
 ذرت هيتغذ يبرا يشنهاديبرنامه پ

 
جوامع  يرا در اقتصاد كشاورز يمناسب گاهيو جا تيدام توانسته با تنوع مصرف در صنعت اهم انسان و يغذا نيعالوه بر تام رياخ يدر سالها ذرت

 يما برا شنهاديپته است. معطوف داشبه خود توجه كشاورزان را  ،در واحد سطح نآ ديدر نحوه عملكرد و تول يچگونگ نيبنابرا .عهده دار شود
 ت:اس ليذ قيال در واحد سطح بطر دهيو عملكرد ا تيفيبا ك، خوب  ديتول كي

 
. لذا پس از سبز شدن در مرحله چهار دارد ميخصوصا فسفر و پتاس ياصل ييبه مواد غذا ازينخاك  در يدوان شهير يرشد و برا يذرت در ابتدا -١

  ويژه NPKكود  با هيتغذ ياريآب ستميس قيهمراه و ازطردر هكتار  لويك ١٠و هر نوبت  دو نوبت يط يتا شش برگ
 .دينمايم هيا توصر "١٢-٤٠-٦سوموم آلگاويتال " 

 
 اهيگ يو شروع رشد مناسب را برا هياول يكمبودهادر هكتار موجبات رفع  لويك ٢ زانيبم "اي تيكروويمكود " ،ريزمغذي هابا  هيادامه تغذ -٢

  نمايد. يفراهم م
 
 يرسدو زو كنواختيرا وادار به رشد  اهيگ ،رشد است يمحرك ها يه حاوك در هكتار تريل ١٥ زانيبه م "جرنا پالسدرويا"كود استفاده از   -٣
  كهاي رشد با سموم علفكش اجتناب گردد، و يا دوز مصرفي علفكش متناسبا كمتر گردد).همزمان محرختالط (توجه شود كه از ا .دينمايم

 
دو نوبت  يدر هكتار ط لويك ٢٠ زانيمبه  "١٢-٥-٤٠ فرمولسوموم آلگاويتال "كود و استفاده از ويژه  NPK ييبا مواد غذا هيدامه تغذا -٤

 .خواهد داد شيو عملكرد برگ و دانه را افزا يشاداب
  

 شيافزا اهيرا در گ ميجذب كلسضمن كاهش اثرات شوري خاك،  توانديمدر هكتار  تريل ٠٤ به مقدار "گپاسال"ايع كود كلسيم ماستفاده از   -٥
كودهاي حاوي فسفر و گوگرد (توجه شود كه از اختالط همزمان كود كلسيم با  .درداشت خواهد بودر هنگام بعملكرد بهتر ن آ جهينتكه داده 

  اجتناب گردد)
  

  :يينكات اجرا
 اعمال ميگردند.آبياري آب تمامي كودهاي پيشنهادي كامال قابل حل در آب بوده و از طريق  -١

 
) با و ميكروويت اي ١٢-٤٠-٦سوموم آلگاويتال (باال نوبت آبياري براي ذرت انجام گردد، مراحل اول و دوم  ٣در صورتي كه كال  -٢

) با نوبت دوم آبياري، و كود كلسيمي ١٢-٥-٤٠پالس و سوموم آلگاويتال ايدروجرنا ( م باالنوبت اول آبياري، مراحل سوم و چهار
    بياري اعمال گردند.آ) با نوبت سوم گپاسالمايع (

 
تن بر هكتار پيشنهاد  ١٠ذرت دانه با عملكرد حدود تن بر هكتار و  ٧٠با عملكرد حدود  نامه تغذيه اي براي توليد ذرت علوفه اياين بر -٣

 ست، در صورت تمايل كشاورز به استفاده از برنامه هاي متوسط و مختصر ميتوان گزينه هاي زير را در نظر گرفت:شده ا
 

  برنامه غذايي متوسط:* 
 كيلو بر هكتار همراه نوبت اول آبياري ٢٠با دوز  "١٢-٤٠-٦سوموم آلگاويتال فرمول "ود ويژه ك -١

 آبياري دومكيلو بر هكتار همراه نوبت  ٢٠با دوز  "١٢-٥-٤٠سوموم آلگاويتال فرمول "كود ويژه  -٢

 ليتر بر هكتار همراه نوبت سوم آبياري ١٠با دوز  "گپاسال"كود كلسيمي مايع  -٣
  

 همراه اولين نوبت آبياري.   "١٢-٤٠-٦سوموم آلگاويتال فرمول "تنها استفاده از يك نوبت كود  برنامه غذايي مختصر: *


