معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شایستگی
دیمکاری گندم
گروه شغلي
امور زراعي

كد ملي آموزش شايستگي

0 6 2 0 4 8 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1399/5/13 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

6 1 1 1
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 611120620480011 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :امور زراعی
آخرین مدرک

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

شهال قاسمی ارادت

کارشناسی

2

سيد پرویز موسوی

مربی خبره

-

3

فردوس رحيمی

کارشناسی ارشد

باغبانی

مجری ملی گياهان دارویی

4

قاسم اسدیان

دکتری

کشاورزی

ریيس مرکز تحقيقات کشاورزی همدان

 27سال

5

سيد سعيد مير غفاری

کارشناسی

مهندسی اقتصاد کشاورزی

حراست

 13سال

6

محمد حصارخانی

کارشناسی

ماشينهای کشاورزی

مربی

 13سال

7

ارژنگ بهادری

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی درسی

دبير کارگروه برنامهریزی درسی امور زراعی

 23سال

تحصيلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

مهندسی اب و خاک

مربی

 8سال

مربی

 23سال
 25سال

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پيگرد قانوني است.

آدرس:دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خيابان آزادي ،نبش خيابان خوش جنوبي،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن 66583628
آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
ديمكاري گندم
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
دیمکاری گندم یکی از شایستگیهای گروه شغلی امور زراعی است که شامل کارهای
آمادهسازی محل و بذر ،کاشت  ،داشت  ،برداشت  ،بازاریابی و فروش گندم دیم میباشد .این شغل با مشاغلی مانند
کشاورزی زراعی ،باغبانی و  ...در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پيشنياز :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

80

ـ زمان آموزش نظري

:

 20ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 60ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 0ساعت

ـ زمان پروژه

:

 0ساعت

بودجهبندي ارزشيابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحيتهاي حرفهاي مربيان :

ليسانس کشاورزی با گرایش زراعت و با  2سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقيق استاندارد(اصطالحي) :
با توجه به تقاضاي روزافزون آب در ايران و محدوديت هاي عرضه آن ،بايستي مديريت بهينه منابع آب مورد توجه
برنامه ريزان و بهره برداران قرار گيرد .يكي از راهكارهاي مديريت نهاده ها ،تعيين ارزش اقتصادي نهاده ها و از
جمله آب در توليد محصوالت مختلف كشاورزي است .در استاندارد فراگير به طور كامل با اصول كشت گندم در
مناطقي كه ميزان بارندگي پايين است آشنا شده و مي تواند با استفاده از پتانسيل هاي موجود ،محصولي با كيفيت
از نظر كمي و كيفي را توليد نمايد و عالوه بر حفاظت از منابع طبيعي در سرانه توليد گندم در كشور كمک كند و از
نظر اقتصادي نيز به جايگاه مطلوبي برسد .اين استاندارد شامل كارهايي از قبيل آمادهسازي محل كشت گندم ديم ،
كاشت گندم ديم  ،داشت گندم ديم  ،برداشت گندم ديم و نرمگيري و مبارزه با سن گندم است.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Wheat Dry farming

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
ديمكاري-زراعتكار درجه  1و 2

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 

طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت 

طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين
نظري

عملي

جمع

1

آمادهسازی محل کشت گندم دیم

4

12

16

2

کاشت گندم دیم

4

12

16

3

داشت گندم دیم

4

12

16

4

برداشت گندم دیم

4

12

16

5

نرمگيری و مبارزه با سن گندم

4

12

16

20

60

80

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

آمادهسازی محل کشت گندم دیم

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه

دانش :

جزوه آموزشی

مفهوم دیمکاری

ماژیک

اهميت و ضرورت دیمکاری

اسالید آموزشی

انواع اقيلمها (مناطق خشک و نيمهخشک)

دستکش

شرایط اقليمی و جغرافيایی منطقه کشت

ماسک
ظرف نمونه گيری

نحوه کار با وسایل اندازهگيری عوامل اقليمی
اصول خاکشناسی (فيزیک خاک ،بافت خاک ،ساختمان خااک ،رناگ
خاک ،مواد آلی خاک و )...
انواع خصوصيات خاک های مناطق خشک و نيمه خشک
نيازهای اکولوژیکی(خاک ،دما،نور ،بارندگی،تبخير و تعرق و )...
نحوه نمونهگيری از خاک و بررسی آزمایش آن

بيل
تراکتور
گاوآهن سه خيش
گاوآهن بشقابی
لباس کار
ماله

نحوه نمونهگيری از آب و بررسی آزمایش آن
بافت خاک مناسب برای کشت
نحوه حفاظت خاک
انواع فرسایش
عوامل ایجاد فرسایش آبی و خاک
نحوه مبارزه با انواع فرسایش
مواد و عناصر غذایی مورد نياز کشت
نحوه تعيين موقعيت و اندازه زمين با دستگاه GPS
معيارهای انتخاب وسيله خاکورز در شرایط دیم
نحوه آمادهسازی زمين
اصطالحات به زبان انگليسی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

آمادهسازی محل کشت گندم دیم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
تعيين موقعيت و اندازه زمين با دستگاه GPS
محاسبه هزینههای توليد و تخمين نرخ فروش
بررسی دالیل دیمکاری و انتخاب کشت دیم یا آبی
بررسی اقليم در مناطق گرم و خشک جهت دیمکاری
کار با وسایل اندازهگيری عوامل اقليمی
انتخاب خاک مناسب
نمونهگيری از خاک و بررسی آزمایش آن
نمونهگيری از آب و بررسی آزمایش آن
مبارزه با انواع فرسایش
اصالح خاک و خاکورزی
بکارگيری ابزار و تجهيزات برای آمادهسازی محل کاشت گندم دیم
نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حين کاراستفاده از لباس کار مناسبتوجهات زیستمحيطی :
دفع صحيح ضایعات-
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کاشت گندم دیم

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه

دانش :
روشهای صحيح شخم و استفاده از گياهان تثبيت کننده خاک

جزوه آموزشی
ماژیک

انواع تثبيت کنندههای گياهی و شيميایی

اسالید آموزشی

نحوه محاسبه هزینه های توليد و تخمين نرخ فروش

دستکش

ميزان محصول توليدی در هر دوره کشت

ماسک

انواع رقم های بذر و سازگار باا آب و هاوای منااطق گارم و

بذر گندم دیم
بذر پاش

خشک

انواع سموم قارچ کش

کود مورد نياز کاشت

انواع سموم آفت کش و حشره

مفهوم تناوب زراعی

کش

عوامل مهم در تناوب (مواد غذایی-انواع گياه مور کشت و )...

انواع سموم علف کش
سمپاش

مفهوم آیش

تراکتور

تاسيسات و ادوات مورد نياز برای کاشت گندم

دیسک

نحوه کار با ادوات و ماشين آالت در مرحله کشت

لولر

نحوه تنظيم ادوات کشت

فاروﺋر

نحوه کشت با توجه به منطقه کشت
زمان مناسب کاشت گندم دیم در اقليم مختلف
ميزان بذر
فاصله و عمق کشت مناسب
نگهداری بذر
مقدار رطوبت بذر
ميزان خواب بذر
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

کاشت گندم دیم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
ضدعفونی بذور
ميزان بذر مصرفی در زمين مورد نظر از لحاظ مساحت
نحوه آبياری مناسب بذر گندم کشتشده
اصطالحات به زبان انگليسی
مهارت :
انتخاب نهاده های توليد( نوع رقم گندم ،کود ،سم و )...
شخم زدن و استفاده از گياهان تثبيت کننده خاک
انتخاب بذر مناسب
ضدعفونی بذور
تعيين درصد رطوبت بذر
برآورد هزینههای الزم
آمادهسازی بذر گندم
نگهداری ادوات برداشت
بکارگيری تاسيسات و ادوات برای کاشت گندم دیم
استفاده از انواع تثبيت کنندههای گيااهی و شايميایی و اعماال
کشت صحيح
کاشت بذر گندم
اعمال مدیریت منابع خاک و آب در آیش زمين زراعی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

کاشت گندم دیم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حين کاراستفاده از لباس کار مناسبتوجهات زیستمحيطی :
دفع صحيح ضایعات-
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

داشت گندم دیم

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه

دانش :

جزوه آموزشی

عوامل محيطی موثر در رشد و نمو گندم دیم
مراحل مختلف رشد گندم ( جوانهزنی ،سبزشدن ،طویلشادن،
دانه بندی یا رسيدن)

ماژیک
اسالید آموزشی
دستکش

نحوه مراقبت و نگهداری در مراحل مختلف رشد گندم

بيل
ماسک

آفات و بيماریهای مرتبط با گندم

سمپاش

انواع سموم شيميایی مورد نياز

انواع سموم قارچ کش

روشهای پيشگيری و مبارزه با آفات و بيماریها

انواع سموم آفت و حشره کش

انواع علفهای هرز

انواع سموم علفکش
کود اوره ،فسفر و پتاسيم

نحوه مبارزه با علفهای هرز
مهارت :
بررسی و تشخيص بيماریها و آفات گندم
از بين بردن آفات و علفهای هرز
کوددهی مرحله داشت گندم
مراقبت و نگهداری در مراحل مختلف رشد گندم
تشخيص به موقع خسارت ناشی از عوامل
نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حين کار11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

داشت گندم دیم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیستمحيطی :
دفع صحيح ضایعات-

12

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برداشت گندم دیم

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطيمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فيلم آموزشی مربوطه

دانش :

جزوه آموزشی

زمان برداشت گندم

ماژیک

روش های صحيح برداشت گندم

اسالید آموزشی

ادوات برداشت گندم

دستکش

نحوه تنظيم ادوات برداشت و ادوات حمل

ماسک

نحوه دستهبندی محصول

داس
کمباین

شرایط حمل گندم

خرمنکوب

فرآوردههای گندم

دروگر

انبار و سيستمهای آن

رطوبت سنج
دماسنج

نحوه نگهداری و انبارداری محصول
نحوه استفاده از رطوبت سنج ،دماسنج و ...
نحوه بازاریابی و فروش گندم
اصطالحات به زبان انگليسی
مهارت :
برداشت گندم دیم
جمعآوری کامل گندم
بهکارگيری ادوات برداشت
دسته بندی محصول
انبارداری صحيح محصول برداشتشده
تنظيم شرایط محيطی انبار (دما ،رطوبت و )....
انبارکردن گندم
13

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

برداشت گندم دیم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطيمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حين کاراستفاده از لباس کار مناسبتوجهات زیستمحيطی :
دفع صحيح ضایعات-

14

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نرمگيری و مبارزه با سن گندم

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش

تور استاندارد

سن گندم

تله فرمونی
تله نوری

-زمان اوج فعاليت سن گندم

انواع حشره کش

-مفهوم آناتومی بدن سن گندم

ادوات سم پاشی

عامل اصلی انتشار سن گندم در ایران

لباس کار

تغذیه سن گندم

دستکش

اماکن مناسب جهت دوره طوالنی دیاپوز
شرایط اقليمی مناسب جهت فعاليت آفت
گياهان ميزبان سن گندم
سيکل زندگی سن گندم
تغييرات جمعيت سن گندم به وسيله عوامل زنده(شامل شکارچيها
و پارازیتها)
تغييرات جمعيت سن گندم به وسايله عوامال غيار زناده (شاامل
عوامل اقليمی  ،عمليات کشاورزی و کاربرد آفتکشها)
انواع تلهها
نحوه تور زنی صحيح و رعایت نکات تور زنی ،برداشت تصادفی
انواع سطوح زیان اقتصادی از نظر استانداردهای جهانی
نحوه محاسبات اقتصادی قابل دوام و بی خطر برای محيط زیست
روشهای پيشگيری و کنترل زراعی سن گندم
روشهای پيشگيری و کنترل بيولوژیکی سن گندم
نحوه کنترل شيميایی سن گندم
اصطالحات به زبان انگليسی
15

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

نرمگيری و مبارزه با سن گندم

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
بررسی پارامترهای مهم افزایش فعاليت و جمعيت سن گندم
بررسی مکان مناسب زندگی ،دمای بهينه رشد ،تاثير ميزان رطوبت
محيط و ...بروی سن گندم
بررسی مرحله رشدی سن گندم
بررسی تغذیه سن گندم
بررسی تلهها و انتخاب تله مناسب برای سن گندم
تور زنی صحيح با رعایت نکات تور زنی و برداشت تصادفی
بررسی آستانه زیان اقتصادی ،تعادل جمعيت و ..
بررسی خسارت سن گندم در مراحل مختلف پورگی ،سن مادر و ..
تناوب کشت با محصوالتی غير از غالت
پيشگيری و کنترل بيولوژیکی سن گندم
کنترل شيميایی سن گندم
پيشگيری و کنترل در مراحل ریشهدوانی ،پنجاهزنای ،باه سااقه و
خوشهرفتن و تشکيل بذر کامل
نگرش :
دقت در کاررعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حين کاراستفاده از لباس کار مناسبتوجهات زیستمحيطی :
دفع صحيح ضایعات16

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

جعبه کمک های اوليه

کامل و دارای لوازم مربوط به

1سری

شکستگی،جراحت ،سوختگی
2

کپسول آتش نشانی

پودر خشک –  6کيلوگرمی

1عدد

3

کپسول آتش نشانی

Co2

1عدد

4

رایانه

با کليه متعلقات ان

1دستگاه

5

ميز

مخصوص رایانه

1عدد

6

داس

استاندارد

 5عدد

7

صندلی

دسته دار

15عدد

8

صندلی مربی

طبی و چرخدار

2عدد

9

ميز

مربی

2عدد

10

پوستر آموزشی

ایمنی در کارگاه

1سری

11

پوستر آموزشی

مربوطه

1سری

12

بيل

استاندارد

 5عدد

13

وایت برد

بزرگ

1عدد

14

زمين

کشاورزی

1هکتار

15

تراکتور

مسی فرگوسن 385یا یونی ورسال

1دستگاه

16

گاوآهن

قلمی

1دستگاه

17

گاوآهن

پنجه غازی

1دستگاه

18

دیسک

 2ردیفه

1دستگاه

19

سم پاش پشت تراکتوری

استاندارد

1دستگاه

20

سم پاش معمولی پشت اتومایزر

استاندارد

1دستگاه

21

کود پاش سانتریفيوژ

استاندارد

1دستگاه

22

ادوات کاشت

استاندارد

1دستگاه

23

ادوات برداشت

استاندارد

1دستگاه

24

ادوات حمل

استاندارد

1دستگاه

25

ماله

استاندارد

1دستگاه

26

ردیفکار

استاندارد

1دستگاه

27

سم پاش

پشت تراکتور  -کوله پشتی

1دستگاه

17

توضيحات

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

28

بذر کار (مناسب کشت دیم)

دستی  -تراکتوری

1دستگاه

29

کود پاش شيميایی

استاندارد

 1عدد

30

کود پاش دامی

استاندارد

 1عدد

31

GPS

استاندارد

 1دستگاه

32

فرغون

با چرخ بادی

 2عدد

توضيحات

توجه :
 -تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

کود حيوانی

استاندارد

 20-30تن در هکتار

2

کود ازته

استاندارد

50کيلو گرم

3

کود فسفره

استاندارد

 80کيلو گرم

4

کود پتاسه

استاندارد

100کيلوگرم

5

قارچکش

استاندارد

 200ميلی ليتر

6

بذر گندم دیم

استاندارد

 7-15کيلو گرم

7

آفتکش

استاندارد

 200ميلی ليتر

8

لباسکار

استاندارد

 15دست

9

دستکش

ساقه بلند و پالستيکی

 15جفت

10

سطل زباله

پالستيکی

 3عدد

11

وسایل بستهبندی

با توجه به محصول

به مقدار الزم

12

شفره یا وجينکن

استاندارد

 3عدد

13

کيسه نمونه گيری خاک

معمولی

 5عدد

14

قارچکش بذر

استاندارد  30 -گرمی

 2بسته

15

بذر گندم

استاندارد

یک کيسه

16

تور استاندارد

استاندارد

5

17

تله فرمونی

استاندارد

3

18

تله نوری

استاندارد

3

19

انواع حشرهکش

استاندارد

0/5ليتر

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود.

18

توضيحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

اسالید آموزشی

استاندارد

 1اسالید

2

بيلچه

استاندارد

 10عدد

3

بيل

استاندارد

 10عدد

4

گونی

استاندارد

به مقدار الزم

5

کاتر

استاندارد

 5عدد

6

ظروف بستهبندی

استاندارد

به مقدار الزم

7

داس

استاندارد

 6عدد

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.

19

توضيحات

