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  مقدمه : –الف 

باشد كه گياهي يكساله بوده  پنيرك مي خانوادةاز  Hibiscus esculentus با نام علمي باميه

اين گياه بومي آفريقا يا آسيا است و   ).٢وساقه آن علفي است و به تدريج چوبي مي گردد (

 ١٧٠٠توسط مصريها گزارش شده است. كشت آن در آمريكا به سال  ١٢استفاده از آن در قرن 

زينتى و صنعتى (توليد الياف) فراوانى نيز از هاى  ميالدي بر مي گردد. عالوه بر انواع خوراكي، گونه

 ).٢و١شوند ( آن يافت مى

  شرايط آب و هوايي 

باميه همانند خيار و گوجه فرنگي محصول فصل گرم است و مقاومت به هواي خنك و يخبندان 

ندارد . در نقاطي كه دوره رشد كوتاه بوده و شب هاي آن نسبتاً سرد باشد ، بخوبي رشد نمي كند 

ميوه خوبي نمي دهد بنابراين آن را در اوايل فصل نمي كارند . همچنين در آخر فصل كه روزها و 

كوتاه بوده و شب ها سرد باشد ميزان محصول آن كامالً پايين مي آيد . باميه تحمل رطوبت را 

درجه سانتي گراد است . در طول مدت رشد دما  ٣٠تا  ٢١ندارد . دماي مناسب براي رشد آن بين 

  ).٢و١درجه سانتي گراد بيشتر باشد ( ٣٥درجه سانتي گراد كمتر و از  ١٨بايد از ن

  خاك و كود 

دار بسـيار   رسى هومـوس  هاى شنى براي باميه خاكهاي عميق و حاصلخيز مناسب بوده و خاك

رشد مي كند. اگر خاك كمي اسيدي يا  اما تقريباً در هر خاكي باشند مناسب براى كاشت باميه مى

). اين گيـاه قبـل از كاشـت بـه     ١است ( ٧تا  ٦بين  PH اشد براي گياه مناسب و بهترينخنثي ب

كه داراي طول رويش طوالني است دادن كـود در   عناصر غذايي بويژه فسفر نياز دارد . از آنجايي

زمان بستن و فرم گرفتن ميوه ها توصيه مي شود . از دادن كودهاي نيتروژنه كه باعـث افـزايش   



و همچنين كاهش ميوه دهي مي شود بايد اجتنااب كرد . چنانچه بوته گياه بـيش از  رشد رويشي 

كودهاي آلي براي كشت ايـن گيـاه    اندازه رشد كرد مي توان گياه را به حد معيني سرزني نمود .

تـن در هكتـار بـراي    ٢٠). در پاييز قبل از شخم عميق، كود دامي بـه انـدازه   ٢توصيه مي شود (

 سولفات پتاسـيم كود  ١٥٠ kgدرصد و  ٤٦كود سوپر فسفات تريبل  kg٢٠٠ار نگهداري آب و مقد

 ٥٠٠به مقـدار   (پتاسيم) ٥-ر) (فسف ١٠ -(نيتروژن) ٥كود شيميايي به فرمول نسبي درصد يا  ٥٢

  تن در هكتار به محصول داده مي شود. يك كيلو گرم تا

  كاشت

). نشاء كاري در اين گياه معمول نيست اما مي ٢باميه را بعد از گرم شدن هوا كشت مي كنند (

). قبـل از كاشـت ،   ١توان آن را هم بصورت نشا و هم بطور مستقيم در زمين اصلي كشت نمـود ( 

ساعت در آب قرار مي گيرند تا عمل جوانه زني تسهيل شود . بذر باميه در رديف  ٢٤به مدت بذرها 

سانتي متر از يكديگر فاصله دارند ، كاشته مي شوند . فاصله دو بوتـه روي   ١٥٠تا  ١٢٠هايي كه 

) سانتي متر متغير است كه آن به نوع رقم ( پاكوتاه و پابلند بودن  ٩٠تا  ٣٠رديف هاي كشت بين 

). بذور باميه بخوبي و ٢سانتي متري خاك قرار مي گيرد ( ١,٥تا  ١بوته بستگي دارد . بذور در عمق 

براحتي جوانه نمي زنند ، لذا تعداد بذر بيشتري در فاصله كمتري كاشته مي شـوند ، سـپس بوتـه    

بذر روز تعيين شده است. مصرف  ١٢-٢٠طول دوره جوانه زني  ).٢و١هاي اضافي تنك مي شوند (

  كيلوگرم مي باشد. ٥/١-٣در هكتار بين 

  بررسي وضعيت موجود :   -ب

تـن   ١٢هكتار با متوسط عملكرد ٢٠٠استان  حدود  در  ميهباسطح زيركشت محصول  94در سال
 و كشت مخلوط بصورت پراكنده شهرستانتن بوده كه تنها در  دو ٢٤٠٠معادل توليد   ودر هكتار

  .  است 

  



  برنامه عملياتي طرح  :  -ج

يكـي از  ، مـي باشـد    لب محصوالت زراعي در  استان سبزي و صـيفي  لگوي كشت غاابا توجه به اينكه 
  سياست هاي سازمان در خصوص اين  محصول  گسترش آن در سطح شهرستانهاي ديگر مي باشد ./  

  واحد عمليات    نام پروژه
   

هزينه     
  واحد 

 ( م . ريال )  

  اعتبار كل برنامه
 ( م . ريال )  

ايجاد مزرعه 
الگويي كشت 

  باقال 

مقايسه روشهاي 
  مختلف كاشت

  

  ٣٠٠  ٥  ٦٠  هكتار

  

  :  ميهبااهداف اجراي مزرعه الگويي كاشت 

 در استان و ايجاد تنوع كشت  ميهگسترش كشت محصول با - ١
 افزايش حاصلخيزي خاك  - ٢
  افزايش وضعيت درآمدي كشاورزان منطقه با ايجاد تنوع در محصوالت توليدي  - ٣

 ج طرح :آثار و نتاي -د

 در استان و ايجاد تنوع كشت  ميهگسترش كشت محصول با - ١
 و مواد آلي خاك افزايش حاصلخيزي خاك  - ٢
  افزايش وضعيت درآمدي كشاورزان منطقه با ايجاد تنوع در محصوالت توليدي  - ٣

  


