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برنامه تغذیه ذرت

دماى مناسب در طول دوره رشد 30  الى  35 درجه سانتى گراد مى باشد. 

نیاز آبى بر اساس رقم، شرایط خاك و منطقه 8 الى 14 هزار متر مکعب براى هر هکتار مى باشد. در صورت استفاده از سیستم آبیارى 

قطره اى (تیپ) نیاز آبى به 6000 متر مکعب تعدیل پیدا مى کند و در سطح کالن با این روش 40 درصد افزایش سطح زیر کشت خواهیم

داشت. همچنین در این روش (سیستم آبیارى قطره اى) عالوه بر بهبود ساختمان و خواص خاك، در مدیریت و مهار علف هاى هرز نیز کارایى 

بهترى خواهد داشت.

تراکم کشت در ذرت علوفه اى 75 الى 85 هزار بوته در هکتار مى باشد و در ذرت دانه اى نیز تراکم 65 الى 75 هزار بوته توصیه شده

است .

خاك مناسب جهت کشت ذرت، خاك لومى، عمیق و غنى از هوموس مى باشد.

با توجه به خسارت زا بودن باقیمانده برخى از علفکش ها ، قبل از کشت به علف کش هاى مصرف شده در کشت قبل توجه شود.

تناوب زراعى : بعد از یونجه، سیب زمینى و غالت میتوان ذرت را کشت نمود.

عمق کاشت: بین 4 الى 7 سانتى متر.

در خاك هایى با شورى باالتر از  6 ، از نظر اقتصادى کشت ذرت مقرون به صرفه نمى باشد، ولى مى توان به راحتى سورگوم را جایگزین کرد.

توصیه کودى قبل از کشت:

هر چند که بهترین راه قبل از افزودن کودهاى پایه به مزرعه، آزمایش خاك قبل از کشت مى باشد، اما به صورت کلى مى توان با توصیه 

زیر اقدام به  تقویت خاك مزرعه نمود:

ازته : کود اوره 50 الى 70 کیلوگرم در هکتار، یا 100 کیلوگرم سولفات آمونیوم در هکتار.

فسفره : 200 الى 250 کیلوگرم در هکتار از منبع دى آمونیوم فسفات یا سوپر فسفات تریپل.

پتاسه: 300 الى 350 کیلو گرم سولفات پتاسیم.

33آیرونیکا گرانول جهت اصالح ساختار خاك و بهبود اثربخشى کودهاى معدنى: 150 الى 500 کیلوگرم در هکتار



2 هفته قبل و 2 هفته بعد از ظهور کالله ذرت(کاکل ذرت) به تنش آبى بسیار حساس مى باشد.
بهترین زمان مصرف کود ازته به شکل زیر مى باشد :

1- قبل از کشت    2- در مرحله 6 الى 8 برگى    3- شروع گلدهى
توصیه هاى اصلى جهت تغذیه مزارع ذرت بعد از سبز شدن (بدون در نظر گرفتن کود ازته):
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نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

به منظور افزایش سرعت در جوانه زنى و تقویت رشد اولیه
گیاه و  تحریک رشد ریشه ها 2 توصیه پیشنهاد مى گردد و 

فقط یکى  قابل انتخاب و اجرا مى باشد

1- به ازاى هر 100 کیلوگرم بذر: 1/5 لیتر هیومیفرست مایع 
 یا 150 الى 200 گرم هیومیفرست پودر 

2- به ازاى هر 100 کیلوگرم بذر 150 سى سى کود رایزا دایمسا
بذرمال

جهت افزایش ریشه زنى و باال بردن راندمان کارایى مصرف
آب و جذب بهتر سایر عناصر غذایى پس از مبارزه با  

علف هاى هرز یا در مرحله 5 الى 9 برگى

10 کیلوگرم کود 44 - 18 (اوره فسفات)
یا 10-55-10 ِاستولر

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

10 کیلو گرم کود میکرو معدنىجهت رفع کمبود هاى عناصر کم مصرف

آبیارى کود نیتروتک 20 لیتر در هکتارجهت رشد رویشى و تکرار در شروع گلدهى

10 لیتر هیومیفرست مایع یا 5 کیلوگرم هیومیفرست پودر ودر زمان ابتداى به ساقه رفتن
10 کیلوگرم کود 20 - 20 - 20 به صورت جداگانه

10 کیلوگرم کود 30 - 5- 15 به همراه 10 لیتر کود هیومیفرست در ابتداى تشکیل ظهور گل هاى نر
مایع یا 5 کیلوگرم هیومیفرست پودر به صورت جداگانه

در ابتداى تشکیل بالل جهت جلوگیرى از خالى شدن
انتهاى بالل و دانه بندى بهتر

10 کیلو گرم کود 36 - 12 - 12

در زمان شیرى شدن بالل ها به منظور افزایش عملکرد و
مقاومت به سرما

10 کیلو گرم سولفات پتاسیم محلول در آب

2

محلولپاشى2 لیتر در هکتار کلپاكجهت افزایش ریشه زنى و مقاومت در برابر تنش ها1

محلولپاشى در زمانى که ارتفاع بوته ها به 30 سانتى متر رسیده است و
مبارزه با علف هاى هرز نیز صورت گرفته باشد

به ازاى هر هکتار 1 لیتر ناتورآمین روى و منگنز به همراه 300 گرم
ناتور آمین 80 درصد دایمسا
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با توجه به جدول زیرکه نشان مى دهد به ازاى برداشت 80 تن ذرت علوفه اى در هکتار مقادیر عناصر فوق به همراه محصول از مزرعه
 خارج مى شود که به کمک این اطالعات میتوان جهت تغذیه برنامه ریزى کاملى در نظر گرفته شود.

میزان خروج عناصر که در جدول باال ذکر شده است به صورت خالص مى باشد، به عنوان مثال مقدار عنصر پتاس که 1600 کیلو گرم 
ذکر شده است اگر که بخواهیم به صورت فرآورده تجارى به آن نگاه کنیم معادل 3200 کیلو گرم سولفات پتاسیم مى باشد.

بر اساس تحقیقات انجام شده در جدول زیر به ازاى تولید 12 تن ذرت دانه اى در هر روز بر اساس سن گیاه عناصر ذکر شده در جدول 
فوق توسط گیاه برداشت مى شود.
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عناصر پر مصرف
میزان خروج عناصر 

(گرم)

منگنز

روى

بر

آهن

مس

680

232

1600

104

187

187

عناصر پر مصرف
میزان خروج عناصر 

(کیلو گرم)

ازت

فسفر

پتاس

گوگرد

منیزیوم

کلسیم

301/7-20 روزگى

6/7

0/39

1/55

1/7

9/95 40-30 روزگى

508/3-40 روزگى

5/3

2/32

2/06

11/56

4/42 60-50 روزگى

ازت کیلو گرم در
هکتار در هر روز

سن گیاه بر
 اساس روز

فسفر کیلو گرم در
هکتار در هر روز

پتاس کیلو گرم در
هکتار در هر روز
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