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 رذت       توسعه کشت   شرکت  
 بذر رذت مناسب  عمق کاشت  

 مقدمه

و   ما خارجکنترل    از  یگذارد. بعضیم  ریتأث  ییذرت و عملکرد نها   تراکم  زانیوجود دارد که بر م  یادیز  یفاکتورها

 لی انسپترسیدن به    ت یو در نها  تراکم در مزرعه ذرت  نیبهتر  حفظ  یراه آسان برا  کی.  قابل کنترل است   گرید  یبرخ

است. مناسب  عمق  در  کاشت  ذرت    بحث  یوقت  عملکرد،  میکاشت  بسیار  ،  شودمطرح  کاشت  مناسب  مهم عمق 

میگوید که بذر کاشت بذر ذرت  یک قانون قدیمی در  است.    یضرور  شهیرو تکامل    رشد مناسب   یبرا  رایاست، ز

اندازه   ن یندارند، بنابرا  یکسانی طول  افراد  اما انگشتان همه  .  کشت شود  انگشت اشاره  از  بنددو  برابر با    یدر عمقباید  

،  محصوالت )کلزا ، گندم  ریتر از ساقیعم  دیذرت با  مهم است.کشت بسیار    یتیریمد  می تصم  نیا  یتر براقیدق  یریگ

، با این وجود در تفکر بذر، چند تفکر مختلف وجود داردمناسب در مورد عمق ( کاشته شود. رهیجو ، جو دوسر و غ

اغالب،   کاشت   دهیعمق  حدود  آل  در  با  سانتی  5تا    4  ذرت  همراه  است.  در  رطوبت  میلیمتر    12متر  اکثر خاک 

 بیشتریمنجر به مشکالت    قیعم  یلی کم عمق ذرت نسبت به کاشت خ  یلی کارشناسان زراعت موافقند که کاشت خ

با توجه  شود.یم از    اگر،  به تجربیات مکرر کارشناسان  لذا  کالت مشکاشته شود،  تر  مسانتی  4بذر ذرت کم عمقتر 

کاشت  یبرا یعمق عال کیبه عنوان متر را سانتی  5هدف قرار دادن  امکارشناسان ، نی. بنابرازیادی ظهور خواهد کرد

 .نندکی م هیوصتذرت 
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به   دنیرس  یبه تماس خوب بذر با خاک است. برا  یابی، دستمترسانتی   5هدف قرار دادن عمق    یبرا  یاصل  لیدل  کی

. ارد، کشت شوددوجود  سطح رطوبت  ثبات    نیشتریباشد که ب  ییدر جا  الزم است بذرل بستر بذر،  مهم در ک  نیا

که   ،است غیر یکنواخت گیاهچه در مزرعه  ظهور    یاصل  لی بذر دل  حضور  ناحیهرطوبت خاک در کل  عدم یکنواختی  

 .اله ظهور غیر یکنواخت( )لینک به مق  باشدداشته  یدرصد 10تا  8تلفات  یتواند به راحتی حاصل از آن م جی نتا

 ت ی نه تنها به حما  ثانویه  شهیر  ستمیاست. س  یقو  ثانویه  شهیر  ستمیس  کی  جاد ی ا  ، شده  ه یدوم عمق کاشت توص  لیدل

 است.   اهیگ ازی مورد ن یکند بلکه مسئول جذب اکثر آب و مواد مغذ یذرت کمک م اهی از گ یساختار

در   اه یکمک به عملکرد بهتر گ  نین فصل و همچ  لیدر اوا  شهی ر  خوابیدگیمناسب در کاهش    ثانویه  شهی ر  ستمی س  کی

تواند منجر به   ی، ممترسانتی  4کمتر از    ژهیاست. عمق کاشت کم، به و  ی در اواخر فصل ضرور  یتنش خشک  طی شرا

قبل از   یذرت در اثر علفکش ها   یدگید  ب یآس  ای  ثانویه  شهی کم شدن رشد ر  در اثرفصل    لیدر اوا  شهیر  خوابیدگی

 . شود اهچهگی ظهور

قوان  یاستثنائات  شه یهمالبته   م  نیدر  دارد که  به برخی وجود  اگر منجر شود  ترقیدق  ماتیتنظ  یتواند  مثال،  به عنوان   .

شود ی انجام م  کاری )اول آبیاری بعد کشت( به صورت هیرمخاک در زمان کاشت خشک باشد، غالباً کاشت    طی شرا

به   کند.گیاهچه    ظهور  یکنواختیتا  هیر  کمک  رطوبت مدر  در  بذر  که  شود  تنظیم  طوری  باید  کاشت  عمق  کاری 

 یو دارا   نیسنگ  اریبس  یکها. در خاردیمورد توجه قرار گ  د یاست که با   یگریبافت خاک عامل د  مطمئن قرارگیرد.

ز نبااد یبافت رس  ذرت  بذر  ا  قیعم  دی،  ا  مترسانتی   6ز  تر  با  شود.  خاکها  نیکاشته  در  است  ممکن   یشن   ی حال، 

گرم  ترسبک  مناطق  باشد.  متر  سانتی   7  کاشت   عمق  و  است  الزم  ممکن  رو  این  به   مزرعههر  در    طی شرااز  نسبت 

  د یباکارشناسان    عمق کاشت برای همان مزرعه به دقت تعیین شود.    است الزم    ، وقدری متفاوت باشد مزرعه دیگر  

برای آن مزرعه  را    بذر ذرتمناسب  ، عمق  مختلف  یخاکورز  یروش ها  ایخاک  تیپ  هنگام ورود به مزارع با انواع  

هر مزرعه را به دقت مورد بررسی قرار داده و شرایط    ،کاشت   مانشده است که در ز  هیتوص رو،    نیااز  .  تعیین نمایند

عمق کاشت مناسب آن را تعیین نمایید. برای درک بهتر اهمیت کاشت بذر ذرت در عمق مناسب الزم است ساختار 

 خته شود. ریشه در ذرت به درستی شنا 

 ذرت شهیساختار ر

ذرت مهم   شهیر  یها  ستمی، درک توسعه و ساختار سقیعم  ایکم عمق    یلیکاشت خ  یامدهایاز بحث در مورد پ  قبل

که از جوانه    شده  لیتشکیه  اول  شه یر از    اول،  سیستمکامالً مشخص است.    ییزا   شهیر  ستمیدو س  یذرت دارااست.  
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در حال   اهیگ  یرا برا  یسمیاز نظر اندازه و عملکرد محدود است اما مکان  اولیه  شهیر  ستمیشود. سیم  یبذر ناش  زدن

 کند. یو آب فراهم م یبه مواد مغذ یظهور جهت دسترس

 ک یدر    ییعناصر غذا   نی. اشودمی  نیجنجذب  محلول در آب    یآب و مواد مغذکه بذر ذرت کاشته شد،    یهنگام

م  یی ایمیوش یب  یواکنشها  یسر ب یشرکت  منجر  که  زن  هکنند  اولی م  یجوانه  پد  یساختار  نیشود.  بذر  از   دار یکه 

ریم ظهور  اصلی    شهی شود  از  پس  اصلیاست.  کولئوپتریشه  رکه  )  لی،  آن  ست ی ن  یا   شهی ساختار  دنبال  به  و   )

م  یجانباولیه    یهاشه یر ریظهور  بذری(    اولیه   شه یر  ستم یسی،  جانباولیه    یها  شهیرو    اصلی  شهیکند.  را )ریشه 

در جذب   شهی ر  ستمیس   نیکند، اما ای در حال رشد آب جذب م  اهچهیگ  یبرا   اولیه  شهی ر  ستمیس  د.دهنیم  لیتشک

 شهی ر  ستمیو س  افتهیکاهش  اولیه    شهی ر  ستمی، رشد س نیدر سطح زم  گیاهچه. به محض ظهور  ضعیف است   عناصر

  اما   ،نمیکند  ذرت  اهیگطوالنی مدت  به حفظ    یکمک چندان  اولیه  شهیر  ستمی س  با وجودی که  شود.  یم  جادی ا  ثانویه

 ریرا متوقف کرده و باعث تاخ  اهچهیگ  هیتواند رشد اولیم  اولیه   یجانب  یها  شهیر  ااصلی ی  شهیزودرس به ر  ب یآس

لزوماً باعث   یخسارات  نیبمانند، چن  یسالم باق  ( محور میان لپه)  لیو مزوکوت  بذرکه خود    یتا زمانالبته  در ظهور شود.  

اما ممکن است منجر به تاخاهچه نخواهد شدیگ  یمرگ فور شود. خاک    ریدر ز  اهچهیگ  برگدهی  ایدر ظهور    ری، 

 اهیگ  یدر بقا  یکمتر  ریتأث  اولیه  شهیر  ستمی به س  ب یشوند، آس  یم  جادیا  شتریب  ثانویه  یها  شهیردر طول زمان  هرچه  

  خواهد داشت.

، یا قهوه  ریشه به رنگ  رنگ بافت   ریی، تغشهیشدن ر  یلطوتعویق در رشد و  شامل    ولیها   شهیری به  بیآس  نیعالئم چن

از حد   بیش  بافت ر  شهیرانشعاب  اگر ر  شهیو مرگ کامل  اولیه  شهیاست.  از    نیدر ح   اصلی  به شدت   بذرظهور 

 متر یا بیشترسانتی   1.5ریشه اصلی اولیه  که    یهنگاماما  برود.    نیاز ب  اصلی اولیه  شه ی، ممکن است کل رند یبب  ب یآس

ممکن   شهیرجانبی    یها  ستمینخواهد برد، بلکه مر   نیرا از ب  شهیلزوماً کل ر  شهینوک ر  ، صدمه بهداشته باشد طول  

  د.نمای آغاز  انتهایی ستمیبه مر  ب یرا در پاسخ به آس)ریشه عارضی(  یگسترده ا شهی رانشعابات است 

سطح   ریزمتر  سانتی  2.5تا  1.5ساقه )  لیمزوکوت  یباالمنفرد    یهادر گرهکه    ثانویه  شهیر  ستمیسدومین سیستم ریشه،  

جوان   گیاهچه گره در    نیتر  ن ییاز پا نمایند. این سیستم ریشه ثانویه  شروع به رشد میبه سمت سطح خاک  خاک(  

در هر گره( به ریشه    10تا  2)  ثانویه   ی اه   شهیرسیستم  .  شودی شروع م  قهیبرگ  حدودا مقارن با ظهور اولین  )طوقه(  

با رشد   ثانویه  شهی توسعه مجموعه ر(.  5  از گره  شوند )به طور معمولی م  دجایا  ینیرزمیز   یاز همه گره ها  یطور کل

هم  قهی که  ،  است   زمانبرگ  معنا  این  ر  یدارا   گیاهچهاگر  به  مجموعه  مرحله    ثانویه   شهیدو  در  یا  برگدو  باشد،  ی 

برگقرار دارد.  به آن    کینزد از ر  ثانویه   یها   شهی ، ری در مرحله چهار  تر  هستند.   اولیه  یها   شهیبزرگتر و گسترده 

 نی ساقه ب   طویل شدن.  ندیبوجود آ  نیز  سطح خاک هستند،  یکه باال  ییتوانند از گره های م  نیهمچن  ثانویهشه ها  یر
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 ترباال  نیگره پنجم معموالً گره ششم را از سطح زم  یباالمیانگره    طویل شدنشود.    یآغاز م  برگی   5و    4مراحل  

 طویل شدن .  هستند  ص یقابل تشخ  نیزم  ریمعموالً در ز  ثانویه  یها   شهی ر  حلقه از  ای ، پنج مجموعه  جهی در نت  .آوردیم

  شهی از ر  یاخواهد شد. مجموعه   از خاکساقه باالتر    ماندهی باق  یگره ها  یریساقه منجر به قرارگ  یبعد  یهاانگره یم

 "وایی نگه دارندهریشه های ه"  شوند، معموالً به عنوانیم  جاد ی ا  نیسطح زم  یساقه باال  یکه در گره ها  ثانویه  یها

شناخته   شوند.  یم

 

  
در  ریشه جانبی اولیه کولئوپتیل، ریشه اصلی و 

 VEمرحله 

 VEریشه اصلی اولیه و کولئوپتیل در مرحله 

  
 سیستم ریشه اولیه بدون حضور سیستم ریشه ثانویه  ریشه جانبی اولیه سالم و ریشه اصلی آسیب دیده

  

 . خاک  ریدر ز هی برگدشده قبل از  میتقس  لیکولئوپت ریشه اصلی مرده در یک گیاهچه
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 اولیه آسیب دیدهشه جانبی اولیه سالم و ریشه ری اولیه آسیب دیده همراه ریشه عارضینوک ریشه 

  
 گیاهچه ذرت در مرحله یک برگی اولین مجموعه ریشه ثانویه در مرحله یک برگی

  
گیاهچه در مرحله یک برگی و اوایل مرحله دو   ریشه اولیه و ثانویه در مرحله دو برگی

 برگی

  
 ریشه های مویین در مرحله دو مرگه شهمریستم انتهایی ری
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 در گیاه ذرت  5و  4طویل شدن میانگره بین گره  مجموعه ریشه ثانویه در بخش تقسیم ساقه 5
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به   ت یبا موفق  ریشه های هوایی نگه دارنده از حد گرم نباشد(،  شی مساعد باشد )مرطوب و ب  یخاک سطح  طی اگر شرا

خواهند خاک    ییباال  هیاز ال  یاستخراج آب و مواد مغذ به طور موثر اقدام به  و    ابندی  یم  ریکنند، تکثیخاک نفوذ م

توسعه سنمود با  س ثانوی  شهیر  ستمی .  نقش  آب    اولیه،  شه ی ر  ستمی،  میشوددر جذب  رکمتر   ی برا   ثانویه  یها  شهی. 

 هستند. یو آب ضرور یمواد مغذیت و جذب اکثرگیاه  ساختاراز  یبانیپشت

کند. تغییر می   ثانویه  یهاشه یبه ر  یبه وابستگ  بذر  ریاز ذخا  یبرگ  3  مرحلهدر حدود  ذرت    یاهچهگ  ییغذا  یوابستگ

تواند یمیک برگی تا پنج برگی در طول دوره    ثانویه  یها  شهیدر حال رشد رهای  مجموعه اولین استرس به    ا ی  ب یآس

را گیاهچه جوان  ،  ثانویه   شهیر  یموعه ها مج  نیل. صدمه به اوندازدیب  ریبه تأخ  ایذرت را به شدت متوقف    اهیرشد گ

 دهی رس  انیبه پا  باًیتقر  یر بذراز حد مطلوب ادامه دهد. اگر ذخا  شیب  بذر  ریخود به ذخا  یکند به وابستگ  یوادار م

گ رشد  ادامه  راحت  اهچهیباشد،  م  یبه  مرگ  یمتوقف  و  بودن  رمعمولیغ  گیاهچهشود  تنشهاخواهد  که   یمعمول  ی. 

علف   ب ی، آسگیاهچه   یها یماری، بشیمیایی  کودهای  نمک  ب یرا متوقف کنند شامل آس   ریشه ثانویهه  یتوانند رشد اولیم

آسهاکش خاکها آفات  ب ی،  مرطوب    شیب  ی،  حد  تراکم    ای از  فشردگی  خشک،  )و  از  خاک  ورزناشی   ا ی   ی خاک 

 ( است.رکابذر

بذر عمق    نیدر اکه،    است این  اک  خدر  رطوبت  میلیمتر    12متر همراه با  سانتی  5تا    4  ذرت در حدود  کاشت دلیل  

 ی زنجذب آب توسط بذر و روند جوانه   یبا خاک برا  بذرد. تماس خوب  نخاک حاصل کبا    یتوان تماس خوبیم

در   دی. رطوبت خاک در عمق کاشت بافتدیتا جذب آب اتفاق ب  رد یدر رطوبت خاک قرار گ  دیاست. بذر با   یاتیح 

دهد تا یاجازه ممتر  سانتی  5، عمق  نیشود. عالوه بر ا  کنواخت ی  ینوانه زباشد تا منجر به ج   کنواخت یکل بستر بذر  

 .است  یضرور اهی گ عیسرو نمو رشد  یبرا ی تشکیل شود کهقو ثانویه شهی ر ستمیس کی

 قیعم یلیخ ایکم عمق  یلیکاشت خ جینتا

، مشکالت در رشد  بدتر است. در طول فصل  قیعم  یلیکم عمق از کاشت خ  یلیاست که کاشت خ  یادآوریبه    الزم

تواند منجر به توسعه  یاز حد کم عمق م  شیکاشت ب  است.  شتر یببسیار  کاشته شده  از حد کم عمق    شیمزارع ذرت ب

شود.   اهیگ  حتی ورس )خوابیدن( و    ی، مواد مغذباعث کاهش جذب آب  جه ی ، در نتشود ثانویه  شهی ر  ستمینامناسب س 

 اهیگ  ت سالمضعف  موجب    جهی، در نتادهقرار د  تنشرا تحت    اناه یتواند گیو آب م  یبه مواد مغذ   یکاهش دسترس

به قدر کافی توسعه پیدا نکرده و حمایت کافی برای گیاه   ثانویه  شهیر  ستمیکه س  یهنگام  ذرتشود.    و عملکرد کمتر

سندرم ذرت بدون "ضعیف کم عمق و  یا شهیر ستمیس ذرت دارای. درد، تمایل به ورس )خوابیدگی( دارفراهم نیاو

 یل به زمان طو  کیاز حد خشک نزد شیب یاثرات مخرب خاک سطح جهیمشکل معموالً در نت نید که انام دار "شهیر
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جوان که از   ثانویه  یهاشهیدهد. ر( رخ  برگی  4برگی تا    2مراحل  ذرت جوان )  چهاه یدر گ  ثانویه  شهیر  هیشدن اول

 تی از استقرار موفق  قبل(  ی آنستم یمر  ینواح )و    شهی، در صورت خشک شدن نوک رندیآی م  رونیب  اهی گ  طوقه  هیناح 

سطح   زیرکمتر    ای  مترسانتی   2  جوان ذرت معموالً  چهاه یگ  نقطه رشدروند.  یم  نیدر خاک مرطوب، از ب  شهیر  زیآم

 است.  ریپذ ب یآس سطحی خاک یخشک طی در برابر شرا ژهیخاک قرار دارد و به و

 ریزدهی در  خنک تر خاک و برگ  یقرار گرفتن در معرض دمادر ظهور،    ریتواند منجر به تاخیم  قیعم  یلیکاشت خ

 تر قیعمسطوح  آمدن از    رونیب  یبراگیاهچه    ازیمورد ن  شتری ب  یزمان و انرژ  لیبه دل  اهیدر ظهور گ  ریشود. تأخ  خاک

و در معرض بذر    یدر جوانه زن  ریباعث تاخ  جهیدر نت  بوده وتر  تواند خنک ی، خاک مترقیعمسطوح  در    است.  خاک

 ی به دما   یجوانه زن  یسرد حساس است و برا  ی. ذرت به خاک هاباشدحشرات    ب یو آس  زیخاک  یهای ماریب  ترشیب

از   باالتر  سانت  10خاک  نیدرجه  از    ازیگراد  قبل  بهدارد.  بررس  اقدام  کاشت   یدما   یکاشت،  مناسب  عمق  در  خاک 

اختصاص   و برداشت شود.رسیدگی  ،  دهی  شمیو ابر  یدر گلده   ریتواند باعث تاخیدر ظهور م  ریاست. تاخ  یضرور

براس کشت را در فصل رشد    یکمتر  یتواند مشکالت احتمالیمزرعه م  کاشت درعمق    یو بررس  نییتع  یزمان برا

 به وجود آورد. 

 تاثیر عمق کاشت بذر

 کاشت بذر در عمق بسیار کم  کاشت بذر در عمق بسیار زیاد 

 ثانویه  توسعه صعیف سیستم ریشه در معرض تنش سرمایی خاک

 خوابیدگی در اوایل فصل تاخیر یا عدم ظهور گیاهچه 

 سالمتی ضعیف گیاه از اواسط تا اواخر فصل رشد  برگدهی در زیر خاک

 شرایط محیطی مناسب برای رشد ریشه ذرت

درجه رشد   10  ر یاست. در زسانتیگراد  درجه    26ذرت    شهیتوسعه ر  یمطلوب خاک برا  یدما   :خاک  ی دماالف(  

کند و باعث یرا محدود م  شهیبهار عموماً رشد ر  درخنک    ی رد. دمانخواهد کرشد  اصال ریشه    ایدارد  وجود    یکم

باشند    اهانی شود گیم نشان دهند.    ا یسبز کمرنگ  را  با   ورزیبدون خاک  در سیستم های کشت عالئم کمبود فسفر 

معموال    ادیز  یایبقا خاک  روی  خاکهابر  از  سردتر  درجه  شده،    یچند  زده  خاکهاه شخم  بعالوه،  دارای   یستند. 

معموال   م  یاز خاکها   عتریسر زهکش خوب  باالشوند.    یمرطوب گرم  که سطح آب  مزارعی  در  رو  این  است، از   

 باشد زیرا موجب گرم شدن سریعتر خاک خواهد شد.   شخم زدن میتواند یک مزیت 
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رشد نکرده و یا   ،است   ائمی کمتر د  ینقطه پژمردگ  رطوبت آن از  که    یخاک  درها    شهیر  :خاک  یرطوبت ناکافب(  

نمیابند ها    .توسعه  دنبال خواهند کرد،  ریشه  این روآب را در خاک  مناطقاز  منشعب    ی، در  و رشد شده  از خاک 

است،  کنند  یم باشنداز رطوبت  خاک    یسطح  یهاهیاگر ال  یحتکه مرطوب  اگر سطح خاک در طتخلیه   شدر  ی. 

جوان   اهانیگ  جهیمحدود شود و در نت  ثانویه  یها  شه یررشد  ممکن است    فشرده باشد،  ایخشک، گرم    ،ثانویه  شهیر

 . آیدبوجود می شهی سندرم ذرت بدون رورس میکنند و  یبه راحت

 ی برا   یخاک مشکل بزرگتر  ینسبت به رطوبت ناکافخاک  از حد در    شیرطوبت ب  :از حد خاک  شیرطوبت بج(  

ر  وقت  شهیتوسعه  است.  ها    یذرت  م از آب  خاک  تخل یاشباع  با  اکسسریع    هیشوند،  موجود  دیگر   توسط  ژن یمنابع 

و جذب مواد   یسلول  می، تقستنفس  یذرت برا  شهی. رابدییکاهش م ه  شی ر  اکسیژن برایها    سمی کروارگانیو م  اهانیگ

رشد پیش رو  در فصل شهیر یدگی را مستعد پوس اهانیتواند گیم نیغرقاب همچن طیدارد. شرا ازی ن ژنیبه اکس یمغذ

نها   نیبنابرا.  نماید اثر  است  اضاف  ییممکن  اواخر فصل    یرطوبت  مزرعه   عیسر  یزهکش  جینشود. ترو  مشخص تا 

 . مفید باشدفصول مرطوب   در شهیرشد ربر  میتواند به طور مستقیم

نواحی دارای به سمت    حاًیها ترج   شهیمطلوب است. ر  شهیرشد ردر خاک برای  فسفر  وجود    ی خاک:مواد مغذد(  

مواد   دلیل محدودیت ناشی از کمبودبیشتر به    ،چنینی نواحی نفوذ کننداما اگر به    ،کنندید نمیایی رشکود شیمتجمع  

  شه ی، رشد رسرد خاک  یدما  لیذرت که به دل  گیاهچه  وسطجذب فسفر ت  شیبه منظور افزاسرک    . کوداست   یمغذ

 ی کند. قارچهامیرا حل نشدید  کمبود    مشکالت  شهیهم  سرککود    کیحال،    نیشود. با ای م  هی، توصمحدود دارند 

، کلزا اه یس  یشآدر تناوب بعد از  ذرت    یکنند. وقتیذرت در استخراج فسفر از خاک کمک م  شهی به ر  نیز    زایکوریم

 ی قارچ ها  زانیمیا آیش سیاه    محصوالت   نیافزوده شود، زیرا  ا  یفسفر اضافالزم است  ،  کشت میشودچغندرقند    ای

 د.نده یرا در خاک کاهش م زایکوریم

دارای   ای   ادی نمک ز  ی دارا  یها  ه یال ،متراکم خاک اریبس  یهاه ی ها قادر به نفوذ به ال  شهیر یی:ایمیتراکم و موانع شه(  

 ر قرا  یبررسالزم است الیه های خاک مورد  ،  یفشردگبه  مزارع با خاک مستعد    ی. برای نیستند آهک  های فشردهالیه 

 شود. ی مخوب ریشه باعث رشد  اسب من یو زهکشدانه بندی دارای  خاک  کی. گیرد

ذرت است. به عنوان   شهیو الرو کرم ر  مفتولی  یکرمها   شهیرسان به ر  ب یحشرات آس  نیعتر یشا  فات:آصدمه  و(  

کننده   هیحشرات تغذ  شتری. بی شوندبررس  آفات  ب یآساز نظر  ها را    شهیرالزم است  ،  رصد مزرعه از برنامه    یبخش

  از بین میروند.  زمان کاشت در  ای مال بذر هایکشآفت با   شهیر
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نبابه طور خالصه از    د ی ، هرگز  با عمق کمتر  را  آل   دهیا  عمق  کیمتر  سانتی   5.5تا    4.5کاشت،  متر  سانتی   4ذرت 

و  است  خاک  نوع  به  بسته  اما  خاص  ،  شرایط  عمق  در  تا  است  در منفی    یریتأث  چیه   بدونمتر  سانتی   7.5ممکن 

در عمق مناسب مزرعه  بذر  شرکت توسعه کشت ذرت امیدوار است با کشت  گیاهچه نیز کشت انجام شود.    استقرار

 فصل رشد ایمن و موفقی را پیش رو داشته باشید.   مورد نظر،خود و دستیابی به تراکم مناسب رقم 
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