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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

زه  بذر رب استقرار تأثیر  رذت اهچه ردگی اندا

ت شکل و اندازه ه ذکر اسببرای استقرار مناسب گیاه ذرت، بذور باید به طور یکنواخت جوانه زده و ظاهر شوند. الزم 

ا سب باشد، بذور باشت مناکط با جوانه زنی، قدرت بذر و یا عملکرد آن ندارد. اگر شرای یبذر )درجه بندی بذر( ارتباط

 ن ندارد. آ، کیفیت یکسانی داشته و اندازه و سالمت جنین ارتباطی با اندازه بذر ایشکل و اندازههر 

های  ، دانهوکاز نشود. دانه های کوچک درجه بندی بذر توسط ژنتیک و موقعیت نسبی بذر روی بالل تعیین می

 دیتولط اقلیمی شرایتواند از یاندازه و شکل دانه م. رندیگیسرچشمه م باللتخت از میانه و دانه های گرد از انتهای 

یل یکسانی کرد پتانسهای روی یک بالل بذری از عملهمه دانه .متاثر باشد زینمیزان آبیاری  بذر از جمله دما و

 بزرگتر بخش معموال های حاصل از ایناز پایه بالل شروع شده و دانه کلیبه طور  یگرده افشانبرخوردار هستند. 

ر شدن بزرگتری موجب روی بالل بذ ربکمتر دانه ، تعداد شوندینم باروربه طور کامل  یبذر یهابالل  یوقت .هستند

و  نآمراه با وزن هبذر،  یشکل سه بعد ر اساسب درجه بندی بذور برای فروششود. یمبالل در آن  ها نهدااندازه 

ثبات  کشت با تیبلقااز مشابه هستند تا  یبه اندازه کافدرجه بندی یکسان،  بذور باشود. یمشخص م گریعوامل د

 .حاصل شود نانیاطمبذور 
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شد را سازی شده و رکه در آن بذر آب را جذب کرده و سلول های کم آب، باز است یکیولوژیزیف ندیفرا یزنجوانه

ه ب. ظهور گیاهچه رسدیم انیبه پا از سطح خاک بیرون زدن و نهجواو  شهیبافت ر جادیابا  یزنجوانهآغاز مینمایند. 

ک را به ز سطح خاامعنای خروج جوانه از سطح خاک است. بعضی از بذور ممکن است جوانه بزنند اما امکان خروج 

 ستا تخصصی یاصطالح تا حدود کیها یا حشرات نداشته باشند. قدرت بذر خاطر شرایط نامناسب خاک، بیماری

ود آب خوزن  از ٪30 د به میزانیبا ذرت بذربذر اشاره دارد. ظهور  وزنی  جوانه یکنواختی سرعت وعموال به که م

، کوچکی بذر خشک اریسب طیدر شرا نیبنابراهای وزن بذر است. جذب کند تا بتواند جوانه بزند. این یکی از کارکرد

  .باشد کمتر رطوبت اب ینجوانه یبرا یجزئ تیمز کیتواند یم

 اندازه بذر و استقرار گیاهچه

 درجه روز رشد 120تا  100است. ذرت به  ترریپذ بیآس گیاه ذرت استقرار گیاهچه،و  یجوانه زن نیدوره بدر 

(GDD)  ستمیس ادجیبرگها و ا استقرار یبرا بذرحاصل از  یبه انرژ اهانیزمان، گ نیدر ا. دارد ازینبرای استقرار 

 بذور، چهگیاه ظهور و یجوانه زن نیب یدوره خنک و مرطوب طوالن کیدر صورت وجود  .کنندیم هیتک شهیر

 واهدر زمانیکه  تذر کاشتگیاهچه،  کنواختیظهور با این وجود، در . هستند یشتریب یانرژ ریذخا یبزرگتر دارا

تفاده با اسه کشت ذرت عتوس تیمار بذور تولیدی شرکت  بذر مهمتر است.اندازه ، از سانتیگراد باشددرجه  21حداقل 

جب جوانه زنی و مو ®)CRUISER (کش کروزرحشرهو  (®XL Maxim( و )®Celest (هایکشاز قارچ

لی اندازه ک، به طور همانگونه که از نمودار زیر مشخص استاستقرار هرچه بهتر بذور تولیدی این شرکت شده است. 

 در استقرار گیاهچه تاثیر دارد. %2بذر تنها 
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 :یتیریات مدمالحظ

 دارد.عملکرد  ایمزارع  گیاهچه در بر قدرت بذر، ظهور یحداقل ریتأث بذراندازه  •

 ای ، ابریشمظهور تاسل خیدر تار یریتاث بذراندازه  بذور جهت سهولت در استفاده در بذر کار سایز بندی میشوند. •

  ندارد. یینهاعملکرد 

 ست.ا  دلخواه یزراع صفاتبا اقلیم مورد نظر اسب من دیبریانتخاب ه ،در عملکرد ذرتمهم عامل  •

 ت. بر روی کیسه بذور شرکت توسعه کشت ذرت درج شده اس یاندازه بذر و حداقل درصد جوانه زن •

جوانه رفتن  نیبتواند باعث از ی. خاک سرد مالزم استکاشت  یبرادر خاک  سانتیگراددرجه  12حداقل دمای  •

 .قبل از ظهور شود

تغییر رت و در صوموده ن تیسازنده را رعا یها هی. حتماً توصدنمایی میخود تنظبندی بذر سایزنسبت به  را بذرکار •

 نماید. میتنظبندی بذر، بذرکار را مجدد سایزدر 

ساندن ر به حداقل رد تماس بهتر بذر با خاک و یبذرکار برا میدر تنظ آن، حیتسط و نیبموقع زم مناسب و هیهت •

 .باشدیموثر م مهم و اهچهیمشکالت ظهور گ

 

 

 دکتر امیر ازیدفردتهیه کننده: 

صص  رد  مدلهای شبیه ساز رشد  و زراعت هوشمند متخ
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