مقدمه
ذرت گیاهــی از خانــواده غــات بــا دوره رشــد نســبتاً کوتــاه و عملکــرد بــاال کــه رتبــه اول جهانــی
از نظــر تولیــد و دوم از نظــر ســطح زیــر کشــت بعــد از گنــدم در بیــن ســه غلــه گنــدم -ذرت-
برنــج را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
قــدرت تطابــق و ســازگاری ذرت بــا شــرایط اقلیمــی گوناگــون زیــاد و از عمــده محصــوالت
مناطــق معتــدل و نیمــه گرمســیری بــه شــمار مــی رود.
بــرای دســتیابی بــه درآمــد باالتــر و حفــظ و افزایــش حاصلخیــزی خــاک عــاوه بــر توجــه بــه
رعایــت تنــاوب زراعــی و تغذیــه و تاریــخ کاشــت ،توجــه بیشــتر بــه افزایــش مهــارت بکارگیــری
علــم و فــن آوری از جملــه انتخــاب ارقــام جدیــد و مناســب ضــروری اســت.

گروه بندی ذرت:
ذرت بر اساس نیاز دوره زمانی الزم جهت تولید محصول ،به سه گروه تقسیم می شود:
 -1گروه زودرس :این گروه  85تا  100روز دوره رشد دارند.
مثل رقم  201و )FAO 200( 260
 -2گروه متوسط رس :این گروه  101تا  130روز دوره رشد دارند.
مانند ارقام  BC678و  AS71و  Simonو  BC582و (Valbomگروه 600و)FAO 500
 -3گروه دیررس :این گروه  131تا  147روز دوره رشد دارند.
مانند ارقام  703و ( 704گروه)FAO 700
شرکت توسعه کشت ذرت
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کاشت ،داشت و برداشت ذرت
خاک
ذرت بــا اغلــب خــاک هــا ســازگاری دارد ولــی بــا خــاک هــای رســی ســنگین و متراکــم و
خــاک هــای ســبک شــنی ســازگاری کمتــری داشــته و بــه خــاک هــای شــور نیــز حســاس اســت.
مناســب تریــن اســیدیته خــاک بــرای ذرت  6- 7/5اســت و بطــور کلــی ذرت زمیــن هــای لومــی-
شــنی را کــه خــوب کــود داده شــده باشــد بــه زمیــن هــای
رســی ســنگین ترجیــح مــی دهــد .در خــاک هــای اســیدی
جــذب عناصــر غذایــی نظیــر ازت ،فســفر ،گوگــرد ،کلســیم،
منیزیــم ،بــر و مولیبــدن و در خــاک هــای قلیایــی جــذب
عناصــر غذایــی ماننــد ازت ،فســفر ،آهــن ،منگنــز ،بــر ،مــس
و روی بــا مشــکل مواجــه مــی شــود .بــرای تولیــد محصــول
بیشــتر اضافــه کــردن آهــک بــه خــاک هــای اســیدی و
گوگــرد بــه خاکهــای قلیایــی توصیــه مــی شــود.
حداکثــر شــوری خــاک بــرای ذرت  3 mmh/cmمــی باشــد و عملکــرد آن در شــوری بــاال مطابــق
جــدول ذیــل کاهــش مــی یابــد .ســوختگی حاشــیه بــرگ هــا ،شــوری زمیــن را نشــان مــی دهــد
کــه بــا کمبــود پتــاس نیــز همــراه اســت.
کاهش عملکرد با افزایش شوری خاک در
 ECe =1/7 mmh/cmبرابر % 0
 ECe =2/5 mmh/cmبرابر %10
 ECe = 3/8 mmh/cmبرابر %25
 ECe =5/9 mmh/cmبرابر %50
 ECe =10 mmh/ cmبرابر %100

عالئم خسارت شوری در ذرت

ایــن کاهــش عملکــرد ناشــی از ناتوانــی گیــاه در جــذب آب کافــی از خــاک شــور اســت .در برخی مـوارد نیز
نمــک هــا بـرای محصــول ذرت ســمیت دارند.
در داخــل مزرعــه بوتــه هایــی دیــده مــی شــوند کــه علــی رغــم کافی بــودن رطوبــت خــاک ،پژمــرده به نظر
مــی آینــد .بــرگ هــای ایــن بوتــه هــا ممکــن اســت رنگ پریــده بــوده و نــوک یــا حاشــیه آن ها کبــود رنگ
باشــد .اگــر ســمیت نمــک شــدید باشــد ،بافت بــرگ هــا در طول حاشــیه هــا زرد شــده و خواهنــد مرد.
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مراحل رشد و نمو ذرت

ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﻰ
ﺗﮑﻤﯿﻞ رﺳﯿﺪﮔﻰ  :ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ﺳﯿﺎه :

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻤﯿﺮى
ﺳﺨﺖ داﻧﻪ :

رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺬر  %30-25رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ  %35-32رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ %50

رﺳﯿﺪن وزن داﻧﻪ
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻤﯿﺮى

داﻧﻪ ﺷﯿﺮى:

ﻧﺮم داﻧﻪ :

رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ %80-60

رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ %55

ﻓﺎز ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ از
ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ

ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ داﻧﻪ

*ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﻼژ 32 :ﺗﺎ  35%ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه

رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ % 85

ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ
اﺑﺮﯾــــﺸﻢﺑﻪﺧﺎرج
از ﺑﺮگ ﻏـــــﻼف

آﻏﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮده

ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎى
آﻟﺒﻮﻣﯿﻨﻰ

ﮔﻠﺪﻫﻰ ﺑﺎرورى آزاد ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎى
ﮔﺮده و رﯾﺰش آن ﻫﺎ روى اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﻫﺎى ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﺮده و ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﻤﮏ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى اﻧﺪام ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ

ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﻰ و ﻧﻤﻮ داﻧﻪ

شرکت توسعه کشت ذرت

آﻏﺎز رﺷﺪ داﻧﻪ:

ﻇﻬﻮر اﺑﺮﯾﺸﻢ:

ﺗﺎﺳﻞ دﻫﻰ:

4

ﻇﻬﻮر
ﺗﺎﺳﻞ

n
ﺑﺮگ
ﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ

8
ﺑﺮگ
ﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ

6
ﺑﺮگ
ﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ

7
ﺑﺮگ
ﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺗﻮﺗﺮوﻓﻰ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﻰ
ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ در ﺣﺪود 50%
ﺑﺮگ ﻫﺎ

4
ﺑﺮگ
ﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ

1

ﺑﺮگ Emer-
ﻗﺎﺑﻞ gence

a

ARVALIS

روﯾﺖ

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮐﻮﻟﺌﻮﭘﺘﯿﻞ در ﺳﻄﺢ
ﺧﺎك .داﻧﻬﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﺬر زﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯿﮏ

ﻣﺜﻠﻰ

ﻣﺮﺣﻠﻪ روﯾﺸﻰ

a - By Tollenaar and co
ll, 1979. Effect of temperature on rate of leaf appearance
and flowering date in maize. Crop Sci.19 : 363-366.
b - Abendroth, L.J., R.W. Elmore, M.J. Boyer, and S.K. Marlay. 2011. Corn growth and development.
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تناوب
جایــگاه ذرت در تنــاوب زراعــی بعــد از گیاهــان غــده ای ،یونجــه ،شــبدر ،گنــدم ،جــو  ،حبوبــات،
صیفــی جــات و  ...اســت .از کاشــت ذرت بطــور متوالــی و بــدون رعایــت تنــاوب زراعــی بایــد
خــودداری نمــود.
نمونــههایــی از تنــاوب :گیاهــان غــده ای -ذرت ،شــبدر یــا یونجــه -ذرت ،حبوبــات -ذرت ،آیــش – ذرت،
گنــدم و جــو -ذرت
آماده نمودن زمین:
مراحــل زیــر بــرای آمــاده نمــودن زمیــن بــه منظــور کشــت ذرت بــه عنــوان کشــت اول انجــام
مــیشــوند:
 شخم عمیق در شرایط گاو رو بودن زمین دیسک برای خرد کردن کلوخ ها و از بین بردن علف های هرز استفاده از لولر یا ماله برای تسطیح زمین استفاده از بذر کار پنوماتیک سالم و دقیق انجــام عملیــات فــوق بــا شــخم نیمــه عمیــق بــرای آمــاده کــردن زمیــن بــه عنــوان کشــت دومذرت ،بعــد از برداشــت گنــدم و جــو مــورد نیــاز اســت.
امــروزه در تعــدادی از کشــور هــا کــه از نظــر خــاک و رطوبــت شــرایط مناســبی دارنــد کشــت
بــدون خــاک ورزی( )Notilageنتایــج مطلوبــی داشــته کــه موجــب حــذف عملیــات تهیــه زمیــن
و کاهــش هزینــه تولیــد مــی شــود.

رطوبت مناسب خاک در زمان خاک ورزی

شرکت توسعه کشت ذرت

رطوبت نامناسب خاک در زمان خاک ورزی

6

اثر الیه فشرده خاک
( )hardpanدرجلوگیری از
توسعهریشه

رشد مناسب ریشه و بوته
در خاک مناسب

اثر فشردگی خاک در عدم توسعه ریشه

اثر فشردگی خاک دررشد نامناسب ریشه

اثرات فشردگی خاک در عدم توسعه ریشه

اثر فشردگی خاک درجوانه زنی بذر

توسعه ریشه در بستر مناسب بذر

شرایط مناسب و نامناسب خاک و فعالیت ریشه
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تغذیه و نیاز کودی ذرت:
میــزان کــود شــیمیایی مــورد نیــاز ذرت بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی ،آب قابــل دســترس ،بافــت
خــاک ،مــواد غذایــی موجــود در آن ،مرحلــه رشــد و نــوع و رقــم ذرت مــورد کشــت متغیــر اســت.
نیــاز غذایــی ذرت بــه ازت ،فســفر ،پتاســیم ،منیزیــم و گوگــرد در مقایســه بــا ســایر گیاهــان
در ســطح باالیــی قــرار دارد .بطــور کلــی چنانچــه قبــل از اقــدام بــه کشــت ذرت ،از خــاک
نمونــهبــرداری شــده و توصیــه کــودی بــر اســاس نتایــج آزمــون تجزیــه خــاک انجــام گیــرد از
عملکــرد مطلوبــی برخــوردار خواهــد بــود.
میزان عناصر غذایی مورد نیاز برای تولید حدود  10تن ذرت دانه ای در هـــکتار  270کیــلوگرم ازت
خالـــص ( )Nو 120کــیلوگرم  P2O5و  270کیلوگرم  K2Oو  60کیـلوگرم ( Mgمنیزیم) و 35
کیلوگرم ( Sگوگرد) است.
گیــاه ذرت در مــاه اول رشــد خــود نیتــروژن کمتــری جــذب مــی کنــد بنابــر ایــن کاربــرد
مقــدار کمتــری از ایــن کــود در زمــان کاشــت بــرای برطــرف کــردن نیازهــای گیــاه در
مرحلــه اولیــه رشــد کافــی اســت و از شــروع مرحلــه  8برگــی بــه مقــدار زیــادی بــه
نیتــروژن نیــاز پیــدا مــی کنــد .بنابــر ایــن پنجــاه کیلوگــرم کــود ازتــه مــورد نیــاز را همــراه
بــا کودهــای فســفاته و پتاســه قبــل از کشــت و بقیــه بصــورت ســرک و حداقــل در دو نوبــت
اولــی در مرحلــه  6-8برگــی و دومــی یــک هفتــه مانــده بــه ظهــور تاســل هــا مصــرف شــود.
مصــرف کودهــای آلــی جهــت حفــظ حاصلخیــزی خــاک و تولیــد پایــدار و نیــز برگردانــدن
بقایــای گیاهــی ماننــد کاه و کلــش گنــدم و جــو و کــود ســبز و ریزمغــذی هــا نیــز توصیــه
مــی شــود .محــل قــرار گیــری کودهــای پایــه و ســرک (در صــورت اســتفاده از دســتگاه کــودکار)
بســیار مهــم اســت اوال بــرای دســتیابی بــه خــواص تقویــت کنندگــی گیــاه و دومــا بــرای
جلوگیــری از ســوختگی بــذر و ریشــه هــای اولیــه بایــد زیــر خــط کشــت باشــد و  4-5ســانتی
متــر از محــل قــرار گیــری بــذر فاصلــه داشــته باشــد .در خــاک هــای قلیایــی اضافــه کــردن 100
کیلوگــرم ســولفات روی و یــا  600کیلوگــرم گوگــرد بــه کودهــای اصلــی و قبــل از کشــت توصیــه
مــی شــود.

اثرات سوء نزدیکی کودهای شیمیایی به بذور ذرت جوانه زده
شرکت توسعه کشت ذرت
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فاصله صحیح قرار گیری
کود با بذر در زمان کاشت

مناسب ترین زمان مصرف کود شیمیایی ازته
توصیه کودی برای کشت ذرت بر اساس آزمون خاک
ازت

پتاسیم

فسفر

کربن
آلی
درصد

اوره
کیلوگرم در
هکتار

فسفر
میلی گرم در
کیلوگرم

کودهای فسفاته
کیلوگرم در
هکتار

پتاسیم
میلی گرم در
کیلوگرم

سولفات پتاسیم
کیلوگرم در
هکتار

<0/5

400

<5

200

<150

300

0/5-1

350

5-15

150

150-200

200

1-1/5

250

15-17

50

200-300

100

>1/5

200

>17

0

>300

0

توضیــح :بــرای تأمیــن فســفات مــورد نیــاز در خــاک هــای بــا  pH=8هشــت و باالتــر از مصــرف
کــود ســوپر فســفات تریپل خــودداری شــود.
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عالئم کمبود عناصر در ذرت
کمبود ازت ()N
ازت در رشــد بــرگ هــا و ســاقه موثــر بــوده و در کمیــت و کیفیــت محصــول نقــش مهمــی دارد
ازت مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده پروتئیــن گیاهــی اســت .بیشــترین مصــرف ازت در گیاهــان ،در
مرحلــه ســبزینگی گیــاه اســت .کمبــود ازت بــه صــورت خشــکیدگی بــه شــکل  7در بــرگ هــای
پاییــن ذرت دیــده مــی شــود.

شرکت توسعه کشت ذرت
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کمبود فسفر ()P
فســفر در گلدهــی و رشــد ریشــه و رســیدگی میــوه و بــذر وظیفــه مهمــی دارد و در ســوخت و
ســاز گیــاه و انتقــال انــرژی نقــش بزرگــی داشــته و در بوجــود آمــدن نشاســته و قنــد و ســایر
مــوارد تاثیرگــذار اســت .کمبــود فســفر بــه صــورت رنــگ بنفــش در بــرگ هــای پاییــن ذرت و در
صــورت تشــدید در بــرگ هــای باالیــی نیــز دیــده مــی شــود .رنــگ بنفــش از حاشــیه بــرگ هــا
شــروع مــی شــود و در ایــن مرحلــه محلــول پاشــی کــود برگــی توصیــه مــی شــود.

کمبود فسفر
11
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کمبود پتاسیم ()K
پتاســیم در رشــد ریشــه موثــر بــوده و مقاومــت گیــاه را بــه بیمــاری هــا ،خشــکی و گرمــا بــاال
مــی بــرد و در تولیــد قنــد ،پروتئیــن و روغــن در گیــاه موثــر اســت .کمبــود آن در بــرگ هــای
پایینــی و بصــورت نــوار هــای قهــوه ای درحاشــیه بــرگ هــا دیــده مــی شــود.

کمبود پتاسیم
کمبود آهن ()Fe
آهــن در تشــکیل کلروفیــل گیــاه عنصــر اصلــی اســت و
در فتوســنتز ،تشــکیل پروتئیــن ،کربوهیــدرات هــا و در
تنفــس گیــاه و فعالیــت اکثــر آنزیــم هــا کمــک موثــری
اســت .کمبــود ایــن عنصــر در کیفیــت و عملکــرد
محصــول تاثیــر منفــی دارد .در خــاک هــای قلیایــی
و خــاک هایــی کــه غلظــت کلســیم باالســت ،کمبــود
آهــن در بــرگ هــای باالیــی ذرت بصــورت زردی بــرگ هــا
بــا رگبرگهــای ســبز دیــده مــی شــود.
شرکت توسعه کشت ذرت

12

کمبود آهن

کمبود روی ()Zn
عنصــر مهــم دیگــر روی اســت کــه در
تشــکیل کلروفیــل و انتقــال انــرژی و غــذا
و آب در گیــاه ذرت موثــر اســت .کمبــود
روی بصــورت نــواری ســبز و زرد و غیــر
یکنواخــت در بــرگ هــا دیــده مــی شــود.
کمبــود روی بصــورت کــم رنــگ شــدن
وســط بــرگ ســوم تــا کل بــرگ هــای
جــوان دیــده مــی شــود .ایــن مشــکل
بــا بــکار بــردن محلــول ســولفات روی
یــا ســایر کودهــای برگــی حــاوی روی
برطــرف مــی شــود.
کمبود روی

کمبود بُر ()B

عنصــر مهــم دیگــر در ذرت بُــر اســت کــه
در تشــکیل دانــه موثــر اســت.
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کمبود منیزیم ()Mg
منیزیــم عنصــر کلیــدی فتوســنتز و مــاده اصلــی
تشــکیل دهنــده کــــلروفیل اســت و کمبــود آن
باکمبــود آهــن اشتـــــباه گرفتــه می شــود .برگ ها
بصــورت نــواری زرد و ســبز و در مرحلــه پیشــرفته
حاشــیه بــرگ هــا قهــوه ای و ســوخته دیــده
ک ه ـای
مــی شــود .کمبــود منیزیــم اغلــب در خــا 
اســیدی و بــا  pHپاییــنتــر از  5/5اتفــاق مــی افتد
و بــا اضافــه کــردن منیزیــم بــه خــاک این مشــکل
برطــرف مــی شــود .عالیــم کمبــود در مرحلــه4-5
برگــی آشــکار شــده کــه بیــن آوندهــا زرد شــده
و روی بــرگ هــای مســن تــر خطــوط پیوســته را
ایجــاد مــی کنــد .مدیریــت کلســیم -منیزیــم در
ایــن خــاک هــا بهتریــن راه بــرای برطــرف کــردن
ایــن کمبــود اســت.

کمبود منیزیم

کمبود منگنز ()Mn
کمبــود منگنــز در خــاک هــای بــا  pHبــاال و دارای ســنگ هــای آهکــی فعــال و خــاک هــای شــنی
دیــده مــی شــود ،عالئــم آن زرد شــدن بیــن آوندهــا ،پژمردگــی گیــاه و مــوج دار شــدن حاشــیه
بــرگ هــا اســت.
در مــوارد کمبــود شــدید گیــاه ذرت قــادر بــه رشــد و گســترش نخواهــد بــود و یــا ممکــن اســت
بــال یــا دانــه تشــکیل نشــود.
ایــن کمبــود بــا اســتفاده از ســولفات منگنــز در طــول دوره رشــد و در دو مرحلــه ،مرحلــه اول
 4-5برگــی و مرحلــه دوم دو هفتــه بعــد از مرحلــه اول بــر طــرف مــی شــود.

کمبود منگنز
شرکت توسعه کشت ذرت
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تاریخ کاشت:
کاشــت زمانــی شــروع مــی شــود کــه درجــه حــرارت خــاک در اطــراف بــذر در عمــق 5-7/5
ســانتی متــر  8درجــه ســانتی گــراد و بیشــتر باشــد و مناســب تریــن درجــه حــرارت هــوا بــرای
کاشــت ذرت  20-25درجــه ســانتی گــراد اســت.
عمق کاشت:
مناســبتریــن عمــق کاشــت  5-7/5ســانتیمتر
اســت .بــذر کشــت شــده در عمــق بیشــتر از
 12/5ســانتی متــر معمــوال ســبز نمــی شــوند.
در عمــق  5-7/5ســانتی متــر جوانــه زنــی و
ســرعت رشــد گیاهچــه یکنواخــت و ســریع
مــیشــود .در ایــن عمــق رشــد ریشــه هــا بســیار
مناســب بــوده و در ایجــاد بوتــه ســالم و قوی و
عملکــرد مناســب موثــر اســت .کشــت ســطحی
تــر از  2/5-3ســانتی متــر در هیــچ شــرایطی
توصیــه نمــی شــود کــه ایــن امــر باعــث ضعــف
در سیســتم ریشــه دائمــی و خوابیدگــی بوتــه
هــا خواهــد شــد .در مناطــق گــرم بــه منظــور
جلوگیــری از خســارت گرمــا در ســطح خــاک ،عمــق کشــت بیــش از  5ســانتی متــر در نظــر
گرفتــه شــود.

میزان بذر مورد نیاز در هر هکتار

میــزان بــذر مــورد نیــاز بــر اســاس وزن هــزار دانــه ،درصــد قــوه نامیــه ،نــوع رقــم ،تراکــم
مناســب و مطلــوب ،نــوع بــذرکار و احتمــال خســارت آفــات خاکــی تعییــن مــی شــود .تراکــم
مناســب بــرای تولیــد دانــه در ارقــام دیررس70000بوتــه ،متوســط رس  75000بوتــه و
زود رس  80000بوتــه در هکتــار اســت و تراکــم بیــش از حــد موجــب افزایــش مصــرف بــذر و
هزینــه و علفــی شــدن و ضعیــف مانــدن بوتــه هــا و در نهایــت کاهــش عملکــرد خواهــد شــد.
میزان بذر مورد نیاز (کیلوگرم در هکتار) به شرح زیر محاسبه می شود:
درصد سبز شدن÷ درصد قوه نامیه÷ تعداد بذر در هر کیلوگرم ÷ تراکم مطلوب مورد نیاز= میزان بذرمورد نیاز یک هکتار (کیلوگرم)

مثــال :اگــر در نظــر داشــته باشــیم تراکــم مزرعــه  70000بوتــه باشــد و در صورتــی کــه قــوه نامیــه
 92درصــد و ســبز شــدن آن نیــز  90درصــد و تعــداد دانــه بــذر در هــر کیلوگــرم  3000عــدد باشــد
15
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بــا اســتفاده از فرمــول بــاال مــی تــوان گفــت:
(میزان نیاز بذر در هکتار)کیلوگرم 70000 ÷ 3000÷ %92 ÷ %90 = 28/19
محاسبه فاصله بذر روی ردیف:
فاصله ردیف متر÷ تعداد بذر یک کیلوگرم ÷ میزان بذر کیلوگرم در هکتار÷ مساحت یک هکتار = فاصله بذر روی ردیف

مثــال :فاصلــه بــذر روی ردیــف بــا  28/8کیلوگــرم بــذر مصرفــی در هکتــار و  3000دانــه در هــر
کیلوگــرم بــذر و فاصلــه ردیــف  0/75متــر بصــورت زیــر محاســبه مــی شــود:
سانتی متر =15/4متر = 10000 ÷ 28/8 ÷ 3000 ÷ 0/75 =0/154فاصله بذر روی ردیف
بطــور کلــی فاصلــه بــذر در روی ردیــف بــرای تولیــد دانــه  17-20ســانتی متــر و بــرای تولیــد
علوفــه  15-16ســانتی متــر توصیــه مــی شــود .فاصلــه اســتاندارد بیــن ردیــف هــا  70-75ســانتی
متــر در حفــظ ســامت بــرگ هــای پایینــی نقــش مهمــی ایفــا مــیکنــد و اجــازه رســیدن میــزان کافی
نــور بــه بــرگ هــا داده مــی شــود.
یکــی از عوامــل مهــم کــه مــی توانــد در رعایــت دقیــق فاصلــه و عمــق کشــت در روی ردیــف نقــش
ایفــاد نمایــد ،مدیریــت کشــت بــا دســتگاه ردیــف کار پنوماتیــک و ســرعت مناســب تراکتــور در
هنــگام کشــت اســت در زمــان بــذر کاری ســرعت تراکتــور نبایــد از  4کیلومتــر در ســاعت بیشــتر
باشــد.
تراکم کاشت بسیار مهم است.

علوفه ای 15-16 :سانتی متر
دانـه ای 17-20 :سانتی متر
 70-75سانتی متر

شرکت توسعه کشت ذرت
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سطح سبز یکنواخت:

بــه منظــور ایجــاد مــزارع یکدســت ،ســطح ســبز یکنواخــت و رســیدن بــه حداکثــر پتانســیل تولیــد
ذرت ،رعایــت نــکات زیــر ضــروری اســت:
 -1انتخــاب بــذر مناســب و ســالم کــه دارای قــوه نامیــه و قــدرت جوانــه زنــی بــاال و یکدســت و
ضدعفونــی شــده بــا ســم مناســب باشــد.
 -2تهیــه بســتر کشــت مناســب و تســطیح شــده کــه در اســتقرار بــذور در عمــق یکنواخــت بســیار
موثــر اســت .البتــه عمــق کاشــت مناســب و یکنواخــت بــه منظــور ایجــاد ســبز یکنواخــت بســیار مهــم
تــر از فاصلــه یکنواخــت بذرهــا در طــول ردیــف هــا اســت.
 -3رعایت تاریخ کاشت و عمق کشت مناسب
 -4اســتفاده از بــذرکار پنوماتیــک و رعایــت حداکثــر ســرعت تراکتــور در زمــان کشــت (حداکثــر
ســرعت تراکتــور  4کیلومتــر در ســاعت اســت).
 -5هیرم کاری و استفاده از رطوبت خاک جهت کشت و ایجاد سطح سبز یکنواخت
 -6اســتفاده بــه موقــع از علفکــش هــا جهــت کنتــرل علفهــای هــرز و در صــورت لــزوم وجیــن دســتی
علــف هــای هرز
 -7مبارزه با آفات ،بخصوص اول فصل رشد ذرت مانند آگروتیس و کرم مفتولی و ...
 -8تغذیــه مناســب و تأمیــن کودهــای ماکــرو و میکــرو مــورد نیــاز ذرت و اســتفاده از کودهــای عالــی
و محلــول حــاوی عناصــر ریزمغذی.

عدم رعایت خاکورزی مناسب و سرعت زیاد تراکتور در هنگام کشت موجب عدم یکنواختی عمق کشت و سطح سبز می شود.

سطح سبز یکنواخت
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آبیاری:

حساسترین زمان آبیاری ذرت

تأمیــن آب کافــی و بــه موقــع مخصوصــاً در مراحــل اســتقرار ،گلدهــی و دانــه بنــدی ذرت
در افزایــش عملکــرد بســیار موثــر اســت،
نیــاز آبــی ذرت نســبت بــه مرحلــه رشــد
و نمــو متفــاوت بــوده و در زمــان گــرده
افشــانی و ظهــور کاکل هــا بــه حداکثــر خــود
می رسد.
آب اضافــی کــه منجــر بــه ماندابــی بســتر
بوتــه هــای ذرت مــی شــود بســته بــه مرحلــه
رشــد و نمــو گیــاه ممکــن اســت صدمــات
جــدی بــه محصــول ذرت وارد نمایــد .وقتــی
بوتــه هــا کوچــک هســتند ( 2-3برگــی) و در
هــوای گــرم معمــوالً  5-6روز ماندابــی باعــث مــرگ بوتــه مــی شــود بــا رســیدن بوتــه هــا بــه
مرحلــه  6-8برگــی و بــا رســیدن نقطــه رشــد بــه ســطح خــاک بوتــه هــای ذرت مــی تواننــد
ماندابــی را بــرای مــدت یــک هفتــه و یــا بیشــتر تحمــل نماینــد تحمــل بــه تنــش ماندابــی بــا
افرایــش ســن بوتــه هــا افزایــش مــی یابــد امــا در مرحلــه گــرده افشــانی در مقایســه بــا دوره رشــد
رویشــی بــه علــت کاهــش فعالیــت ریشــه در اثــر کمبــود اکســیژن خســارت عملکــرد دانــه بیشــتر
مــی باشــد.
بطــور کلــی فاصلــه آبیــاری و تعــداد دفعــات آن بســتگی بــه شــدت درجــه حــرارت هــوا ،نــوع
خــاک ،رطوبــت خــاک ،نــوع رقــم کشــت شــده و میــزان بارندگــی متغیــر بــوده و فاصلــه آبیــاری
 7-12روز و تعــداد دفعــات  10-16بــار اســت.
شرکت توسعه کشت ذرت
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روش مناســب آبیــاری در ذرت روش نــواری (تیــپ) اســت کــه ضمــن صرفــه جویــی در مصــرف آب،
مــواد غذایــی مــورد نیــاز را بطــور یکنواخــت و همزمــان در اختیــار گیــاه ذرت قــرار مــی دهــد.
ذرت در پنــج مرحلــه رشــد ،بســیار حســاس بــه تنــش خشــکی اســت و بایــد در ایــن مراحــل آبیاری
صــورت پذیرد:
 -1مرحله  4برگی
 -2مرحله  8-9برگی (درمرحله زانو)
 -3یک هفته قبل از تلقیح
 -4زمان تلقیح به مدت یک هفته
 -5مرحله خمیری
آخریــن آبیــاری در مـزارع ذرت دانــه ای زمانــی
اســت کــه خــط نشاســته در دانــه %50
باشــد و ســیاه شــدن نــوک دانــه پایــان
رشــد گیــاه اســت و نیــازی بــه آبیــاری
نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن کــه قطــر و طــول بــال در مرحلــه 4تــا  8برگــی ذرت شــکل
مــی گیــرد آبیــاری در ایــن مرحلــه ضــروری اســت .و از ایجــاد هــر گونــه اســترس عــدم آبیــاری در
ایــن مرحلــه خــودداری شــود.
شــدت تنــش آبــی باعــث خســارت هــای واضــح و مشــخص در بــال هــا مــیشــود .تصاویــر زیــر
نمایــانگــر ایــن خســارت هــا اســت.

تاثیر تنش های آبی در بالل های ذرت
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تاثیر تنش آبی در ذرت:

یکــی از مهــم تریــن عوامــل محــدود کننــده ذرت کمبــود آب اســت .بــا توجــه بــه دوره رشــد
ذرت زمانــی کــه تنــش آبــی رخ مــی دهــد تاثیــرات متفاوتــی بــر اجــزاء عملکــرد دارد .تنــش
در زمــان کاشــت و جوانــه زنــی بــر تعــداد بوتــه ســبز شــده تاثیــر مــیگــذارد و تنــش آبــی
در مرحلــه چهــار برگــی تــا شــروع زمــان گلدهــی در ردیــف بــال و تعــداد دانــه در ردیــف و
همچنیــن ،ســطح برگهــا و مقــدار مــاده خشــک گیــاه تاثیــر منفــی دارد.
تنــش آبــی در زمــان گلدهــی و تلقیــح باعــث کاهــش تعــداد تخمــک هــای قابــل بــارور در بــالهــا
شــده و در نهایــت تعــداد دانــه در بــال و وزن هــزار دانــه کاهــش مــی یابــد.
همچنیــن در تنــش آبــی در زمــان پــر شــدن دانــه هــا ،وزن هزاردانــه کاهــش یافتــه و در اثــر
کوتــاه شــدن زمــان پــر شــدن دانــه هــا ،عملکــرد بیــش از  20درصــد کاهــش مــی یابــد.

مهمترین آفات ذرت:

 کرم طوقه بر (آگروتیس) کرم مفتولی (آگریوتس) آبدزدک کنه قرمز کرم ساقه خوار اروپایی ذرت (پیرائوستا) کرم ساقه خوار ذرت (سزامیا) کرم برگ خوار (کارادرینا) پروانه تک نقطه ای کرم بالل ذرت (هلیوتیس) -زنجرک

شرکت توسعه کشت ذرت
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کرم مفتولی Agriotes.spp
مرحله حساس رشد ذرت به آفات

از مرحله جوانه زنی تا مرحله گلدهی

نحوه خسارت

حملــه بــه بــذر در مرحلــه جوانــه زنــی ،خســارت
بــه ریشــه و طوقــه و قطــع آونــد هــای گیاهــی

روش های پیش گیری و کنترل آفت

رعایت تناوب زراعی ،شخم عمیق و یـــخ آب
زمستانه و ضد عفونی بذور با سموم آفت کش

خسارت الرو

حشره کامل و الرو و خسارت کرم مفتولی
21
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کرم طوقه بر Agrotis.spp
مرحله حساس رشد ذرت به آفات
نحوه خسارت

روش های پیش گیری و کنترل آفت

از مرحله جوانه زنی تا مرحله ده برگی ذرت
تغذیــه از برگهــای ج ـوان ،وارد شــدن بــه ســاقه و
قطــع آن در ناحیــه طوقــه کــه باعــث پژمردگــی و
خشــک شــدن و مــرگ بوتــه های جـوان می شــود
شــخم عمیق و برگردانــدن بقایای گیاهــی ،انجام
یــخ آب زمســتانه ،هراکــش و وجیــن علفهای هرز
تیمــار بــذر بــا حشــره کش و سمپاشــی شــبانه یا
اول صبــح بــا حشــره کــش قــوی و طعمه پاشــی

تخم ،الرو و حشره کامل و نحوه خسارت کرم طوقه بر
شرکت توسعه کشت ذرت
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کرم برگ خوار ذرت (Spodeptera exigua (caradrina
مرحله حساس رشد ذرت به آفات

از مرحله  3-4برگی تا مرحله گلدهی

نحوه خسارت

تغذیــه از پارانشــیم برگهــا ،قطــع پهنــک بــرگ
از انتهــا یــا وســط ،قطــع جوانــه مرکــزی

روشهای پیش گیری و کنترل آفت

شــخم زمســتانه ،اجــرای تنــاوب کشــت
بــا گیاهــان غیــر میزبــان ،مبــارزه بــا
علفهــای هــرز ،مبــارزه شــیمیایی زمانــی کــه
الروهــا روی بوتــه مشــاهده مــی شــود.

الروها و نحوه خسارت آفت برگ خوار ذرت
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پروانه تک نقطه ای ذرت Mythimna Loreyi. Dup
مرحله حساس رشد ذرت به آفات
نحوه خسارت
روشهای پیش گیری و کنترل آفت

از مرحله  3-4برگی تا مرحله گلدهی
تغذیــه از برگهــا -گلهــای نــر و کاکل بــال و
بــال ذرت
مبــارزه بــا علــف هــای هــرز بخصــوص ســوروف
کــه میزبــان اولیــه آفــت اســت و اســتفاده
از تلــه هــای نــوری و فرمونــی ،مبــارزه
شــیمیایی در زمــان مشــاهده الروهــای آفــت.

الرو و پروانه آفت تک نقطه ای ذرت
شرکت توسعه کشت ذرت

24

کرم ساقه خوار اروپایی Ostrinia nubilaris
مرحله حساس رشد ذرت به آفات

از مرحله  3-4برگی تا زمان برداشت

نحوه خسارت

تغذیــه از بــرگ هــا -ســاقه وگلهــای نــر و
مــاده و دانــه هــای بــال و ایجــاد داالن درون
ســاقه و کاهــش مقاومــت ســاقه در برابــر بــاد و
شکســتگی آن

روشهای پیش گیری و کنترل آفت

کنتــرل زراعــی شــامل برداشــت ســریع مــزارع
گنــدم آلــوده در نزدیکی مــزارع ذرت ،برداشــت
بــه موقــع و ســریع ذرت از نزدیک ســطح زمین،
اســتفاده از ســاقه خردکــن پــس از برداشــت،
شــخم عمیق و حــذف علفهای هرز ،اســتفاده آفت
کــش هــا جهــت کنتــرل الروهــای ســن 1و 2و
تکــرار آن ده روز پــس از سمپاشــی نوبــت اول

تخم و الرو و حشره کامل ،نحوه خسارت کرم ساقه خوار اروپایی
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کرم ساقه خوار ذرت(سزامیا) Sesamia Cretica
مرحله حساس رشد ذرت به آفات
نحوه خسارت

روشهای پیش گیری و کنترل آفت

از مرحله  4-6برگی تا زمان برداشت
تغذیــه از قاعــده بــرگ مرکــزی در ســنین اول
الروی و حملــه بــه گل آذیــن گیــاه و توقــف
رشــد بوتــه -ســوراخ کــردن ســاقه ،وارد شــدن
بــه داخــل و ایجــاد داالن.
اســتفاده از ارقــام مقــاوم کشــت بــه موقــع
ذرت تابســتانه .شــخم عمیــق .جمــع آوری
و انهــدام بقایــای گیاهــان میزبــان .مبــارزه
شــیمیایی در زمــان خــارج شــدن الرو هــای
ســن یــک از تخــم و قبــل از ورود بــه ســاقه

پروانه و الرو و شفیره کرم ساقه خوار ذرت
شرکت توسعه کشت ذرت
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کرم بالل ذرت Helicoverpa armigera
مرحله حساس رشد ذرت به آفات

مرحلــه ظهــور ســیلک هــای بــال کــه آفــت
روی آن تخــم گــذاری مــیکنــد

نحوه خسارت

تغذیه از سیلک ها و دانه های بالل

روشهای پیش گیری و کنترل آفت

شــخم عمیــق ،یــخ آب زمســتانه ،اســتفاده
از آفــتکــش هــا بــا دوره کارنــس بــاال در
مرحلــه اولیــه حملــه و تغذیــه از ســیلک هــا

الرو و نحوه خسارت کرم بالل ذرت
27
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زنجرک Laodelphax striatellus
مرحله حساس رشد ذرت به آفات

نحوه خسارت

مرحله سه برگی تا گلدهی
تغذیــه از شــیره برگهــای ذرت ،ناقــل بیمــاری
کوتولگــی زبــر ذرت و موزاییــک نــواری بــرگ
ذرت
شــخم پس از برداشــت محصــول ،رعایت تناوب
زراعــی و حــذف علــف هــای هــرز ،کشــت بــه
موقــع ،ســم پاشــی حاشــیه مــزارع کــه معموال
هــم زمــان بــا مرحلــه  4-6برگــی ذرت اســت.
ضــد عفونــی بــذور بــا ســموم
حشــره کــش و سمپاشــی مــزارع در زمانیکــه
بــه آســتانه خســارت اقتصــادی وارد می شــود.

روشهای پیش گیری و کنترل آفت

حشره کامل و پور زنجرک

شرکت توسعه کشت ذرت
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مبارزه با آفات ذرت:
 -1مبــارزه زراعــی :تنــاوب زراعــی ،رعایــت تاریــخ کاشــت ،اســتفاده از ســاقه خردکــن بالفاصلــه
بعــد از برداشــت محصــول ،انجــام شــخم و دیســک ،از بیــن بــردن بقایــای گیاهــی ذرت در مزرعــه
از راههــای مبــارزه زراعــی هســتند.
 -2مبــارزه بیولوژیکــی :اســتفاده از عوامــل زنــده و پارازیــت کننــده جهــت کنتــرل جمعیــت
و جلوگیــری از خســارت آفــات ذرت یکــی از مناســب تریــن روش هــای ســازگار بــا طبیعــت و
محیــط زیســت و توســعه پایــدار کشــاورزی اســت.
 -3مبــارزه شــیمیایی :ســموم شــیمیایی بــه ســبب داشــتن اثــرات ســوء زیســت محیطــی و
پــیآمدهــای ناخواســته جانبــی ،الزم اســت بــه عنــوان آخریــن وســیله و در حداقــل مقــدار
ممکــن در امــر مبــارزه بــا آفــات ذرت بــه کار گرفتــه شــوند.
 -4مبــارزه تلفیقــی ( )IPMاســتفاده از روش هــای مبــارزه زراعــی ،بیولوژیــک و شــیمیایی بصــورت
تلفیقــی جهــت مبــارزه بــا آفــات ذرت

بیماریهای ذرت:
 -1ســیاهک ذرت  Ustilago maydisیــا ســیاهک معمولــی ذرت ،عالیــم و نشــانه هــای ایــن
بیمــاری روی کلیــه انــدام هــای هوایــی ذرت (خوشــه ،بــرگ ،ســاقه و کاکلهــا) دیــده مــی شــود
انتقــال بیمــاری از طریــق خــاک و بــه نــدرت از طریــق بــذر صــورت مــیگیــرد.
 -2ســیاهک خوشــه ذرت  Sphacelotheca reilianaروی بــال ذرت ظاهــر مــی شــود و
باعــث ســیاه شــدن دانــه میشــود .انتقــال بیمــاری هــم از طریــق خــاک و هــم بــذر اســت.
 -3بیماری فوزاریومی بالل ذرت (Fusarium Verticillioides (F. morili forme
عوامــل بیمــاری ،قــارچ( Fusarium Verticillioides (F. morili formeکــه باعــث آلودگــی بــال
همــراه بــا رشــته هــای ابریشــمی شــده و از قســمت نــوک بــال شــروع شــده و بــه ســمت پایینــی
حرکــت مــیکنــد .در بــال ذرت قســمت هــای مختلــف بــه طــور پراکنــده بــا ایــن قــارچ آلــوده
شــده کــه شــامل گــروه کوچکــی از دانــه هــا کــه گاهــی بــه رنــگ بنفــش کــم رنــگ مشــاهده مــی
شــوند .گونــه هــای فوزاریــوم در دمــای  22-28درجــه ســانتیگــراد رشــد کــرده و نــه تنهــا باعــث
خســارت عملکــرد شــده بلکــه ســمومی تولیــد مــیکنــد کــه بــرای ســامتی انســان و دام مضــر
هســتند بنابــر ایــن آب و هــوا یــک عامــل مهــم بــرای توســعه و ایجــاد ســم ایــن قــارچ اســت.
آلــوده شــدن گیــاه ذرت بــه فوزاریــوم از طریــق تنــش آبــی ،زخــم هــا و شکســتگی در گیــاه و
همچنیــن خســارت و ســوراخ هایــی کــه توســط کــرم طوقــه بــر ،کــرم ســاقه خــوار و کــرم بــال
ایجــاد مــی شــود ،اتفــاق مــی افتــد .در مــورد ســایر عوامــل موثــر در آلودگــی مــی تــوان بــه
حساســیت ارقــام و مدیریــت بقایــای کشــت حاصــل از فصــل قبــل نیــز اشــاره کــرد.
بنابــر ایــن ،انتخــاب تاریــخ کاشــت و برداشــت مناســب و انتخــاب ارقــام مناســب منطقــه و مقــاوم
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بــه بیماریهــا و همچنیــن خردکــردن و برگردانــدن بقایــای گیاهــی زراعــت قبلــی بعــد از
برداشــت کــه بخشــی از چرخــه زندگــی قــارچ فوزاریــوم و الروهــای ناقــل بیمــاری در آن ســپری
میشــود در کنتــرل و کاهــش بیمــاری بســیار موثــر خواهــد بــود.
مبارزه با بیماریها:
عدم استفاده بیش از حد کود اوره و ازته عدم اسـتفاده از کودهای حـیوانی تازه و نپوسیده عدم صدمه زدن به گیاه ذرت با ماشین آالت کشاورزی و یا به هر دلیل دیگر جلوگیری از گزند حشرات مکنده در گیاه ذرت رعایت تناوب سه ساله مزرعه و عدم کشت ذرت رعایت اصول بهداشت زراعی و جمع آوری بوتههای آلوده و دور کردن از مزرعه و سوزاندن آنها برگرداندن مزرعه پس از برداشت به منظور زیر خاک نمودن بقایای ذرت ضدعفونی کردن بذر با سموم قارچکش مانند کاربوکسین تیرام به نسبت دو در هزار -رعایت تراکم کشت مناسب به منظور جریان مناسب هوا بین بوته ها

عالئم بیماری سیاهک معمولی ذرت

شرکت توسعه کشت ذرت
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عالئم بیماری سیاهک معمولی ذرت
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عالئم بیماری فوزاریومی بالل ذرت
علفهای هرز ذرت:
علف های هرز ذرت به دو گروه پهن برگ و باریک برگ ها تقسیم میشوند.
 -1پهــن برگهــا کــه مهــم تریــن آنهــا تــاج خــروس وحشــی ،انــواع ســلمه ،تــاج ریــزی ،تــوق
(مســتک) ،خرفــه ،پیچــک صحرایــی ،گاو پنبــه و  ...هســتند.
 -2باریــک برگهــا کــه شــامل ســوروف ،دم روباهــی ،قیــاق ،اویارســام ،ارزن وحشــی و ...
هستند.

شرکت توسعه کشت ذرت
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خسارتهای ناشی از علفهای هرز به چهار روش ایجاد میشود:
 -1رقابت بر سر نور خورشید ،آب و مواد غذایی:
علفهــای هــرز میــزان زیــادی از مــواد غذایــی را جــذب میکننــد و ایــن رقابــت بــه نــوع
علفهــای هــرز و تراکــم آن و شــرایط آب و هوایــی بســتگی دارد.
 -2کاهــش کیفیــت محصــول بــه علــت وجــود باقیمانــده علفهــای هــرز و بــذور آن کــه ممکــن
اســت باعــث طعــم بــد و یــا تولیــد علوفــه ســمی کننــد.
 -3زمانــی کــه برخــی از گونههــای علفهــای هــرز از بوتــه ذرت بلندتــر شــوند ،برداشــت
محصــول بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.
 -4در زیســتگاههای کوچکــی کــه توســط علفهــای هــرز ایجــاد میشــود پناهــگاه و محــل
تقویــت بــرای قارچهــا ،باکتریهــا ،ویروسهــا ،کنههــا و آفــات شــده و باعــث گســترش آفــات
و بیماریهــا مــی شــود.
کنتــرل علفهــای هــرز بــه معنــی جلوگیــری از رقابــت علفهــای هــرز بــا محصــول اصلــی و
جلوگیــری از خســارت محصــول اســت.
هــدف ،حفاظــت پتانســیل زراعــت (هــم از نظــر محصــول و هــم کیفیــت آن) و همچنیــن
پیشــگیری از گســترش و حملــه علفهــای هــرز بــه زمیــن زراعتــی و نیــز جلوگیــری از تولیــد
بانــک بــذر در کشــتها و زراعتهــای بعــدی و زمینهــای مجــاور اســت.
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روش های مبارزه با علف های هرز:
 -1بهرهگیــری از کلیــه عوامــل مربــوط بــه عملیــات تهیــه زمیــن و بســتر کاشــت از جملــه
آبیــاری قبــل از کاشــت جهــت ســبز شــدن علفهــای هــرز و برگردانــدن خــاک ،کاشــت بــه
موقــع و یکنواخــت بــذر ،تراکــم مناســب بوتــه ،آبیــاری منظــم و تنــاوب زراعــی مهــم تریــن روش
مبــارزه اســت.
 -2مبــارزه مکانیکــی :بــه وســیله وجیــن دســتی و نیــز اســتفاده از پنجــه غــازی و انــواع
کولتیواتورهــای گــردان وتیغــه ای و غیــره عملــی اســت .زمــان اســتفاده از کولتیواتــور حداقــل در
 10ســانتی متــری ارتفــاع بوتــه ذرت اســت و بایــد دقــت نمــود بــا توجــه بــه افشــان بــودن ریشــه
ذرت بــا عملیــات کنتــرل مکانیکــی علفهــای هــرز ،از آســیب رســاندن بــه ریشــه جلوگیــری
کــرد و همچنیــن ممکــن اســت بیــش از یــک بــار نیــاز بــه کنتــرل مکانیکــی علفهــای هــرز
باشــد.
 -3مبارزه شیمیایی :به عنوان آخرین روش مبارزه با علفهای هرز است.
الــف -ســمپاش نــواری :بــه منظــور کاربــرد حداقــل ســموم علفکــش تــوام بــا وســایل مکانیکــی
جهــت کنتــرل علفهــای هــرز مــورد مصــرف قــرار میگیــرد و برایــن اســاس نــواری حــدود
 20-25سانتیمتر طرفین خطوط کاشت را اقدام به سمپاشی میکند.
ب -ســمپاش کامــل :در ایــن روش تمــام ســطح کشــت مزرعــه بــا اســتفاده از علفکــش و در
مراحــل مختلــف قبــل از کاشــت ،بعــد از کاشــت و بعــد از رویــش ذرت انجــام میشــود.
بــرای مبــارزه بــا علــف هــای هــرز ایجــاد روش و اســتراتژی کــه نــه فقــط بــر
اســاس گزینــه هــای شــیمیایی و یــا مکانیکــی باشــد بلکــه مــیبایســت از روش
مدیریــت تلفیقــی اســتفاده شــود.

لزوم عملیات کولیتواتورزنی در مرحله  4-8برگی
شرکت توسعه کشت ذرت
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برآورد محصول قبل از برداشت
بعــد از مرحلــه خمیــری شــدن دانههــا ،تعــداد نهایــی دانــه در هــر بــال شــکل گرفتــه و در
ایــن مرحلــه میتــوان نســبت بــه تخمیــن عملکــرد مزرعــه اقــدام کــرد .ضمــن تعییــن تراکــم
بوتــه بایــد ســه بــال را در چنــد نقطــه نمونــه بــرداری و بازکــرده نســبت بــه شــمارش تعــداد
دانههــا در هــر بــال اقــدام نمــود .الزم اســت از انتخــاب عمــدی بوتــه هــا بــا بــال هــای بــزرگ
کــه میتوانــد در نتیجــه ،اشــتباه ایجــاد نمایــد اجتنــاب شــود .در هــر بــال تعــداد خطــوط
دانــه و تعــداد دانــه در هــر خــط را شــمارش کنیــد .دانــه هایــی بــا انــدازه کمتــر از نصــف انــدازه
دانــه هــای قســمت میانــی بــال در شــمارش حــذف شــوند .حاصــل ضــرب تعــداد ردیــف در
تعــداد دانــه هــر ردیــف بــال ،تعــداد دانــه را در هــر بــال مشــخص خواهــد کــرد .بایــد در هــر
رقــم و در هــر مزرعــه تعــداد دانــه موجــود در هــر کیلوگــرم را داشــته باشــیم ولــی بــرای یــک
بــر آورد تقریبــی میتــوان در هــر کیلــو گــرم  3500دانــه بــا رطوبــت تعدیــل شــده ( )%14در نظــر
بگیریــم (دانســتن تعــداد دانــه در هــر کیلوگــرم بــرای هــر رقــم و مزرعــه باعــث دقــت بیشــتر در
تخمیــن عملکــرد خواهــد شــد) نهایتــا عملکــرد مزرعــه بــا رطوبــت تعدیــل شــده بــه شــرح زیــر
بــر آورد خواهــد شــد:
تعداد دانه بالل تعداد بالل در بوته

تعداد بوته در هکتار

تعداد دانه در هر کیلوگرم
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برداشت ذرت دانه ای:
بهتریــن زمــان برداشــت ذرت دانـهای زمانــی اســت کــه دانــه از نظــر زراعــی و فیزیولــوژی کامـاً
رســیده و برگهــا و غــاف باللهــا زرد رنــگ شــده باشــد در ایــن حالــت دانــه هــا ســفت و
رطوبــت آن  18-20درصــد اســت .ذرت دانــه ای بــه وســیله کمبایــن بــا هــد مخصــوص برداشــت
میشــود.
بــرای آنکــه ذرت برداشــت شــده قابــل نگهــداری در انبــار باشــد بایــد رطوبــت دانــه هــا بــا
اســتفاده از دســتگاههای خشــککن بــه حداکثــر  14درصــد برســد در صورتــی کــه دانــه در
رطوبــت باالتــر از  14درصــد انبــار شــود فاســد خواهــد شــد.

تشکیل نقطه سیاه در زمان رسیدگی فیزیولوژیک
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ذرت سیلویی

گیــاه ذرت یــک علوفــه عالــی بــرای احشــام بــه خصــوص گاوهــای شــیری اســت .از نظــر
میانگیــن عملکــرد مــاده خشــک و موادغذایــی قابــل هضــم در هکتــار ،ذرت بهتــر از هــر محصــول
علوفــهای دیگــری اســت .بــه طــور میانگیــن ســیلوی ذرت باالتریــن قابلیــت هضــم و در
نتیجــه میــزان انــرژی را دارد .همچنیــن میــزان بــاالی نشاســته و قنــد موجــود در آن موجــب
میشــودکه بــه عنــوان یــک منبــع عالــی تأمیــن انــرژی در نشــخوار کننــدگان باشــد.
انتخاب بذر ذرت سیلویی:
بذر هیبرید مناسب ذرت سیلویی باید شرایط زیر را داشته باشد:
 توانایی تولید بیش از  %40دانه بر مبنای ماده خشک بوته عدم ریزش بالل ها در زمان برداشت بخش اعظم سبزی برگها تا برداشت حفظ شود. دارای ساقه با قابلیت هضم باال و مقاوم به خوابیدگی متحمل به تراکم باال و رشد مداوم در طول فصل -دارای ماده خشک باال
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تراکم ذرت سیلوئی:
کیفیــت ســیلو و عملکــرد آن تحــت تأثیــر تراکــم بوتــه اســت .بــرای ذرت ســیلویی تراکــم بوتــه
بایــد  10تــا  15درصــد نســبت بــه ذرت دانــه ای در گــروه رســیدگی یکســان ،بیشــتر باشــد.
تنظیــم صحیــح فضــای بیــن بوتــه هــا بــرای برداشــت عملکــرد و کیفیــت بــاال ضــروری بــوده و
باعــث برداشــت حداکثــر پتانســیل تولیــد میشــود.
برداشت ذرت سیلوئی:
کیفیــت ســیلوئی ذرت زمانــی در حــد بهینــه اســت کــه پرشــدن دانــه تــا حــد یــک دوم خــط
شــیری نســبت بــه تشــکیل الیــه ســیاه باشــد .مطالعــات مربــوط بــه دامهــا نیــز نشــان میدهــد
کــه جــذب بهینــه ذرت ســیلویی نیــز در ایــن مرحلــه رســیدگی اتفــاق میافتــد.
برداشــت در ایــن مرحلــه معمــوالً منتــج بــه میــزان رطوبــت بهینــه در علوفــه برداشــت شــده
مــی شــود ،بــه طــور کلــی وقتــی خــط شــیری دانــه ذرت در نیمــه رســیدن باشــد رطوبــت کل
بوتــه  65-70درصــد خواهــد بــود در ایــن وضعیــت یــک تعــادل کلــی بــا میــزان دانــه ،میــزان
قنــد ،قابلیــت هضــم ســاقه و میــزان رطوبــت وجــود دارد کــه مناس ـبترین زمــان برداشــت و
ســیلوکردن ذرت مــی باشــد.
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