
بخش 4
فناوری ها، استانداردها و تجهیزات
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روش ها و شرایط مناسب کاشت بذرها برای تعیین درصد جوانه زنی

TP-Top Paper باالی کاغذ
BP-S بین کاغذ یا ماسه

 S- Sand ماسه
BP- Between Paper بین کاغذ
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نمونه کارت آزمون جوانه زنی استاندارد )تعیین قوه نامیه(

نمونه کارت آزمون خلوص
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فرم ارائه به آزمایشگاه و اعالم نتایج آزمون

تاریخ:  کد اصلی واحد کدگذاری  

جوانه زنی استاندارد     خلوص فیزیکی    رطوبت     سایزبندی     سایر آزمون ها 

آزمون جوانه زنی )درصد تعداد(آزمون خلوص فیزیکی )درصد وزنی(

ف
نوع ردی

بذر
کد 
نمونه

بذر 
خالص

سایر محصوالت سایر 
ارقام و علف های هرز

مواد 
جامد

جوانه های 
طبیعی

جوانه های 
غیرطبیعی

بذر 
سخت

بذر مرده 
یا جوانه 

نزده

درصد 
رطوبت

تعداد سایر بذور 
در نمونه… 

گرمی

درصد 
بذر زیر 

الک

نوع مواد جامد

بستره دمای مورد استفاده و سایر شغل های انجام شده

امضاء مسئول واحد کدگذاری           امضاء مسئول آزمایشگاه کیفی بذر             امضاء سرپرست معاونت تحقیقات کنترل و گواهی بذر
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ـ استاندارد بذر ماش:

  

  

  

   ماشبذراستاندارد 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم

0  0  1/0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 

  )درصد(

0  1/0  2/0  

حداقل قوه نامیه با احتساب 

  )درصد(بذر سخت 

85  85  80  

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

بیماریهاي بذر زاد ویروسی 

  )درصد(

0  -  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استاندارد مزرعه ماش

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

علفهاي هرز غیرمجاز تعداد در 

  متر مربع

0  1:1000  2:1000  

حداکثر (سایر علفهاي هرز

  )تعداد بوته د ر مترمربع

0  1:1000  2:1000  

  -  -  -  آفات

  -  -  0  بیماریهاي بذر زاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه ماش:
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ـ استاندارد بذر عدس:

  

  

  

  عدس مزرعه استاندارد

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

5  5  5  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

علفهاي هرز غیرمجاز تعداد در 

  متر مربع

-  -  -  

  -  -  -  آفات

بیماریهاي بذر زاد           

  )برق زدگی(

-  -  -  

رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـراي کنتـرل علفهـاي هـرز              : توضیحات

  .اعمال گردد

    طبق توصیه سازمان حفظ نباتات و با توجـه بـه   )  انباري -مزرعه اي (مبارزه با آفات

. انجام گرددmonitoringمنطقه آب و هوایی و 

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه عدس:

  

  

  

  عدس بذراستاندارد 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  2/0  1/0  05/0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

انواع (غیرمجاز در یک کیلوگرم

  )ماشک و خلر

0  5  10  

  80  85  85  )درصد(حداقل قوه نامیه  

  12  12  12  )درصد(کثر رطوبت بذر حدا

) درصد(بیماریهاي بذر زاد 

  )برق زدگی(

0  -  -  
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ـ استاندارد مزرعه باقال:

  

  

  

  باقالاستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  2  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

200  200  100  

  5:1000  3:1000  1:1000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

گل (علفهاي هرز غیرمجاز 

  تعداد در متر مربع) جالیز

0  0  1:1000  

حداکثر (سایر علفهاي هرز 

  )تعداد بوته در متر مربع

1:100  2:100  5:100  

PSBMV   

  )زاد نخودفرنگیویروس بذر(

0  5/0  1  

  2  5/0  0  برق زدگی

  -  -  -  لکه شکالتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد بذر باقال:

  

  

  

  استاندارد بذر باقال

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  2/0  0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

غیرمجاز در یک کیلوگرم   

  )گل جالیز(

0  0  0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 

  )درصد(

1/0  25/0  25/0  

  80  80  85  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

PSBMV)  ویروس بذرزاد

  )نخودفرنگی

0  5/0  1  

  1  4/0  0برق زدگی
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ـ استاندارد بذر لوبیا:

  

  

  

  استاندارد بذر لوبیا

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )داکثر درصدح(مواد جامد 

  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

0  1  2  

  2/0  1/0  05/0  حداکثر بذر سایر ارقام

  80  80  85  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  14  14  14  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

  0  0  0  باکتریایی بذرزاد

BCMV0  0  5/0%  

  %1  4/0  0آنتراکنوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه لوبیا )سفید، قرمز، چیتی، کرم کشاورز، پاچی باقال(:

  

  

  

  ) پاچی باقال- کرم کشاورز- چیتی- قرمز-سفید( لوبیااستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

حداکثر  (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )تعداد در متر مربع

0  0  0  

حداکثر در (سایر علفهاي هرز 

  )درصد پوشش

1:100  2:100  5:100  

باکتریایی بذرزاد درصد روي 

  غالف

0  0  5/0%  

BCMV0  5/0%  1%  

  %2  %5/0  0  آنتراکنوز

ي هـرز   رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـراي کنتـرل علفهـا          : توضیحات

  .اعمال می گردد

    شامل کنه دو نقطه اي در فاصـله زمـانی ظهـور            )  انباري -مزرعه اي (مبارزه با آفات

غالف تا ده روز بعد طبق توصیه سازمان حفظ نباتـات و بـا توجـه بـه منطقـه آب و                      

  . انجام گرددmonitoringهوایی و 
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ـ استاندارد بذر نخود

  

  

  

  استاندارد بذر نخود

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  95  93  

  7  5  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  1/0  0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

-  -  -  

حداکثر بذر سایر ارقام در یک 

  کیلوگرم

1:1  2:1  5:1  

حداقل قوه نامیه با احتساب 

  )رصدد(بذر سخت 

85  85  85  

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

) درصد(بیماریهاي بذرزاد 

  )برق زدگی نخود(

0  4/0  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه نخود

  

  

  نخوداستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  2  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

5  3  3  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

تعداد (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )در متر مربع

-  -  -  

حداکثر در (سایر علفهاي هرز

  )درصد پوشش

-  -  -  

  -  -  -  آفات

برق زدگی نخود درصد روي 

  غالف

0  5/0  2  

بعد از برداشت رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات براي کنتـرل           : توضیحات

  . در انبار اعمال گرددآفات انباري
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ـ استاندارد مزرعه لوبیا چشم بلبلی

  

  

  لوبیا چشم بلبلیاستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

حداکثر (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )تعداد بوته در متر مربع

0  0  0  

حداکثر (سایر علفهاي هرز

  )تعداد بوته در متر مربع

1:100  2:100  5:100  

  -  -  -  آفات

Xanthmonas
 axonopodis
p.v.vigncola

0  0  5/0  

Cowpea aphidborne M.V
Cowpea mosaic

virus

0  5/0  1  

  آنتراکنوز

Colletooricum sp.
0  5/0  2  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد بذر لوبیا چشم بلبلی

  

  

  

  ندارد بذر لوبیا چشم بلبلیاستا

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

95  95  93  

  7  5  5  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  1/0  05/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

0  0  0  

هرز حداکثر بذر سایر علفهاي 

  )درصد(

0  1/0  2/0  

  80  80  80  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

Xanthmonas
 axonopodis
p.v.vigncola

0  0  0  

Cowpea aphidborne M.V
Cowpea mosaic

virus

0  0  5/0  

  آنتراکنوز

Colletooricum sp.
0  4/0  1  
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فهرست سموم مجاز کشور )براساس کتاب فهرست سموم مجاز کشور چاپ 1386 سازمان حفظ 
نباتات(

نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
حشره کشنیمازالEC1%آزادیراختین1
حشره کشاتیولEC47%اتیون2
حشره کشاُبرونSC24%اسپیرومسیفن3
حشره کشتریسرSC24%اسپینوزاد4
حشره کشموسپیالنSP20%استامی پراید5
حشره کشمتاسیستوکسEC25%اکسی دیمتون متیل6
حشره کشکنفیدورSC35%ایمیداکلوپراید7
حشره کشگاچوWS70%ایمیداکلوپراید8
حشره کشآوانتSC15%ایندوکساکارب9

حشره کشام وی پیWG90%باسیلوس تورینجینسیس10
حشره کشآپالودSC40%بوپروفزین11
حشره کشآمبوشEC25%پرمترین12
حشره کشکوراکرونEC40%پروفنفوس13
حشره کشاکتیلیکEC50%پریمفوس متیل14
حشره کشپریمورDF50%پریمیکارب15
حشره کشپریمورWP50%پریمیکارب16
حشره کشدرای سایدP80%پودر سیلیس17
حشره کشچسWG50%پی متروزین18
حشره کشچسWP25%پی متروزین19
حشره کشآگروترینWP1%پیرتروم20
حشره کشآدمیرالEC10%پیری پروکسی فن21
حشره کشسومی پِلوEC50%پیریدالیل22
حشره کشدیپترکسEC50%تری کلروفن23
حشره کشدیپترکسWP80%تری کلروفن24
حشره کشدیپترکسSP80%تری کلروفن25
حشره کشکالیپسوSC48%تیاکلوپراید26
حشره کشپروتئوسOD11%تیاکلوپراید + دلتامترین27
حشره کشآکتاراWG25%تیامتوکسام28
حشره کشکروزرFS35%تیامتوکسام29
حشره کشدسیسEC2/5%دلتامترین30
حشره کشروغن نارگیلWSC65%دی اتانول آمید31
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
حشره کشبازودینEC60%دیازینون32
حشره کشبازودینWP40%دیازینون33
حشره کشبازودینGR10%دیازینون34
حشره کشبازودینGR5%دیازینون35
حشره کشدیمیلینODC45%دیفلوبنزورون36
حشره کشدیمیلینWP25%دیفلوبنزورون37
حشره کشددواپEC50%دیکلرووس38
حشره کشروکسیونEC40%دیمتوات39
حشره کشریپکوردEC40%سایپرمترین40
حشره کشتریگرادWP75%سیرومازین41
حشره کشکاسکیدDC5%فلوفنکسورون42
حشره کشسومیسیدینEC20%فن والریت43
حشره کشسیدیالEC50%فنتوات44
حشره کشلبایسیدEC50%فنتیون45
حشره کشسومیتیونEC50%فنیتروتیون46
حشره کشزولونEC35%فوزالون47
حشره کشریجنتGR0/2%فیپرونیل48
حشره کشپادانGR4%کارتاپ49
حشره کشدورسبانEC40/8%کلروپیریفوس50
حشره کشنگزالوتGR5%کلروپیریفوس51
حشره کشرلدانEC40%کلروپیریفوس متیل52

EC50%کلروپیریفوس+ کلریفوس متیل53
گالدیاتور 5

تی سی
حشره کش

حشره کشَمچEC5%لوفنورون54
حشره کشلوفوکسEC10/5%لوفنورون+ فنوکسی کارب55
حشره کشماالتیونEC57%ماالتیون56
حشره کشهوستاکوئیکEC50%هپتنفوس57
حشره کشکنسالتEC10%هگزافلومورون58
کنه کشورتی مکEC1/8%آبامکتین59
کنه کشپروپالWP25%آزوسیکلوتین60
کنه کشنئورونEC25%بروموپروپیالت61
کنه کشسیترازونEC20%بنزوکسی میت62
کنه کشامایتEC57%پروپارژیت63
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کنه کشامایتEW57%پروپارژیت64
کنه کشسان مایتWP20%پیریدابن65
کنه کشتدیون وی EC7/52%18تترادیفون66
کنه کشاکاتینEC25%تیومتون67
کنه کشکلتانEC18/5%دیکوفول68
کنه کشدانیتولEC10%فن پروپاترین69
کنه کشارتوسSC5%فن پیروکسی میت70
کنه کشپرایدSC20%فنازاکوئین71
کنه کشآپولوSC50%کلوفنتزین72
کنه کشنیسورونEC10%هگزی تیازوکس73
قارچ کشاُرتیوا تاپSC32/5%آزوکسی استوربین74
قارچ کشاپوسSC12/5%اپوکسی کونازول75
قارچ کشهینوزانEC50%ادیفنفوس76
قارچ کشرورالWP50%ایپرودیون77
قارچ کشرورال تی اسWP52/5%ایپرودیون+کاربندازیم78
قارچ کشفنگافلورSL5%ایمازالیل79
قارچ کشبرودوفیکسSC18%برودوفیکس80
قارچ کشبنلیتWP50%بنومیل81
قارچ کشبلیسWG38%بوسکالید+پیراکلواستروبین82
قارچ کشُکلیسSC30%بوسکالید+کروزوکسیم متیل83
قارچ کشبایکورWP25%بی ترتانول84
قارچ کشتیلتEC25%پروپیکونازول85
قارچ کشالماردورFS40%پروتیوکونازول+تبوکونازول86
قارچ کشاسپورگونWP50%پروکلراز87
قارچ کشمون ِسِرنWP25%پنسیکرون88
قارچ کشتوپازEW20%پنکونازول89
قارچ کشراکسیلDS2%تبوکونازول90
قارچ کشفولیکورEW25%تبوکونازول91
قارچ کشراکسیلFS6%تبوکونازول92
قارچ کشلوسِپلEC10%تتراکونازول93
قارچ کشرئالFS20%تری تیکونازول94
قارچ کشکالیکسینEC75%تری دمورف95
قارچ کشبیمWP75%تری سیکالزول96
قارچ کشفلینتWG50%تری فلوکسی استروبین97
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
قارچ کشانووکWG75%تری فلوکسی سولفورون98
قارچ کشتریفمینEC15%تری فلومیزول99

قارچ کشتریفمینWP15%تری فلومیزول100
قارچ کشبایلتونWP25%تریادیمفون101
قارچ کشبایتانDS7/5%تریادیمنول102
قارچ کشتکتوWP60%تیابندازول103
قارچ کشواکس سیترازول0/70%تیابندازول+ایمازالیل104
قارچ کشوینسنت پیDS5%تیابندازول+فلوتریافول105
قارچ کشتوپسین امWP70%تیوفانیت متیل106
قارچ کشهومایWP80%تیوفانیت متیل + تیرام107
قارچ کشملپرکسWP65%دودین108
قارچ کشدیویدندDS3%دیفنوکونازول109
قارچ کشدیویدندFS3%دیفنوکونازول110
قارچ کشکاراتانEC35%دینوکاپ111
قارچ کشکاراتانWP18/5%دینوکاپ112
قارچ کشدیتان زد WP80%78زینب113
قارچ کشآلتوSL10%سایپروکونازول114
قارچ کشآرتئاEC33%سایپروکونازول + پروپیکونازول115
قارچ کشدیویدند استارFS3/63%سایپروکونازول+ دیفنوکونازول116
قارچ کشاکویشن پروWG52/5%سایموکسینیل+فاموکسادون117
قارچ کشترکیب بردوEW25%سولفات مس+آهک118
قارچ کشالوزال ـ کوزانDF80%سولفور119
قارچ کشالوزال ـ کوزانWG80%سولفور120
قارچ کشالوزال ـ کوزانWP80ـ %90سولفور121
قارچ کشگل گوگرد ـسولفور122
قارچ کشایمپکتSC12/5%فلوتریافول123
قارچ کشسلستFS2/5%فلودیوکسینل124
قارچ کشاورتوسایدWP50%کاپتان125
قارچ کشدروزالWP50%کاربندازیم126
قارچ کشباویستینWP60%کاربندازیم127
قارچ کشآلتوکمبیSC46%کاربندازیم+ سایپروکونازول128
قارچ کشآلرتWP37/5%کاربندازیم+ فلوزیالزول129
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قارچ کشویتاواکسWP75%کاربوکسین130
قارچ کشویتاواکسL40%کاربوکسین تیرام131
قارچ کشویتاواکس تیرامWP75%کاربوکسین تیرام132
قارچ کشوینSC30%کارپروپامید133
قارچ کشاستروبیWG50%کروزاکسیم متیل134
قارچ کشداکونیلWP75%کلرتالونیل135
قارچ کشداکونیلSC72%کلرتالونیل136
قارچ کشکوپراویتWP35%کوپراوکسی کلراید137
قارچ کشدیتان ام WP80%22مانب138
قارچ کشدیتان ام WP80%45مانکوزب139
قارچ کشسولفور پَد ـمتابی سولفیت سدیم140
قارچ کشریدومیلGR5%متاالکسیل141
قارچ کشریدومیل مانکوزبWP72%متاالکسیل مانکوزب142
قارچ کشواپامL32/7%متام سدیم143
قارچ کشتریمیدالEC9%نوآریمل144
قارچ کشانویلSC5%هگزاکونازول145
علف کشگزاپریمWP80%آترازین146
علف کشگزاپاکسWP80%آمترین147

آمترین+تری فلوکسی سولفورون 148
علف کشکریسَمتWG75%سدیم

علف کشسان رایس پالسSC31/5%آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون149
علف کشسوناالنEC33/3%اتال فلورالین150
علف کشاسنیتEC50%استوکلر151
علف کشسورپاسEC76%استوکلر+دیکلرآمید152
علف کشتاپ استارEC3%اکسادیارژیل153
علف کشتاپ استارWG80%اکسادیارژیل154
علف کشگل ای EC24%2اکسی فلورفن155
علف کشرونستارSL12%اگزادیازون156
علف کشارادیکانEC82%ای پی تی سی+ دی کلرامید157
علف کشپنترSC55%ایزوپروترون + دیفلوفنکان158
علف کشپرسوئیتSL10%ایمازتاپیر159
علف کشتوتریلEC22/5%ایوکسینیل160
علف کشبرومینالـپاردنرSL22/5%بروموکسینیل161
علف کشبرومیسید ام آEC40%بروموکسینیل  +  ام ث پ آ162



240

نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشلونداکسDF60%بن سولفورون متیل163
علف کشبازاگرانSL48%بنتازون164
علف کشماچتیEC60%بوتاکلر165
علف کشماچتیEW60%بوتاکلر166
علف کشگراماکسونSL20%پاراکوات167
علف کشریفیتEC50%پرتیال کلر168
علف کشآژیلEC10%پروپاکوئیزافوپ پی اتیل169
علف کشاستام افEC36%پروپانیل170
علف کشگزاگاردWP80%پرومترین171
علف کشُکن ُویDF88%پرومترین+فلومتورون172
علف کشاستامپEC33%پندیمتالین173
علف کشریلوف اچEC35%پی پروفوس+توفوردی174
علف کشلنتاگرانEC60%پیریدات175
علف کشلنتاگرانWP45%پیریدات176
علف کشتوردون کا L21/6%22پیکلورام177

پینوکسادن+ایمن کننده 178
ـ  مکسیل علف کشآکسیالEC10%100کلوکینتوست 

پینوکسادن+ایمن کننده 179
ـ  مکسیل علف کشآکسیالEC4/5%045کلوکینتوست 

پینوکسادن+کلودینافوپ 180
علف کشتراکُسسEC4/5%پروپارژیل

علف کشتبوسانSC50%تبوتیورون181
علف کشسیمبارWP80%ترباسیل182
علف کشلوگران اکستراWG64%تربوترین+تریاسولفورون183
علف کشآوادکسEC46%تری آالت184
علف کشبی دبلیوG10%تری آالت185
علف کشگرانستارDF75%تری بنورون متیل186
علف کشسافاریDF50%تری فلوسولفورون متیل187
علف کشاربیتوکسCR95%تری کلرو استات سدیم188
علف کشترفالنEC48%تریفلورالین189
علف کشیو46 دیفلوئیدSL72%توفوردی190
علف کشیو46 کمبی فلوئیدSL67/5%توفوردی+  ام ث پ آ191
علف کشباسفاپونSP80%داالپون192
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علف کشلین تورWG70%دای کامبا+تریاسولفورون193
علف کشدیالِن سوپرSL46/4%دای کامبا+توفوردی194
علف کشبتانال آ امEC15/7%دس مدیفام195
علف کشکوبکسEC25%دی نیترامین196
علف کشآونجSL25%دیفنزوکوات197
علف کشدوپلوسان سوپرSL60%دیکلوپروپ+ مکوپروپ+ام ث پ آ198
علف کشایلوکسانEC36%دیکلوفوپ متیل199
علف کشکارمکسWP80%دیورون200
علف کشبَِریجDF60%دیورون+ هگزازینون201
علف کشتیتوسDF25%ریم سولفورون202
علف کشنابواسOEC12/5%ستوکسیدیم203
علف کشآپیروسWDG75%سولفوسولفورون204
علف کشرونیتEC72/7%سیکلوات205
علف کشفوکوسEC10%سیکلوکسیدیم206
علف کشستوفWG20%سینوسولفورون207
علف کشسافیکس بی دبلیوEC20%فلم پروپ ام ایزوپروپیل208
علف کشفوزیلیدسوپرEC12/5%فلوآزیفوپ پی بوتیل209
علف کشبتانال معمولیEC15/7%فن مدیفام210

فن مدیفام+دس 211
علف کشبتانال پروگرس آ امEC18%مدیفام+اتوفومازیت

فن مدیفام+دس 212
علف کشبتانال پروگرسEC27/4%مدیفام+اتوفومازیت

علف کشپوماسوپرEW7/5%فنوکساپروپ پی اتیل213
علف کشسلکت سوپرEC12%کلتودیم214
علف کشداکتالWP75%کلرتال دی متیل215
علف کشپیرامینDF65%کلریدازون216
علف کشپیرامینSC50%کلریدازون217
علف کشپیرامین WP65%کلریدازون 218
علف کشپیرامین WP80%کلریدازون 219
علف کشلونترلSL30%کلوپرالید220
علف کشتاپیکEC8%کلودینافوپ پروپارژیل221
علف کشتارگاسوپرEC5%کوئیزالوفوپ پی اتیل222
علف کشپنتراEC40%کوئیزالوفوپ پی تفوریل223
علف کشبستاSL20%گلوفوسینیت آمونیوم224
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشرانداپSL41%گلیفوزیت225
علف کشوید َمسترSL36%گلیفوزیت با امالح دوگانه226
علف کشآفالونSC45%لینورون227
علف کشبوتیسان استارSC41/6%متازاکلر+کوئین مراک228
علف کشگلتیکسWG70%متامیترون229
علف کشگلتیکسWP70%متامیترون230
علف کشلکسونDF45%متری بوزین231
علف کشسنکورWP70%متری بوزین232

مزوسولفورون + یدوسولفورون + 233
علف کشآتالنتیسOD1/2%ایمن کننده

علف کشاردرامEC71%مولینیت234
علف کشاردرام سوپرEC71%مولینیت235
علف کشگاالنت سوپرEC10/8%هالوکسی فوپ ار متیل236
علف کشگاالنتEC12/5%هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل237

یدوسولفورون 238
علف کششوالیهWDG6%متیل+مزوسولفورون متیل

فومیگانتفستوکسینTB56%آلومینیوم فسفاید239
فومیگانتبرومور دو متیلGS98%متیل بروماید240
فومیگانتدگش پلتP56%منیزیم فسفاید241
موش کشکلرتB0/005%برودیفاکوم242
موش کشالنی رتB0/005%برومادیولون243

-Bait Pelدیفناکوم244
lete0/005%موش کشبونی َرت

نماتد کشنماکورGR10%فنامیفوس245
نماتد کشراگبیGR10%کادوزوفوس246
حلزون کشفریکولBait1%فسفات آهن247
حلزون کشمتاالنجیB6%متالدهاید248
حلزون کشـ ـ نوار مسی249
سایرآتپالس آتپالس250
سایردفL72%تری بوتیل فسفرو تری تیوآت251
سایردراپWP50%تیدیازورون252
سایرولکEC80%روغن امولسیون شونده253
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سایرفسفر دو زنکP2%زینک فسفاید254
سایربرلکس )Tb 10gr)Berelexژیبرلیک اسید255
سایربرلکس )EC100%)Berelexژیبرلیک اسید256
سایربرلکس )L13/5%)Berelexژیبرلیک اسید257
سایرمویانL100%سیتوگیت258
سایرمویانL100%سیتووت259
سایرسیتووتL100%سیتووت260
سایرمویانL81/2%فری گیت261
سایرمویانSL41%فری گیت262
سایراکتو سین سیB0/025%کلروفاسینون + سولفاکینوکسالین263
سایرپرایم پالسEC12/5%فلومترالین264

برخی از مشخصات گروه های ذرات خاک

گروه ذرات خاک
قطر ذرات میلی متر

»سیستم وزارت کشاورزی 
آمریکا(«1  

قطر ذرات میلی متر
سطح یک گرم از ذراتتعداد ذرات در یک گرم»سیستم بین المللی«2

)سانتی مترمربع(

شن خیلی درشت
شن درشت
شن متوسط

شن ریز
شن خیلی ریز

سیلت
رس

2ـ1
1ـ0/5

0/5ـ0/25
0/25ـ0/1
0/1ـ0/05

0/05ـ0/002
کوچک تر از 0/002

ـ ـ ـ
2ـ0/2
ـ ـ ـ

0/2ـ0/02
ـ ـ ـ

0/02ـ0/002
کوچک تر از 0/002

90
720

5700
46000

722000
5776000

90،260،853،000

11
23
45
91
227
454

8،000،000

تخمین بافت خاک به روش لمسی

زیر ذره بین 
کوچک

لمس بین انگشتان
تولید نوار با فشردن لوله کردن در کف دست

بین دو انگشت
بافت 
خاک زبری و نرمی خاک 

چسبندگی و شکل پذیری گلخشک و گل

بدون شن 
یا شن 
بسیار کم

بسیار نرم
خیـلی چسبنده و شکل پذیر 
قسمـتی از گـل بـیــن دو 

انـگشت می چسبد و پاره می شود

لوله درازی تولید می شود 
که می توان آن  را بــه 
صـورت حلقه درآورد.

نـوار بـلندی تشکیل 
مـی گـردد حلقه وار به دور 

انـگشـت خم می شود.
رسی

چسبنده و کمی شکل  پذیرنرمشن کم
لـوله مـی شود ولی 

به سختی به صورت حلقه 
درمی آید.

نـوار کـوتاه تشکیل  
می شود ولی به شکل حلقه 

درنمی آید.
لوم رسی

شن 
متوسط 

لیمون زیاد
کمی چسبندهنسبتاً نرم

لوله مـی شـود ولی در 
سـطـح خمیر ترک 

می خورد.

نوار تشکیل نمی شود 
ولی تکه ای که تشکیل 
می شودبه خوبی  قابل 

جابه جا شدن است.
سیلتی

شن و رس 
و لیمون 
مساوی

نسبـتـاً زبـر ذرات 
شن کمی احسـاس 

می شود.
بــه سخـتـی لـولـه کمی چسبنده و شکل پذیر

می شود.

نوار تشکیل نمی شود ولی 
تکه ای که تشکیل می شود 
به  خوبی قابل جابه جا شدن  

است.

لومی

قسمت 
عمده با 

ذرات مجزا 
از یکدیگر

بسیار زبر ذرات شن 
به خوبی احساس 

می شود.
شــکـل نـاپـذیر و بدون 

نوار تشکیل نمی شود تکه هرگز لوله نمی شود.چسبندگی
شنیبین انگشتان خرد می شود.
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شکل، تعریف و انواع مختلف خاکدانه ها و محل تشکیل آنها

شکل خاکدانه و افق مربوطهشرح خاکدانهنوع خاکدانه

فاقد خلل و فرج و کوچک و غیرقابل انطباق با سایر کروی نسبتاً 
خاکدانه ها

نسبتاً دارای منافذ و اندازه های کوچک و غیرقابل انطباق با مدور
سایر خاکدانه ها

خاکدانه ها ورقه ای بوده و ورقه ها اغلب بر روی یکدیگر قرار ورقه ای
گرفته و از نفوذپذیری خاک می کاهد.

مکعبی
خاکدانه های مکعبی شکل که غالباً از طریق سطوح زوایای حاد 
به ذرات  این خاکدانه ها معموالً  اتصال دارند  با یکدیگر  خود 

کوچکتر شکسته می شوند.

مکعبی با زوایای 
نامنظم

با  زوایای منفرجه  از طریق سطوح  خاکدانه های مکعبی که 
 یکدیگر اتصال پیدا نموده اند.

منشوری
خاکدانه های ستونی مانند که قاعده ستون ها مسطح بوده و از 
طریق سطوح جانبی به یکدیگر متصل می شوند و به خاکدانه های 

مکعبی کوچک تر شکسته می شوند.

خاکدانه های ستونی مانند که قاعده آن ها برجسته بوده و از طریق ستونی
سطوح جانبی به یکدیگر متصل شده اند.

تقسیم بندی خاک ها براساس هدایت الکتریکی آنها

هدایت الکتریکی عصاره 
 واکنش گیاهان نوع خاکخاک 

کمتر از 4
8   ــ4 
ـ   8 16ـ
32ــ16

بیشتراز 32

غیر شور
شوری کم 

شوری متوسط
شوری زیاد

شوری خیلی زیاد

قابل رویش برای اکثر گیاهان
کاهش محصول گیاهان حساس به شوری

کاهش زیاد محصول اکثر گیاهان
فقط گیاهان مقاوم به شوری رشد نرمال دارند.

اغلب  گیاهان مزوفیت در  این شوری کاهش محصول دارند.

اندازۀ تقریبی ظرفیت و بازده پمپ های موجود

اندازۀ پمپ 
اینچ

 ظرفیت
لیتر بر ثانیه

بازده
درصد

اندازه پمپ
 اینچ

 ظرفیت
لیتر بر ثانیه

بازده
درصد

111
22
3
4

1/5
3/5
6/2

13/9
24/7

27
35
43
50
55

5
6
8

10
12

38/6
55/6
98/8
4/4

222/3

59
62
65
67
69
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مقاومت نسبی برخی از گیاهان نسبت به شوری

نوع محصولمیزان مقاومت

مقاوم
نیمه مقاوم

حساس
خیلی حساس

جو، چغندرقند، اسفناج، خرما 
چاودار، گندم، شبدر شیرین، گوجه فرنگی، پنبه 
یونجه، ذرت، برنج، سودان گراس، هویج،کاهو،کلم

لوبیا، نخود، شبدر سفید، شبدر قرمز، کرفس

میزان سرعت نفوذ آب در خاک های مختلفظرفیت نگهداری آب در برخی خاک ها

بافت خاک
mm/m ظرفیت نگهداری
نفوذ دائمینوع خاکمیلی متر آب در یک متر خاک

)میلی متر در ساعت(

شن درشت
شن ریز

شن لومی
شن لومی ریز
لوم سیلتی

لوم رسی سیلتی
لومی رسی

رسی سنگین

42
62
83

125ـ104
167ـ146

167
187ـ167

146

شن
لوم شنی

لوم سیلتی
لوم رسی

رس

30
30ـ20
20ـ10
ـ  5 10
5   ـ1

عمق ریشه و MAD برخی از گیاهان مهم

MADعمق ریشهگیاهMADعمق ریشه سانتی مترگیاه

یونجه
جو
لوبیا

چغندر
هویج
کرفس

200ـ100
150ـ100

70ـ50
100ـ60
100ـ50
50 ـ30

0/55
0/55
0/45
0/50
0/35
0/20

پنبه
غالت
نخود

سیب زمینی
نیشکر

توت فرنگی

170ـ100
150ـ100
110ـ70
60  ـ40

200ـ120
30ـ20

0/65
 0/50
0/65
0/25
0/65
0/15

MAD = نقصان مجاز رطوبتی                                                                                                                      
فاصله مناسب شیارها در بعضی گیاهان ردیفی

فاصله مناسبگیاه
فاصله مناسبگیاهسانتی متر

فاصله مناسبگیاهسانتی متر
سانتی متر

سورگوم
سیب زمینی
چغندرقند

نیشکر
پنبه
سویا

گلرنگ

80    ـ50
35

60  ـ50
180ـ120
190ـ80

60
ـ  45   55

توتون
نخود
لوبیا
عدس
باقال

ذرت علوفه ای
انواع کلم

ـ    45 90
40ـ30

50
20

50    ـ30
60 ـ50
100ـ60

هویج
گوجه فرنگی

بادمجان
خیار

خربزه و طالبی
هندوانه

50  ـ40
150ـ120
100ـ  75

100
200
300
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فاصله مناسب شیارها در خاک های مختلف

فاصله مناسب شیار )سانتی متر(شرایط خاکردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

شن درشت ـ پروفیل یکنواخت
شن درشت ـ روی خاک زیر سطحی فشرده شده

شن ریز تا لوم شنی ـ یکنواخت
شن ریز تا لوم شنی روی خاک زیر سطحی فشرده

شن متوسط ـ سیلت لوم یکنواخت
شن متوسط ـ سیلت لوم روی خاک زیر سطحی فشرده

لوم رسی و سیلتی ـ یکنواخت
خاک های رسی خیلی سنگین ـ یکنواخت

50
45
60
75
90

100
120
90

طول های پیشنهادی برای شیارها )متر(

شیب
درصد

حداکثر مقدار جریان
)لیتر در ثانیه(

متوسط عمق آبیاری )میلی متر(
شنلومرس

75150501001505075100

0/05
0/1
0/2
0/3
0/5
1

1/5
2

3
3

2/5
2

1/2
0/6
0/5
0/3

300
340
370
400
400
280
250
220

400
440
470
500
500
400
340
270

120
180
220
280
280
250
220
18

270
340
370
400
370
300
280
250

400
440
470
500
470
370
340
300

60
90
120
150
120
90
80
60

90
120
190
220
190
150
120
90

150
190
250
280
250
220
190
150

حجم تقریبی بر اساس برخی از ظروف در دسترس
معادل آن به سانتی متر مکعب یا لیترحجم ظرف

5 سانتی متر مکعبیک قاشق مرباخوری
10 سانتی متر مکعبیک قاشق غذاخوری
75 سانتی متر مکعبیک قاشق چایخوری
250 سانتی متر مکعبیک قاشق آبخوری

18 لیتریک حلب نفتی
200 لیتریک بشکۀ نفتی

تأثیر مقدار آب ورودی و نوع خاک بر اندازه های مختلف کرت )هکتار(

مقدار جریان
لیتر در ثانیه

  نوع خاک
رسلوم رسلوم شنشن 

15
30
60
90
120
150
180
210
240

0/01
0/02
0/04
0/06
0/08
0/1
0/12
0/14
0/16

0/03
0/06
0/12
0/18
0/24
0/3
0/36
0/42
0/48

0/06
0/12
0/24
0/36
0/48
0/6

0/72
0/84
0/96

0/1
0/2
0/4
0/6
0/8

     1
1/2
1/4
1/6
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استاندارد

مقدار نمونه در برخی از آزمایش های بذر
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پیوست ١: برخی از ویژگی های تراکتورها

مدل 
تراکتور

اندازه الستیکظرفیت لیتر
فشار مجاز باد الستیک 

برحسب بار

توان 
)اسب بخار(

فیلر سوپاپ 
 )mm(

دود ـ هوا
رادیاتور

روغن 
موتور

روغن 
هیدرولیک

عقبجلوسوخت

چرخ 
جلو

چرخ 
عقب

چرخ 
جلو

چرخ 
عقب

کار 
کشاورزی

جابه جایی

JD 3140191160126
7/5-18
7/5-20
10-16

38ـ15/5
38ـ18/4

0/45ـ 1/5970/35ـ1/51/4ـ1/4

JD 33501711/54912110-1623/10/45ـ 1/71000/35ـ1/1ـ26ـ

MF 24010/26/825486-16
24ـ13

24ـ9ـ14
470/30ــ

MF 28514/284090
7/5-16
7/5-18

2750/30ـ1/81/1 ـ 380/8ـ12

MF 3992314/347/4118
7/5-16

وچنداندازۀ 
دیگر

34ـ14
و چند 
اندازۀ 
دیگر

2/8 ـ 1/3
حداکثر

2/8ـ1/2
حداکثر

0/45ـ1100/20

 گلدونی 
238

3/58/516ندارد
7/5-16
8/25-16

16ـ7/5
16ـ8/25

0/6
1/1

0/6
1/1

ـ38

U650M18/81460986/5-20142/265ـ2/21/2 ـ 381ـ
سرد

0/45ـ0/40

U651M18/81460987/5-20140/45ـ3/5650/40ـ2/71/2 ـ 381ـ

U445291647906/5-20
38ـ14 یا 

38ـ11
2/645ـ2/21/2 ـ 1

0/25ـ0/25
گرم
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برخی از عیوب تراکتور که فراگیر می تواند آنها را برطرف نماید در زیر آمده است
 

1ـ موتور روشن نمی شود یا دیر روشن می شود. )با فرض درست کارکردن سیستم راه اندازی( 

علت
مخزن سوخت خالی است. 

شیر مخزن سوخت بسته است. 
هوا در مجاری سوخت نفوذ کرده است.

صافی سوخت گرفته است. 
موتور به اندازۀ کافی گرم نمی شود. 

رفع عیب
سوخت گیری و سپس هواگیری کنید. 

شیر مخزن را باز و هواگیری کنید. 
عیب را برطرف و هواگیری کنید. 

صافی سوخت را تعویض کنید. 
در  موتور  کردن  روشن  مخصوص  که  تجهیزاتی  از 

هوای سرد است استفاده کنید.

2ـ موتور یکنواخت کار نمی کند. 

در مجاری سوخت هوا نفوذ کرده است.
سوخت کثیف است یا گرفتگی کمی در لوله های انتقال 

سوخت ایجاد شده است.

عیب را برطرف و سپس هواگیری کنید.
مخزن سوخت را تخلیه و سپس سوخت گیری کنید. 
لوله ها را از نظرگرفتگی بررسی و در صورت لزوم عیب 

آنها را برطرف کنید. 

3ـ دود موتور سیاه است. 

انژکتور یا پمپ انژکتور تنظیم نیست. 
گازوئیل کیفیت الزم را ندارد. 

صافی هوا گرفته است یا نیاز به سرویس دارد. 

از متخصص برای رفع عیب کمک بگیرید.
نوع گازوئیل را عوض کنید یا مخزن سوخت را تخلیه 

و دوباره سوخت گیری کنید. 
صافی هوا را تمیز کنید. 

4ـ دود موتور سفید است.

موتور خیلی سرد است. 
ترموستات خراب است. 

گازوئیل با آب مخلوط شده است. 
پمپ انژکتور تنظیم نیست. 

باال  را  موتور  دور  و  بکشید  را  رادیاتور  جلوی  پردۀ 
ببرید. 

آن را تعویض کنید. 
گازوئیل را تعویض و دستگاه سوخت را هواگیری کنید. 

به کمک متخصص پمپ انژکتور را تنظیم کنید.
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5  ـ موتور ناگهان خاموش می شود.

سوخت تمام شده است.
سوراخ ورود به هوا به مخزن سوخت گرفته شده است.

هوا به سیستم سوخت رسانی وارد می شود.
صافی های سوخت گرفته است.

سوخت گیری و سپس هواگیری کنید.
سوراخ درپوش مخزن را تمیز و باز کنید.

رفع عیب و هواگیری کنید.
صافی های سوخت را عوض کنید.

6  ـ موتور زیاد داغ می کند.

درپوش رادیاتور خراب است.
لوله های رادیاتور گرفته است.

ترموستات خراب است.
آب رادیاتور کم است.

شل است.
بسته است.

شبکۀ خارجی رادیاتور کثیف است.
روغن سیستم روغن کاری کم است.

بار موتور بیش از حد زیاد است.

درپوش رادیاتور را عوض کنید.
رفع عیب کنید.

ترموستات را عوض کنید.
نشتی را برطرف و آب اضافه کنید.

تسمۀ پروانه را میزان کنید.
پردۀ جلوی رادیاتور را باز کنید.

شبکۀ رادیاتور را تمیز کنید.
به اندازۀ کافی روغن بریزید.

ترمزها را تنظیم کنید.
رسوبات را برطرف کنید.

بار را کم کرده یا از دندۀ سنگین استفاده کنید.

7ـ فشار روغن در مجاری کم است.

روغن مناسب نیست.
نشتی در لوله ها وجود دارد.

درجه خراب است.

روغن را تخلیه و روغن مناسب به کار ببرید.
نشتی لوله ها را برطرف کنید.

درجۀ فشار روغن را عوض کنید.

8  ـ توان موتور )کشش موتور( کم شده است.

صافی هوا کثیف شده یا گرفته است.
در لوله های سوخت رسانی گرفتگی وجود دارد. هوا در 

مجاری سوخت نفوذ کرده است.
تنظیم نیست.

صفحه کالچ به روغن آغشته شده است.

هواکش را تمیز یا تعویض کنید.
گرفتگی لوله های سوخت رسانی را برطرف کنید.

رفع عیب و سپس هواگیری کنید.
کالچ را تنظیم کنید.

با رعایت احتیاط صفحه کالچ را با بنزین بشویید.
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9ـ استارتر، موتور را نمی تواند بچرخاند.

بست های باتری شل بسته شده اند.
باتری ضعیف است.

دندۀ استارتر بیش از حد فرسوده است.
روغن غلیظ در موتور ریخته شده است.

بست های باتری را محکم کنید.
باتری را سرویس و سپس شارژ کنید.

دنده را به کمک متخصص عوض کنید.
روغن را تخلیه و سپس از روغن مناسب استفاده کنید.

زغال های استارتر را عوض کنید.

سرویس های متغیر

   پیش صافی فیلتر هوا را تمیز و سطح سطح روغن موتور را کنترل کنید.                            
روغن کاسه صافی هوا را کنترل کنید.

رسوبات فنجان فیلتر سوخت را خالی کنید.
شبکه های  و  کنترل  را  رادیاتور  آب  سطح 

کنید. تمیز  را  روغن  و  آب  رادیاتور 

فشار باد الستیک ها را هر بار پیش از کار با 
تراکتور کنترل کنید.

ـ   زمان سرویس های متغیر بسته به شرایط 
کاری تراکتور می باشد.

ـ زمان این سرویس ها را خود شما می توانید 
تعیین کنید.

این  تراکتور  با  کار  شروع  از  پیش  هربار  ـ 
دهید. انجام  را  سرویس ها 
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سرویس های 100 ساعته

خالصی پدال کالچ را بازدید کنید.محور انتقال نیرو را از نظر نشتی روغن بررسی کنید.

سطح روغن جعبه دنده و محفظۀ هیدرولیک 
را بازدید کنید.

فشار باد الستیک ها و سفتی مهره های چرخ ها 
را کنترل کنید.
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سرویس های 250 ساعته

روغن روغن موتور و صافی روغن موتور را عوض کنید. سطح  کنید.  تنظیم  و  کنترل  را  ترمزها 
پر کنید. نیاز  و در صورت  بازدید  را  ترمز 

را  هوا  صافی  روغن  و  تمیز  را  هوا  صافی  پیش 
کنید. عوض 

سطح روغن توپی و دیفرانسیل جلو را بازدید 
و در صورت نیاز پر کنید.

سطح آب باتری را بازدید و بست های باتری را صافی پمپ کمکی را عوض کنید.
گریس زده و تسمه پروانه را کنترل و تنظیم کنید.
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سرویس های 500 ساعته

محور  معمولی  اتصاالت  گریس  خورهای 
کنید. گریس کاری  را  جلو  دیفرانسیل 

تنظیم بودن توپی های چرخ های جلو را کنترل 
کنید.

عملکرد پدال قفل دیفرانسیل را بررسی و صافی سوخت را عوض کنید.
تنظیم کنید.

گریس خورهای اتصاالت معمولی محور جلو توری پمپ دستی سوخت را تمیز کنید.
را گریس کاری کنید.



255

سرویس های 1000 ساعته

پیش صافی هوا را تمیز و روغن صافی هوا را 
عوض کنید.

سوپاپ ها را فیلرگذاری کنید.

مایع سیستم خنک کننده را تخلیه و سیستم 
را شست وشو و دوباره پرکنید.

صافی پمپ کمکی و پمپ روغن هیدرولیکی 
تراکتور را تمیز کنید.

انژکتورهای سوخت را سرویس کنید.روغن جعبه دنده و هیدرولیک را عوض کنید.

روغن توپی های چرخ ها را عوض کنید.
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                        محل های گریس کاری
پس از هر 100 ساعت کار تراکتور:
)2WD( 1 توپی جلو در تراکتور

)2WD( 2 پین اصلی محور جلو در تراکتور
)4WD( 3 پین محوری جلو در تراکتور

4 گریس خورهای بازوهای بلند کننده
)2WD( 5 پین محوری محور جلو در تراکتور

6 پین محوری بازوی فرمان
پس از هر 500 ساعت کار تراکتور:

رابط  درپوش  و  گریس کاری  را   )4WD( رابط  و  )گاردان(  محور گرداننده  معمولی  اتصاالت   7
کنید. کنترل  را  گرداننده 

)4WD( 8 اتصاالت معمولی گردانندۀ محور جلو در تراکتور

                         توجه
1 روغن موتور را پس از هر 250 ساعت کار باید عوض کرد. زمان دقیق سرویس موتور و تعویض 
صافی هوا و صافی روغن را رعایت کرده و دقت کنید که اگر روغن و مواد روغنی استاندارد نباشند 

زمان تعویض آنها را کم کنید.
2 اگر کارهای سنگین با تراکتور انجام می دهید زمان تنظیم ترمزها باید زود به زود انجام شود.

3 زمان گریس کاری گفته شده برای شرایط معمولی است. اگر تراکتور در شرایط پرگرد و خاک 
کار می کند، این زمان باید به نصف و یا گاهی به روزانه کاهش یابد.

4 تمام اتصاالت و بازوها را پس از هر 250 ساعت کار روغن کاری کنید.
5 روغن ترمز را پس از 2000 ساعت کار و یا 2 سال یک بار عوض کنید و وضعیت لوله های ترمز 

را بازدید و کنترل کنید.

                          ظرفیت ها
118 لیتر ظرفیت پاک گازوئیل 
14/3 لیتر ظرفیت روغن  
1 لیتر ظرفیت روغن کاسۀ صافی هوا 
23 لیتر ظرفیت سیستم خنک کننده 
47/4 لیتر ظرفیت روغن هیدرولیک جعبه دنده 
2/9 لیتر ظرفیت روغن توپی چرخ عقب در هر طرف 
5/8 لیتر  )4WD( ظرفیت روغن اکسیل جلو در تراکتور
1/3 لیتر ظرفیت توپی چرخ جلو در هر طرف 
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جدول 1ـ12ـ دامنه بازده های مزرعه ای و سرعت های کار ادوات کشاورزی

سرعت کار km/hrبازده مزرعه ای%نام دستگاهعملیات

خاک ورزی

9ـ  745ـ88گاوآهن برگردان

10ـ776ـ90چنگه بشقابی

میخی دندانه  یا  فنری  12ـ656  ـ83چنگه 

پنجه خاک ورزی )کولتیواتور 
مزرعه ای(

9ـ756ـ90

کاشت

ردیف کار با کودپاش
ـ  78 10ـ557  

10ـ  655  ـ80غله کار با کودپاش

10ـ657  ـ70کود افشان

12ـ  559  ـ80سیب زمینی کار

داشت

پنجه ردیفی
9ـ683  ـ90

ـ  88پنجه دوار 10ـ  809  

10ـ557  ـ80سم پاش

9ـ606ـ  65کودکار

10ـ606ـ90کودپاش
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جداول و استانداردهای مربوط به ماشین های زراعی

مشخصات انواع تیغه قلمی و کاربرد آنها

نوع تیغه 
ابعاد به اینچ شکل شمارهقلمی

کاربردعرض × ارتفاع

ـ از بین بردن علف های هرز 11×1 تا 16×12 و 2دو سر
ـ شکستن سله

16×2 تا 18×32دو سربلند
بریدن خاک های فشرده کمک  به  تیغه  ـ طرح سر 
عمل  بهتر  خشک  شرایط  در  خصوصاً  و  می نماید 

می کند.

12×2 تا 16×42دندانه ای 
ـ وجین کردن

ـ الیۀ فشرده خاک را می شکافد.
ـ به هم زدن خاک

ـ وجین علف های هرز 14×54پهن دو سر
ـ به هم زدن سطح خاک و ِسله شکنی

22×63پهن خمیده
ـ برگرداندن خاک

ـ عمق کار زیاد 
ـ وجین کردن علف های هرز تابستانه

1 2 3

4 5 6

می
 قل

اع
رتف

ا

عرض
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مشخصات انواع تیغه پنجه غازی و کاربرد آنها

نوع تیغه 
پنجه غازی

شکل 
کاربردابعاد برحسب اینچشماره

8 تا 720گندم زار
ـ سطح خاک را به نرمی برش می دهد.

ـ علف های هرز را از خاک بیرون می کشد.
ـ کمترین پشته را در خاک ایجاد می کند.

ـ بیشتر از پنجه غازی گندم زار، خاک را بلند می کند.20ـ812تاج بلند

ـ وجین علف های هرز.18ـ912تاج کوتاه
ـ خاک را به هم می زند.

106چند منظوره

ـ سطح خاک را می شکند.
ـ قدرت نگهداری آب را در خاک افزایش می دهد.
ـ قسمتی از بقایای گیاهی در سطح خاک می ماند.

ـ باعث کاهش فرسایش باد می شود.

97 8 10
پهنا

تاج

باله


