توصیه های زراعی یونجه نیکشهری
کشاورزان عسیس
 تَدُ تَهی یًَدِ ًیکطْزی هخصَظ کاضت در هٌاطق گزم ٍ خطک (ایزاًطْز ٍ سزاٍاى) ٍ گزم ٍ هزطَب (چاتْار ٍ ًیکطْز)
استاى هی تاضذ
 اخیزا رقن اهیذ تا ّوکاری هزکش تحقیقات کطاٍرسی تلَچستاى ٍ هَسسِ تحقیقات اصالح ٍ تْیِ ًْال ٍ تذر هؼزفی ضذُ کِ در
ایي هٌاطق پتاًسیل ػولکزد خَتی دارد
 یًَدِ ًیکطْزی گیاّی چٌذ سالِ است ،لذا دقت در سدى ضخن ػویق ،دیسک ،لَلز ٍ تْیِ تستز کاضت اّویت خاصی دارد.
 ػوزهفیذ ٍاقتصادی یًَدِ درهَاردی  5-7سال است ٍتؼذاس تزگزداًذى یًَدِ تؼلت تثثیت است در خاک تَسیلِ است
ٍتاکتزّای ریطِ گیاُ کاضت ًثاتات ٍخیٌی هاًٌذ سیة سهیٌی ٍ یا غالت درًظزگزفتِ هیضَد.
 کَد داهی کاهال پَسیذُ ٍ تذٍى تذر ػلف ّزس تِ هیشاى  30تا  40تي در ّکتار تَصیِ هی ضَد تا قثل اس کطت تِ خاک اضافِ
ضَد.
 اس آًدایی کِ کَد ّای فسفات آهًَین ٍ پتاسین تزای چٌذ سال تایذ ًیاس هشرػِ یًَدِ را تاهیي کٌذ ،تایذ تزاساس آسهَى خاک
هیشاى کَد هَرد ًیاستؼییي گزدد ٍ کَدّای فسفات آهًَین ٍ پتاسین ٍتزخی اسکَدّای ریش هغذی قثال اسکطت تِ خاک اضافِ
گزدد.
 در سال دٍم درصَرت تزٍس ػالین کوثَد ػٌاصز غذایی تِ هٌظَر تزرسی ٍضؼیت تغذیِ ای کطت یًَدِ تا هطَرت کارضٌاس
تغذیِ ٍ تا اًدام تدشیِ تزگ ٍ آسهَى خاک ،کَد هَرد ًیاس تؼییي ٍ تَصیِ گزدد.
 در تلَچستاى یًَدِ را هی تَاى تِ دٍ صَرت تْارُ ٍ یا پاییشُ کطت ًوَد .کطت تْارُ اس اٍایل اسفٌذ هاُ ضزٍع هی ضَد ٍ
حذاکثز تا اٍاخز اسفٌذ اداهِ هی یاتذ .کطت پاییشُ اس اٍایل هْز هاُ ضزٍع ضذُ ٍ حذاکثز تا اٍایل آتاى هی تاضذ.
 ػوق کاضت تذر حذٍد 1-2ساًتیوتزاست .تذرپاضی یًَدِ تِ دٍطزیق صَرت هی پذیزد -1.دستپاش  -2هاضیٌْای تذرافطاى
کاضت تذر در ردیف ّای تِ فاصلِ  10تا  15ساًتی هتز تا ردیف کار غالت ٍ هیشاى تذر هصزفی  10تا  15کیلَگزم در ّکتار
تَصیِ هی ضَد.
 یًَدِ در اٍائل کاضت تِ ٍیژُ در هزحلِ خَاًِ سًی تِ کن آتی ٍ ضَری خاک حساس است .تؼذ اسآتیاری اٍل تزای خلَگیزی
تؼذ اس سِ تا پٌح رٍس آتیاری تکزارضَد ٍ تؼذ اس سثش هشرػِ ،تستِ تِ تَع تافت خاک ٍ ضزایط آب ٍ َّایی هحل کطت دٍر
آتیاری تیي  7-12رٍس هی تاضذ.
 یًَدِ اگز پَضص گیاّی هٌاسثی داضتِ تاضذ تِ راحتی ػلف ّای ّزس را کٌتزل هی کٌذ .گاّی هَاقغ ػلف ّای ّزس خسارت
سا هی ضًَذ کِ در ایي هَاقغ چیي تزداری سٍد ٌّگام تزای کٌتزل آًْا تَصیِ هی ضَد ٍ در هدوَع کارتزد ّیچ ًَع ػلف کطی
تَصیِ ًوی ضَد.
 اس خطزًاک تزیي ػلف ّای ّزس هشارع یًَدِ ،سس هی تاضذ کِ یًَدِ را تا حذٍدی سوی هی کٌذ .پزاکٌذُ ضذى ایي ػلف
ّزس در هشرػِ ،تاػت اًتطار آلَدگی هی ضَد ٍ تایذ دقت ًوَد قطؼات ایي ػلف ّزس در هشرػِ پزاکٌذُ ًطَد .خْت هثارسُ تا ایي
ػلف ّزس ،سطح آلَدُ را کف تز تکٌیذ ٍ تا دقت تذٍى ایٌکِ ػلَفِ ریشش کٌذ ،ػلَفِ تزش دادُ ضذُ را اس هشرػِ خارج ٍ آى را
آتص تشًیذ.
 هَش صحزایی یکی اس آفاتی است کِ تِ هشارع یًَدِ خسارت هی سًذ .تا الًِ کَتی ٍ طؼوِ گذاری در الًِ ّایی کِ هدذد
تطکیل ضذُ است هی تَاى تا آى هثارسُ کزد .سایز آفات یًَدِ هاًٌذ سزخَرطَهی ٍ تزگ خَارّا را تا چیي تزداری سٍد ٌّگام
تِ راحتی هی تَاى کٌتزل کزد.
 ػَاهل قارچی ٍ ٍیزٍسی ًیش تاػث تیواری سایی در یًَدِ در تلَچستاى هی ضَد کِ تَصیِ هی ضَد تا تزداضت سٍد ٌّگام آى را
کٌتزل ًوَد ٍ کارتزد سوَم ضیویایی سیاد تَصیِ ًوی ضَد.

 تزداضت ػلَفِ چیي اٍل یًَدِ تاسُ کطت ضذُ درهزحلِ %50-%75گلذّی ٍ تیطتزاًدام ضَد ٍلی درچیٌْای تؼذی در هزحلِ
ظَْر  %10-15گلْای تٌفص در هشرػِ تَدُ سیزا درایي سهاى یًَدِ دارای تیطتزیي کیفیت ػلَفِ هی تاضذ .تَخِ گزدد
تزداضت یًَدِ اس ارتفاع  5ساًتیوتز اس سهیي ٍ  3-2ساًتیوتز اسهحل طَقِ تاضذ.
 در کطت هکاًیشُ تزداضت یًَدِ تا هاضیي هٍَر اًدام هیگزدد ٍ سپس تا دستگاّی تِ ًام ریک ػلَفِ ردیف ضذُ ٍ تؼذاس 48
ساػت َّاخَری تا هاضیي تیلز تستِ تٌذی ضذُ ٍ تِ اًثار خْت هصزف حول هیگزدد.
 تزداضت تذر:
 تز اساس تحقیقات تْتز است تِ یًَدِ فزصت استقزار داد ٍ سپس تِ تذر گیزی اقذام ًوَدّ .وچٌیي اٍلیي چیي تْارُ را تِ
تَلیذ ػلَفِ ٍ دٍهیي چیي تْارُ را تِ تَلیذ تذر اختصاظ داد تگًَِ ای کِ اس اٍاخز اردیثْطت تا اٍاسط خزداد حذاکثز تؼذاد
گل تَلیذ ضَد.
 قطغ آتیاری هشرػِ تذری یًَدِ درهزحلِ ضزٍع اس سثش تِ قَُْ ای ضذى غالف ّا ٍ تزداضت غالفْای تذری درهزحلِ  %50قَُْ
ای ضذى آًْا اًدام گزدد.
 تزداضت تزای تذر تاکوثایي هخصَظ تزداضت ًثاتات داًِ اهکاى پذیز هی تاضذ .هحصَل تذری تؼذ اس استحصال تایذ تَخاری ٍ
سس گیزی ٍکیسِ گیزی ضَد.

