شدن

 مرحله

 برداشت


