ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘيشنهﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬيﻪ ذرت
ذرت در سالهاي اخيﺮ عﻼوه بﺮ تاميﻦ غذاي انسان و دام توانسته با تنوع مصﺮف در صنعت اهميت و جايگاه مناسﺒي را در اقتصاد كشاورزي جوامع
عهده دار شود .بنابﺮايﻦ ﭼگونگي در نحوه عملكﺮد و توليد آن در واحد سطح ،توجه كشاورزان را به خود معطوف داشته است .ﭘيشنهاد ما بﺮاي
يك توليد خوب ،با كيﻔيت و عملكﺮد ايده ال در واحد سطح بطﺮيﻖ ذيﻞ است:
 -١ذرت در ابتداي رشد و بﺮاي ريشه دواني در خاك نياز به مواد غذايي اصلي خصوصا فسﻔﺮ و ﭘتاسيﻢ دارد .لذا ﭘس از سﺒز شدن در مﺮحله ﭼهار
تا شﺶ بﺮﮔي ﻃي دو نوبت و هﺮ نوبت  ١٠كيلو در هكتار همﺮاه و ازﻃﺮيﻖ سيستﻢ آبياري تﻐذيه با كود  NPKويژه
"سوموم آلگاويتال  "١٢-٤٠-٦را

توصيه مينمايد.

 -٢ادامه تﻐذيه با ريزمﻐذي ها" ،كود ميكروويﺖ اي" بميزان  ٢كيلو در هكتار موجﺒات رفع كمﺒودهاي اوليه و شﺮوع رشد مناسب را بﺮاي ﮔياه

فﺮاهﻢ مينمايد.

 -٣استﻔاده از كود "ايدروجرنا پﻼس" به ميزان  ١٥ليتﺮ در هكتار كه حاوي محﺮك هاي رشد است ،ﮔياه را وادار به رشد يكنواخت و زودرسي
مينمايد) .توجه شود كه از اختﻼط همزمان محﺮكهاي رشد با سموم علﻔكﺶ اجتناب ﮔﺮدد ،و يا دوز مصﺮفي علﻔكﺶ متناسﺒا كمتﺮ ﮔﺮدد(.

 -٤ادامه تﻐذيه با مواد غذايي  NPKويژه و استﻔاده از كود "سوموم آلگاويتال فرمول  "١٢-٥-٤٠به ميزان  ٢٠كيلو در هكتار ﻃي دو نوبت
شادابي و عملكﺮد بﺮگ و دانه را افزايﺶ خواهد داد.

 -٥استﻔاده از كود كلسيﻢ مايع "گپاسال" به مقدار  ٤٠ليتﺮ در هكتار ميتواند ضمﻦ كاهﺶ اثﺮات شوري خاك ،جذب كلسيﻢ را در ﮔياه افزايﺶ
داده كه نتيﺠه آن عملكﺮد بهتﺮ در هنگام بﺮداشت خواهد بود) .توجه شود كه از اختﻼط همزمان كود كلسيﻢ با كودهاي حاوي فسﻔﺮ و ﮔوﮔﺮد
اجتناب ﮔﺮدد(
نكات اجﺮايي:
 -١تمامي كودهاي ﭘيشنهادي كامﻼ قابﻞ حﻞ در آب بوده و از ﻃﺮيﻖ آب آبياري اعمال ميگﺮدند.
 -٢در صورتي كه كﻼ  ٣نوبت آبياري بﺮاي ذرت انﺠام ﮔﺮدد ،مﺮاحﻞ اول و دوم باﻻ )سوموم آلگاويتال  ١٢-٤٠-٦و ميكروويﺖ اي( با
نوبت اول آبياري ،مﺮاحﻞ سوم و ﭼهارم باﻻ )ايدروجرنا پﻼس و سوموم آلگاويتال  (١٢-٥-٤٠با نوبت دوم آبياري ،و كود كلسيمي

مايع )گپاسال( با نوبت سوم آبياري اعمال ﮔﺮدند.

 -٣ايﻦ بﺮنامه تﻐذيه اي بﺮاي توليد ذرت علوفه اي با عملكﺮد حدود  ٧٠تﻦ بﺮ هكتار و ذرت دانه با عملكﺮد حدود  ١٠تﻦ بﺮ هكتار ﭘيشنهاد
شده ا ست ،در صورت تمايﻞ كشاورز به استﻔاده از بﺮنامه هاي متوسط و مختصﺮ ميتوان ﮔزينه هاي زيﺮ را در نظﺮ ﮔﺮفت:
* برنامه غذايي متوسط:
 -١كود ويژه "سوموم آلگاويتال فرمول  "١٢-٤٠-٦با دوز  ٢٠كيلو بﺮ هكتار همﺮاه نوبت اول آبياري

 -٢كود ويژه "سوموم آلگاويتال فرمول  "١٢-٥-٤٠با دوز  ٢٠كيلو بﺮ هكتار همﺮاه نوبت دوم آبياري
 -٣كود كلسيمي مايع "گپاسال" با دوز  ١٠ليتﺮ بﺮ هكتار همﺮاه نوبت سوم آبياري

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

