ذرت علوفهای

آیا می دانید که...؟
دریانوردان در سفرهای دور دنیا گیاهان مختلفی را شناسایی نموده اند .یکی از گیاهان یافت شده دارای
دانه ای بود که طعم و پخت مناسبی داشت و از دانه آن پس از خشک شدن آردی را تهیه می نمودند که برای
انسان قابل مصرف بود .آنها این دانه را «  میز »1نام نهادند .بعدها گیاه شناسانی مانند لینه نیز همین نام را
به عنوان نام گونه آن تأیید کردند .این گیاه در زبان فارسی «  ذرت» نامیده می شود .ذرت در تهیه خوراک
دام ها به ویژه گاوها و طیور استفاده می شود.
ذرت در صنايع ديگر از جمله خودروسازی براي براق سازی كاربرد دارد.
ذرت در صنايع داروسازي ،بهداشتي و آرايشي مورد مصرف و روزبهروز كاربرد آن در حال گسترش است.

 Maysـ1
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ضروت و اهمیت کشت ذرت علوفه ای
ذرت علوفه ای از محصوالت مهمی است که به عنوان خوراک دام به ویژه گاو و گوسفند مطرح است ،بنابراین،
کمیت (مقدار علوفه) و کیفیت (درصد پروتئین ،نشاسته ،مواد معدنی) علوفه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .گیاه ذرت مواد قندي و نشاسته زیادي دارد و عملکرد علوفه ذرت به  80تا  100تن در هکتار می رسد.
این گیاه یکی از بهترین گیاهان براي تولید علوفه سبز است .ذرت علوفه ای ،علوفه بسیار خوش خوراکی جهت
گاو و گوسفند است و شرایط مکانیزاسیون را به خوبی می پذیرد .این نوع ذرت داراي مقادیر زیادي مواد معدنی
مخصوصاً نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم است و به آسانی هضم شده و سیلوي آن براي دام های پرواري
مناسب ترین خوراک است.
پژوهش

آخرين آمار و اطالعات مربوط به سطح زير كاشت ،عملكرد و تولید ذرت علوفه ای در هکتار را در استان
خود ،ساير استان ها و كشور بررسی کنید و در کالس درس گزارش دهید.
ویژگی های گیاه شناختی ذرت
ذرت گیاهی از تیره گندميان 1است .ساقه آن بندبند ،توپر و افراشته بوده و از آن شاخههای جانبي منشعب
نمیشود .فاصله گرهها در انواع مختلف حدود  6تا  20سانتیمتر است .ارتفاع ساقهها از  0/3تا  5متر است ولی
در شرایط مزرعه ارتفاع ساقه حدود  2تا  3متر است .ارتفاع بوتهها به گونه ذرت و شرايط محيط رشد آن بستگی
دارد .متوسط قطر ساقه در ناحيه طوقه ،حدود  3سانتیمتر بوده و
برگ
دارای  8تا  15میان گره است.
تعداد برگ های ذرت  8تا  48عدد و به طور متوسط 12تا  18عدد
ساقه
است .در ارقام زودرس تعداد برگ  6تا  8و در ارقام دیررس تا 48
عدد متغیر است .هر برگ دارای غالف و پهنک است که غالف میان
گره ساقه را در بر می گیرد.
غالف
ذرت دارای ریشه های قوی ،انبوه اما سطحی است .انواع ریشه در
شکل 1ـ اجزای برگ ذرت
ذرت عبارت اند از:
 1ریشه های اولیه :این ریشه ها در موقع جوانه زدن از بذر به وجود
می آیند و تعداد آنها  3تا  5عدد هستند .ریشه های اولیه رشد
سریعی دارند و انشعاباتی از آنها به وجود می آیند که تا عمق نسبتاً
زیادی در خاک نفوذ می کنند (شکل .)2

شکل 2ـ ریشه های اولیه ذرت
 poaceaـ1
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 2ریشه های دائمی یا تاجی :این نوع ریشه ها در
نزدیکی سطح خاک به وجود می آیند و حدود  2تا
 2/5متر به سمت پایین و  1تا  1/5متر به اطراف نفوذ
می کند (شکل .)3

 3ریشههای محافظ یا نگهدارنده :این ریشهها از
دومین تا هفتمین گره ساقه که در باالی سطح خاک
قرار دارند بهوجود میآیند به همین دلیل به آنها
ریشههای هوایی نیز گفته میشوند و تعدادی از آنها
در خاک فرو میروند .این ریشهها از نظر فیزیکی سبب
استقرار بهتر گیاه در خاک میشوند (شکل .)4

شکل 3ـ ریشه های تاجی ذرت

شکل 4ـ ریشههای نگهدارنده یا محافظ

ذرت گیاهی است یک پایه بدین معنی که گل های نر و ماده جدا از هم ولی بر روی یکپایه (یک بوته) قرار
دارند .گل نر در انتهای ساقه قرار دارد و شاخههای متعددی ایجاد مینماید .هر گل نر یا تاسل در ابتدا 1000
سنبلچه تولید میکند که هر سنبلچه دارای دو گلچه و هر گلچه دارای  3پرچم است .دانه گرده در کیسه گرده
که در انتهای پرچم است تشکیل میشود (شکل  5و  .)6دانههای گرده ابتدا از تاسل اصلی آزاد میشوند و سپس
به شاخههای منشعب از تاسل اصلی میرسند .دوره آزادسازی دانه گرده از گلآذین نر 10ـ 7روز است .هر دانه
گرده رها شده فقط زمان کمی (چند دقیقهای) زنده میماند.تاسل تولید تعداد زیادی دانه گرده میکند که
بهوسیله باد به اطراف پراکنده میشوند.

شکل  5ـ گل آذین نر در ذرت

شکل 6ـ گل نر در ذرت

گلهای ماده ذرت از جوانهای که در قاعده غالف برگ وجود دارد تولید میشوند .روي اين محور كه چوب بالل
ناميده میشود ،سنبلچههای متعددی در طول بالل بهطور جفت قرار میگیرند .هر کدام از سنبلچهها دارای دوگل
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ماده میباشند (شکل .)7گل ماده شروع به رشد و نمو
میکند و تار ابریشم را بهوجود میآورد .هر تار ابریشم
 3تا  3/5سانتیمتر در روز رشد میکند .مجموع کالله
و خامه در هر گل ماده یک تار ابریشم است .تارهای
ابریشم  2هفته قبل از ظهور گلهای نر رشد خود را
آغاز مینمایند اما هنوز ظاهر نشدهاند .گلهای نر  3تا 5
روز پیش از ظهور تارهای ابریشم ظاهر میشوند .نوعی
همزمانی رسیدگی بین دانه گرده و تار ابریشم وجود
دارد .گل کردن ذرت  10تا  15روزبه طول میانجامد.
هر گل نر ذرت حدود  6تا  15هزار دانه گرده تولید
میکند .گردهافشانی غیرمستقیم ذرت بیشتر توسط
باد صورت میگیرد و باد میتواند تا چندین کیلومتر
گردهها را منتقل نماید.

شکل 7ـ گل آذین ماده ذرت
پرسش

در شکل ( )8اجزا و اندام های مختلف گیاه ذرت را نام گذاری نمایید.

شکل  8ـ شناسایی اندام های گیاه شناختی ذرت
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شرايط محيطي مناسب رشد و نمو ذرت علوفه ای
وجود تنوع زياد در گياه ذرت ،از نظر گروه رسيدگي (از خيلي زودرس تا خيلي ديررس) امكان رشد آن را در
محدوده وسيعي از شرايط اقليمي فراهم آورده است .بر اين اساس امكان كاشت اين گياه در سراسر كشور ما
وجود دارد.
دما (حرارت) :ذرت گياه مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري است .در تمام مراحل رشد ،مخصوصاً در مرحله
گياهچه اي نسبت به سرما حساس است .حرارت يكي از عوامل اصلي محدودکننده رشد و نمو اين گياه است.
درجه حرارت زياد و كاهش رطوبت نسبي هوا در مرحله گرده افشانی آثار نامطلوبي بر عمل گرده افشانی و
لقاح دارد و در نهایت سبب كاهش عملكرد دانه می گردد .وقتي ميانگين درجه حرارت روزانه در طول فصل
رشد بيشتر از 20درجه سلسیوس باشد ارقام زودرس به مدت  80تا  115روز و ارقام متوسط رس تا ديررس
به مدت 120تا 140روز زمان براي رسيدن دانه نياز دارند .وقتي ذرت به عنوان علوفه كشت می شود .طول
دوره رشد به مدت  15تا  20روز کوتاه تر می شود.
رطوبت :رطوبت يك عامل مهم در زراعت ذرت است .ذرت در رابطه با توليد ماده خشك نسبت به ساير گیاهان
زراعي به آب كمتري احتياج دارد .در پارهای از مراحل رشد از جمله گسترش سريع برگها ،گرده افشاني و پر
شدن دانه ،كه مصادف با ماههای گرم تابستان است گياه به آب بيشتري نياز دارد .به علت زياد بودن سطح برگ
در ذرت ،مقدار فتوسنتز و همچنين تبخير و تعرق افزایش یافته و در نتیجه مجموع آب مصرفي آن افزايش
مییابد .در ذرت ،نسبت ماده خشك توليدي به ازای هر  1000واحد آب مصرفي ،حدود  2/88كيلوگرم بر
مترمكعب است .بنابراین ذرت از گياهان با كارايي باال در مصرف آب بعد از سورگوم ( )3/64و ارزن ( )3/46است.
بیشتربدانید

پژوهش

کار آیی (راندمان) مصرف آب چیست؟
کار آیی مصرف آب به مفهوم نسبت ماده خشک تولیدی (کیلوگرم و یا گرم) به میزان آب مصرفی
(مترمکعب یا لیتر) است .این معیار در مواردی که منابع آب محدود است بسیار اهمیت دارد.
آيا گياهاني كه راندمان مصرف آب بااليي دارند ،تحمل خشكي بيشتري هم دارند؟ چرا؟
نور :ذرت از نظر طول روز بی تفاوت تا روزکوتاه است .ميزان رشد ذرت نه تنها به طول روز بلكه به شدت و
كيفيت نور نيز بستگي دارد .در روزهايی كوتاه و نور شديد ارتفاع بوته و تعداد برگ های ذرت كاهش می یابد
و بالل ها در گره های پایین تر ساقه تشكيل می شوند.
خاك مناسب :كاشت ذرت در خاک هایی كه داراي عمق كافي ،نرم ،قابل نفوذ با اسیدیته بين  6تا  7باشند،
نتيجه مطلوبي داشته و محصول قابل توجهی توليد می نماید .ذرت به رطوبت اضافي خاك (ماند آبی) بسيار

94

پودمان  :2زراعت گیاهان علوفهای

حساس بوده و به همين دليل مزارع بايد از زهكشي مناسبي برخوردار باشند .از نظر شوري خاك ،ذرت در
خاک هایی با دامنه شوري  1تا  4ميلي موس بر سانتی متر رشد می کند .در خاک هایی با شوري باالتر از
 4ميلي موس بر سانتی متر بايد ميزان بذر را افزايش داد .در خاک هایی با شوري باالتر از  6ميلي موس بر
سانتی متر ،كشت ذرت اقتصادي نيست.
آماده سازی بستر کاشت ذرت علوفه ای
تهیه بستر کاشت (خاک ورزی) :با توجه به اینکه کاشت ذرت علوفه ای در مناطق مختلف هم در بهار و هم
در تابستان امکان پذیر است ،بنابراین آماده سازی بستر کاشت برای دو زمان کاشت بیان شده به طور جداگانه
توضیح داده می شود.
آماده سازی بستر جهت کشت بهاره

به منظور کاشت بهاره اقدامات جهت آماده سازی بستر
از پاییز سال قبل آغاز می شود و این اقدامات شامل
موارد زیر است:
 1زیرشکنی به عمق  55سانتی متر( .در صورت نیاز,
هر چهار سال یک بار) (شکل )9
 2پخش كود دامي (يا كشت كود سبز)
 3خاکورزی اولیه در پاییز در شرايط مناسب رطوبتی
 4پنجه غازی در فواصل بارندگی ها (برای کنترل
علف های هرز با توجه به شرایط)
 5دیسک در اوایل بهار
 6تسطیح
 7پخش علف کش پیش از کاشت (در صورت توصيه
كارشناس)
 8اختالط سم يا خاك با اجرايي ديسك سطحي

شکل 9ـ زیرشکن

آماده سازی بستر و کاشت بذر درکشت تابستانه

 1قبل از شخم با استفاده از خردکن ها (ديسك ،روتيواتور ،سيكلوتيلر) بقایاي محصول قبلی خرد می شود
تا در عملیات تهیه بستر و کاشت بذر مشکل ایجاد نشود .استفاده از ماشین های خاک ورزی مانند چيزل پکر
(شکل  )10براي دفن بقايا قابل توصيه است .در هر صورت حفظ بقایا براي افزايش ماده آلي خاك و
حاصل خيزي خاك الزامي است (شکل .)11
 2شخم عمیق با گاوآهن برگردان دار به عمق  25تا  30سانتی متر در صورت عدم دسترسي به ماشین های
خاك ورز حفاظتي.
 3ایجاد شيار به منظور آبیاری زمین (هیرم کاری) (شکل .)12
 4اجراي دیسک با دنباله ماله پس از گاورو شدن زمین (شکل .)13
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گفت و گو

فعالیت

شکل 10ـ چیزل پکر

شکل 11ـ ساقه خردکن زراعی

شکل 12ـ ایجاد جوی و پشته وآبیاری
(هیرمکاری)

شکل 13ـ دیسک بعد از آبیاری

زمان مناسب مصرف علف کش های پیش از كاشت (در صورت توصيه) چه زماني است؟

آماده كردن زمين براي كاشت ذرت علوفه ای

 1با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و آماده به کار شوید.
 2با هماهنگی های الزم به واحد ماشین های کشاورزی بروید و وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید .در
صورت نیاز کود دامی پوسیده در زمین پخش کنید سپس با گاوآهن برگردان دار شخم بزنید.
 3برای نرم شدن خاک و یا خردکردن کلش دیسک بزنید و در صورت نیاز تسطیح نمایید.
 4در صورت نیاز جهت آبیاری ،جوی و پشته بزنید و بالفاصله آبیاری کنید.
 5کودهای فسفر و پتاس و در صورت لزوم علف کش ها را در زمین پخش نمایید (با توصیه کارشناسان).
سپس زمین موردنظر را دیسک سبک بزنید.
 6پس از سرویس ماشین های کشاورزی و تحویل آنها گزارش کار خود را تنظیم و تحویل دهید.
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ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت ذرت علوفه ای
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

آماده سازی بستر
کشت ذرت علوفه ای

زمین زراعی ،تراکتور،
گاوآهن ،دیسک ،لولر،
کودپاش کود دامی،
سم پاش ،علف کش،
پیش کاشت

نمره

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها /داوری /نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک ،تعیین ویژگی های خاک،
پخش کود دامی و کودهای پایه ،پخش علف کش های
خاک کاربرد ،انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی3 ،
اجرای عملیات خاک ورزی ،تحلیل اهمیت کم
خاک ورزی در کشاورزی پایدار

در حد انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک ،تعیین ویژگی های خاک،
پخش کود دامی و کودهای پایه ،پخش علف کش های
2
خاک کاربرد ،انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی،
اجرای عملیات خاک ورزی

پایین تر از حد
انتظار

ناتوانی در انجام خاک ورزی مناسب برای کاشت ذرت
علوفه ای

1

مراحل رشد ذرت :رشد ذرت شامل دو مرحله است.
 1مرحله رشد رویشی که با ( )Vنشان داده می شود.
 2مرحله رشد زایشی که با ( )Rنشان داده می شود.
 :R1مرحله ظهور تار ابریشم یا کاکل  :R2مرحله متورم شدن اولیه دانه روی بالل  :R3مرحله شیری شدن دانه  :R4مرحله خمیری شدن
 :R5مرحله دندانه ای شدن دانه  :R6مرحله رسیدگی فيزيولوژيكي (ایجاد الیه سیاه)
دانه

مراحل پر شدن دانه از
مرحله  R1به بعد

رسیدگی
فیزیولوژیکی

پرشدن
دانه

تشکیل دانه ظهور گل های
روی بالل تاجی (گل های نر)

 8تا  10برگی

 6تا  8برگی

 4تا  6برگی

 2تا  4برگی سبز شدن

شکل شماره 14ـ مراحل رشد ذرت

در شکل مراحل رشد ذرت در دو مرحله رشد رویشی و زایشی نشان داده شده است.
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بر اساس مراحل رشد ذرت به نظر شما در کدام مرحله باید ذرت را باهدف علوفه ای برداشت نمود؟ چرا؟
گروه های رسیدگی ذرت :با توجه به اینکه در نقاط مختلف جهان و از جمله در کشورمان اقلیم های متنوعی
مانند سرد ،معتدل و گرم وجود دارد ،بنابراین طبیعی است که نمی توان هر رقمي در هر منطقه ای كشت
نمود .به عبارت دیگر در مناطق سرد و معتدل کشور نمی توان اقدام به كشت ارقامي که در مناطق گرمسیری
کشت می گردد استفاده نمود .دلیل آن بسیار روشن است ،زیرا در مناطق سردسیری طول سال زراعي يا فصل
مناسب رشد و نمو نسبت به مناطق گرمسیري کوتاه تر است ،بنابراین بایستی از ارقام زودرس تر جهت کشت
در مناطق سرد استفاده نمود .بر این اساس ارقام ذرت را درگروهای دیررس تا بسیار زودرس تقسیم بندی
نموده اند .در جدول ( )1طول دوره رویش گروه های ذرت بیان شده است.
قابل ذکر است كه طول دوره رویشی تا رسیدن که
جدول 1ـ گروه بندی ارقام ذرت بر اساس طول
در جدول 1بیان شده است بر اساس تولید محصول
دوره رشد و نمو تا رسیدن دانه
دانه است .بهمنظور برداشت ذرت علوفهای که معموالً
در مرحله خمیری شدن دانه صورت میگیرد تقریباً
روز تا رسیدن
گروه رسیدگی
طول دوره رسیدن حدود 2
 85تا 100
زودرس
ـــ مدت در نظر گرفته شده
3
براي دانه است .بهعنوان مثال درخصوص گروه زودرس
 101تا 130
متوسط رس
مدت زمان رسیدن تا مرحله خمیری شدن دانه جهت
 131تا 147
دیررس
برداشت علوفهای بین  57تا  67روز خواهد بود.
تناوب زراعي در ذرت :يكي از روشهای مهم حفاظت از منابع در سیستمهای كشاورزي ،تناوب زراعي است
كه عالوه بر حفظ مواد آلي خاك ،كنترل علفهای هرز ،آفات ،بیماریها ،ساختمان خاك را بهبود بخشيده
و سبب افزايش ميزان تثبيت نیتروژن خواهد شد ،بهعنوانمثال در بسياري از تناوبها ،سويا جهت تأمین
نیتروژن در تناوب با ذرت قرار میگیرد .بايد توجه داشت ،هيچ تناوبي را نمیتوان منحصرا ً براي كليه شرايط
زراعي توصيه نمود ،تناوب بايد انعطاف الزم را داشته
جدول 2ـ نمونه تناوب زراعی  4ساله
باشد .عملکرد ذرت بعد از گیاهان خانواده بقوالت مانند
شبدر ،یونجه و سویا و همچنين پس از چغندرقند و سال /قطعه قطعه  1قطعه  2قطعه  3قطعه4
آیش
گندم
ذرت
سویا
سال اول
سیبزمینی عملکرد رضایت بخشی دارد .کاشت ذرت
بعد از غالت درکشت تابستانه نیز امکانپذیر است و در
گندم
ذرت
سویا
آیش
سال دوم
صورت تقویت زمین با کود دامی عملکرد قابل قبولی
ذرت
سویا
آیش
گندم
سال سوم
دارد .بهعنوان مثال گیاهان زیر در دوره تناوب  4ساله
سویا
آیش
گندم
سال چهارم ذرت
قرار گرفتهاند .گندم ـ آیش ـ سویا ـ ذرت
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در جدول ( )2تناوب زراعی مزایای قرار گرفتن ذرت بعد از سویا را بیان کنید.
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چه گیاهانی هم زمان برداشت دارند و احتمال تراکم کاری برای کشاورز خواهند داشت؟
آیا می توان به جای آیش از کشت چغندرقند استفاده نمود؟
کاشت ذرت
انتخاب بذر :با توجه به نقش و اهميت بذر در عملكرد و كيفيت محصول به ویژه در ذرت كه ارقام هيبريد مورد
كاشت قرار می گیرند ،بايستي بذرها را از مراكز معتبر با شناسنامه يا همان برچسب گواهی شده خريداری
نمود .نوع بذر يا رقم انتخابي بايستي با زمان كاشت ،شرايط منطقه و هدف از توليد مطابقت داشته باشد.
درجه خلوص و درصد جوانه زنی بذرهای هيبريدي كه براي كشت ذرت مورد استفاده قرار می گیرند بايد به
ترتیب حداقل  98و  90درصد باشد.
تراكم بوته :انتخاب تراكم مناسب با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه و رقم مورد نظر ،يكي از عوامل مهم
براي توليد زراعت ذرت است .دستيابي به توان ذاتي گياه ،با تأمين رطوبت و تنظيم تراكم و آرايش گياهي
مناسب در واحد سطح امکان پذیر است .در مزارعي كه تراكم بوته كافي نيست ،خسارت نه تنها ناشي از كاهش
تعداد بوته ها ،بلكه در اثر توزيع غيريكنواخت بوته ها نيز ايجاد می شود.
بين تراكم بوته و عملكرد ذرت رابطه مستقيمي وجود دارد .افزايش تعداد بوته در يك مساحت مشخص
موجب می شود كه حجم خاك كمتري در اختيار هر يك از گياهان قرار گيرد .اين كاهش حجم ،بیان کننده
كاهش ميزان آب و مواد غذايي است كه در اختيار گياه قرار می گیرد .همچنين افزايش تراكم موجب كاهش
عبور نور به بخش پايين می گردد .در نتیجه رقابت بين بوته ها جهت دريافت نور ،باعث می شود که برگ های
پایيني ،سریع تر به پيري رسيده و ريزش نمايند .تراكم بوته بايد بر اساس گروه رسيدن هيبريد و تاريخ كاشت
توصیه شده در هر منطقه تعيين شود.
فاصله ردیف در ذرت معموالً  70تا  75سانتی متر و فاصله روی ردیف  20 ،15و  25سانتی متر در نظر
می گیرند (شکل  .)15محققان نشان داده اند که با تغییر فاصله ردیف ها پایین تر از  75سانتی متر عملکرد
علوفه بیشتر می شود .با این وجود ارقام هیبرید در تراکم های یکسان عملکرد متفاوت دارند و برای هر رقم
هیبرید بایستی به تراکم توصیه شده آن در برچسب روی کیسه بذر توجه نمود.
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شکل 15ـ رابطه تراکم بوته و عملکرد مطلوب در ذرت علوفه ای
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تراکم کاشت

سیلویی  15تا  16سانتی متر
دانه ای  17تا  20سانتی متر
 70تا  75سانتی متر

شکل 16ـ تراکم کاشت یا تعداد بوته در واحد سطح (از عوامل بسیار مهم و مؤثر در عملکرد علوفه ذرت)

عمق كاشت :سرعت و يكنواختي جوانه زدن نه تنها به درجه حرارت خاك ،بلكه به عمق كاشت نيز بستگي
دارد .عمق مناسب كاشت بسته به نوع خاك بين  3تا  7سانتی متر است .در شرايط مناسب درجه حرارت و
رطوبت خاك ،عمق كاشت  4تا  5سانتی متر ،بهترين خواهد بود .در کشت های زود هنگام ،بخصوص اگر خاك
سرد باشد ،عمق كاشت  2/5تا  4سانتی متر مناسب است .در مواقعي كه خاك يا كشت با تأخير انجام می شود،
بذر در عمق  6/5تا  7/5سانتی متر كشت می شود تا رطوبت الزم را جذب نمايد.
تاريخ كاشت :با توجه به اينكه ذرت گياه گرما دوست است ،هنگامی که درجه حرارت خاك در سه روز متوالي
به 12ـ 10درجه سلسیوس رسيد می توان اقدام به كشت نمود؛ كشت بهاره يا كشت اول .كشت تابستانه ذرت
(به عنوان كشت دوم) بعد از برداشت جو يا گندم انجام می شود .بنابراين تاريخ كاشت بايد براساس رقم مورد
كشت ،نوع اقليم و زمان مناسب كشت محصول بعدي (پایيزه) تعيين گردد).
روش های کاشت ذرت
کاشت ذرت به صورت مکانیزه و با بذرکار پنوماتیک ذرت انجام می شود .اما با توجه به شرایط منطقه رشد
روش های زیر نیز در کشت ذرت انجام می شود.
 1کاشت ذرت به صورت جوی و پشته :در این روش بذرهای ذرت روی پشته کاشته می شوند و شیار زن نیز
با ایجاد شیار مناسب به عمق  25سانتی متر شرایط را برای آبیاری فراهم می کند.
 2روش کاشت در بقایا :در این روش با استفاده از بذرکارهای
مناسب بذر ذرت به صورت ردیفی با فاصله ردیف  80تا 90
سانتی متر و فاصله روی ردیف  15تا  20سانتی متر در تراکم های
مختلف با توجه به هدف (علوفه ای و دانه) کاشته می شوند .بقایای
گیاه قبلی سبب کاهش دما در خاک می شوند و به همین دلیل
در این روش امکان سبز شدن یکنواخت مزرعه کاهش می یابد .در
این روش خاک تقریباً دست نخورده باقی می ماند و فعالیت های
بیولوژیک در الیه سطحی خاک نسبت به روش شماره  1افزایش
می یابد (شکل .)17
شکل 17ـ کاشت ذرت در بقایا (شخم حفاظتی)
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 3کشت نشایی :در این روش کاشت پس از آماده سازی زمین و تسطیح آن به منظور سادگی در آبیاری و
استقرار بوته ذرت از نوار تیپ برای آبیاری استفاده می نمایند .نشاها با استفاده از نشاکار کاشته می شوند و
بالفاصله اقدام به آبیاری با نوار تیپ می نمایند (شکل .)18

شکل 18ـ روش کشت نشایی ذرت علوفه ای

 4کاشت در کف جوی :در این روش کاشت به منظور فرار از شوری
به ویژه در اوایل فصل رشد بذرها در کف جوی کاشته می شوند و
پس از استقرار ( 5ـ 4برگه شدن) و رسیدن ارتفاع بوته ها به 30ـ 25
سانتی متر با دستگاه کولتیواتور پشته ها تخریب می شوند و به جای
آنها جوی ایجاد می گردد .در برخی از مناطق ذرت تا زمان برداشت
در کف جوی باقی می ماند (شکل .)19
 5کاشت دو یا چند ردیف روی پشته :در این روش عرض پشتهها
را 1/5متر در نظر میگیرند و دو ردیف ذرت با فاصله  70سانتیمتر
کاشته میشوند .در این روش رقابت ذرت با علفهای هرز بیشتر است
و امکان استفاده از نور نیز نسبت به روشهای با فاصله ردیف باالی
 70افزایش مییابد .برخی از کشاورزان با توجه به امکانات و بنیه مالی
خود روی هر پشته و بین دو ردیف نوار تیپ پهن مینمایند و آبیاری
بهصورت نواری انجام میشود و جویهای ایجاد شده در مواقع وجود
آب کافی مورد استفاده قرار میگیرند (شکل .)20
 6کاشت روی زمین مسطح :در این روش بعد از عملیات آمادهسازی
زمین (هیرمکاری) و تسطیح خاک ،خیشهای بذرکار را جدا میکنند
و ردیفهای با فاصله  70تا  75سانتیمتر کاشته میشوند سپس
نوارهای تیپ روی سطح مسطح پهن میشوند و اقدام به آبیاری
مینمایند (شکل .)21

شکل 19ـ کاشت در کف جوی

شکل 20ـ کاشت دو ردیف روی پشته

شکل 21ـ کاشت روی زمین مسطح
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امروزه به منظور کشت برخی محصوالت زراعی مانند ذرت از روش های نوینی مانند کشت نشایی ،کشت
در بقایا ،کشت در کف جوی و کشت دو ردیف روی پشته استفاده می گردد .پیرامون این روش و مزایا و
معایب آنها تحقیق کرده و در کالس به بحث بگذارید.
كشت مخلوط ذرت :در زراعت های نوین ،ذرت به صورت مخلوط با گیاهان لگومینوز در مناطقی که امکان
تأمین آب وجود دارد متداول است .در این شرایط بین ردیف های ذرت گیاهانی مانند یونجه ،شبدر و ماشک
گل خوشه ای کشت می شود .در این موارد فاصله بین ردیف های ذرت 100 ،تا  150سانتی متر تعیین
می گردد .بعد از برداشت ذرت ،گیاه ديگر علوفه کافی تولید می کند .در برخی از مناطق نیز زمین را به نوارهای
با عرض های مختلف تقسیم می کنند و در هر نوار گیاه خاصی را کشت می کنند که ویژگی های گیاهان مانند
ارتفاع آنها را بایستی در نظر گرفت و در سال های بعد جای نوارها عوض می شود (شکل های  22و .)23

شکل 22ـ کشت مخلوط ذرت و لگوها به صورت نواری با بستر
متغیر

شکل 23ـ کشت نواری ذرت با شبدر در بستری دائم در تناوب
با سبزیجات

فرسایش خاک برای کشاورزان مشکل عمده ای محسوب می شود و تلفات خاک سبب کاهش عملکرد گیاهان
زراعی می گردد .کشت مخلوط نواری باعث می شود که خاک فرسایش نشود و عملکرد علوفه باالتري تولید
شود .در کشت مخلوط ذرت با گیاهان مختلف تنوع زیستی افزایش می یابد و آفات و بیماری ها نیز کنترل
می گردد .مدیریت این مزارع نسبت به تک کشتی ذرت پیچیده تر است و نیاز به مهارت دارد.
كاشت با بذرکار پنوماتیک ذرت :پس از انجام عملیات
آماده سازی زمین با در نظر گرفتن درجه حرارت
محیط و بخصوص هنگامی که درجه حرارت خاک
تا عمق  5سانتی متری به  8تا  10درجه سلسیوس
برسد نسبت به کشت ذرت با دستگاه بذر کار اقدام
می نمایند (شکل  .)24مقدار بذر در هکتار بسته به
نوع بذر ،سیستم کاشت و هدف از مصرف گیاه مانند
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شکل 24ـ کاشت بذر با دستگاه پنوماتیک
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تهیه علوفه سبز تازه برای دام ،تهیه علوفه سیلویی برای فصل زمستان یا تولید دانه متفاوت است .تعداد بوته
در هکتار از  50هزار بوته تا  100هزار بوته در هکتار متفاوت است .با توجه به هدف از تولید  5تا  10بوته در
مترمربع در نظر می گیرند .در روش های خطی عملیات کاشت بذر با دستگاه پنوماتیک انجام می شود و مقدار
بذر  15تا  20کیلوگرم در هکتار است .در عمل کشاورزان به منظور اطمینان از سبز شدن مزرعه و جلوگیری
از واکاری مقدار بذر با توجه به شرایط مزرعه  30تا  50کیلوگرم در هکتار در نظر می گیرند .ارقام مختلف
واکنش های متفاوتی به تراکم نشان می دهند .ارقام هیبرید جدید نسبت به هیبریدهای قدیمی تراکم های تا
 90000بوته در هکتار را تحمل می نمایند و در این تراکم عملکرد بیشتری نسبت به سایر تراکم ها دارند.
معموالً فاصله ردیف ها را  70تا  90سانتی متر با توجه به روش کاشت در نظر می گیرند .در روش کاشت بذر
در بقایا فاصله بین ردیف ها را  90سانتی متر در نظر می گیرند .امروزه با توجه به کارنده های جدید فاصله
ردیف ها را تا  60سانتی متر نیز کاهش داده اند و در این فاصله ردیف عملکرد علوفه باالیی به دست آمده است.
کشاورزان روش های مختلفی برای کاشت بذر ذرت با دستگاه پنوماتیک به کار می گیرند که در زیر به برخی
از آنها جهت کاهش مصرف آب و علف کش ها اشاره می شود.
 1در برخی از موارد در زمان کاشت بذر فاروئرهای بذرکار را از دستگاه جدا می نمایند و کاشت بذر بدون
ایجاد جوی و پشته انجام می شود و پس از سبز شدن بذر و استقرار گیاه (ارتفاع  25تا 30سانتی متر ) ضمن
ایجاد جوی پشته عمل کوددهی و کنترل علف های هرز نیز انجام می شود .مزرعه تا رسیدن به ارتفاع  25تا
 30سانتی متر آبیاری نمی شود و از رطوبت زمان کاشت استفاده می کند.
 2در موارد دیگر نیز کارشناسان با جدا کردن فاروئرها بهصورت یکدرمیان فاصله ردیفها را به  1/5متر افزایش
میدهند (روی پشته دو ردیف با فاصله  75سانتیمتر قرار دارد) و در زمان آبیاری با ایجاد پتهبندی و افزایش
 20درصدی زمان آبیاری سبب افزایش سطح زیر کشت و صرفهجویی در مصرف آب در هکتار میشوند.
 3برخی از زارعین نیز بعد از ایجاد جوی و پشته ،جوی ها را به صورت متناوب می بندند و هر ردیف فقط از
یک سمت آبیاری می شود .این روش سبب شده است که سطح زیر کاشت دو برابر شود و از مصرف آب در
هکتار صرفه جویی می شود.
ارزشیابی مرحله ای
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

کاشت ذرت
علوفه ای

زمین زراعی ،قپان (ترازو) ،ماشین
کاشت ،بذر

نتایج ممکن استاندارد (شاخص ها /داوری /نمره دهی) نمره
باالتر از حد
انتظار

در حد انتظار

انتخاب رقم ،تعیین تاریخ کاشت ،تعیین روش
کاشت ،تعیین مقدار بذر مصرفی ،انتخاب ماشین های
3
کاشت ،تنظیم ماشین های کاشت ،اجرای عملیات
کاشت ،تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت
انتخاب رقم ،تعیین تاریخ کاشت ،تعیین روش کاشت،
تعیین مقدار بذر مصرفی ،انتخاب ماشین های کاشت2 ،
تنظیم ماشین های کاشت ،اجرای عملیات کاشت

پایین تر از حد ناتوانی در کاشت یکنواخت و عمق نامناسب ذرت
علوفه ای
انتظار

1
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سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها
سله به قشر غیرقابل نفوذی که بعد از آبیاری یا بارندگی بهوجود میآید گفته میشود .وجود سله سبب
جلوگیری از تهویه خاک ،خفه شدن ریشه و کاهش رشد بوتههای ذرت میشود .مشکالت اساسی سله شامل
ایجاد شکاف در سطح مزرعه ،تبخیر رطوبت خاک از شکافها ،جلوگیری از نفوذ آب به درون خاک به خاطر
ایجاد قشر نفوذناپذیر در سطح خاک و جلوگیری از
تهویه خاک میباشد .روشهای پیشگیری از سله
شامل اضافهکردن مواد آلی ،استفاده از روش آبیاری
نشتی بهجای آبیاری غرقابی ،کوتاهکردن دور آبیاری و
ایجاد پوشش در سطح خاک (مالچ) میباشد .در زراعت
ذرت برای سله شکنی از دستگاههای کولتیواتور ،پنجه
غازی ،چیزل و چنگکهای گردان استفاده میشود.
ضمن عمل سله شکنی با دستگاه کولتیواتور عمل
شکل 25ـ سله شکنی ،کوددهی و خاک دهی پای بوته ها
خاکدهی پای بوتهها نیز انجام میشود (شکل .)25
آبياري
تأمین آب کافی به ویژه در مراحل استقرار ،گل دهی و دانه بندی ذرت ،در افزایش عملکرد آن بسیار مؤثر است،
نیاز آبی ذرت نسبت به مرحله رشد و نمو متفاوت بوده و در زمان گرده افشانی و ظهور کاکل ها به حداکثر
خود می رسد .ذرت در پنج مرحله رشد به كمبود رطوبت بسیار حساس است كه عبارت اند از:
 1مرحله  4برگی
 2مرحله  8تا  9برگی (در مرحله رسيدن ارتفاع گياه به حد زانو)
 3یک هفته قبل از تلقیح
 4زمان تلقیح به مدت یک هفته
 5مرحله خمیری شدن دانه
 5ـ4

3

2
1

شکل 26ـ مراحل حساس رشد ذرت به کمبود آب
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آب اضافی يا غرقابی مزرعه ذرت بسته به مرحله رشد و نمو گیاه ممکن است صدمات جدی به محصول
وارد نماید .اين خسارت در ذرت دانه ای به مراتب بيشتر از ذرت علوفه ای است .مراحل حساس گياه ذرت به
غرقابي عبارت اند از:
 1مرحله  2تا  4برگی (مرحله  1در شکل .)26
 2مرحله گرده افشانی ( مرحله  4در شکل .)26
به طور کلی دور آبیاری و تعداد دفعات آن بستگی به شدت درجه حرارت هوا ،نوع خاک ،رطوبت خاک ،نوع
رقم و میزان بارندگی متغیر بوده و فاصله آبیاری  7تا  12روز و تعداد دفعات  10تا 16نوبت است.
کمبود آب در خاک سبب کاهش رشد ذرت می شود.
لوله ای شدن برگ های ذرت در اثر تنش کم آبی
برگ های بوته ذرت دارای سلول های حبابی می باشند
که در شرایط کمبود آب این سلول ها آب خود را از
دست می دهند و برگ ها دور رگبرگ اصلی می افتند
تا از این طریق با کمبود آب در خاک مقابله نماید
(شکل  .)26کمبود رطوبت به ذرت آسیب جدی وارد
می کند و سبب کاهش عملکرد در هکتار می گردد.
شکل 26ـ عالئم كمبود آب در گياه ذرت

پژوهش

با توجه به تعریف کار آیی مصرف آب ،از چه راه هایی می توان آن را در تولید ذرت علوفه ای بهبود بخشید؟
باهم کالسی های خود پیرامون این موضوع گفت وگو نمایید.

تغذیه و نیاز کودی ذرت :میزان کود شیمیایی موردنیاز ذرت با توجه به شرایط اقلیمی ،آب قابل دسترس،
بافت خاک ،مواد غذایی موجود در خاک ،مرحله رشدي گياه و نوع ذرت مورد کشت متغیر می باشد .ذرت از
جمله گياهاني است كه نياز بااليي به نیتروژن و پتاسیم دارد.
مقدار مصرف كود در ذرت علوفه ای :بهترین روش برای تعیین نوع و میزان کودهای مناسب مزارع ذرت
سیلویی ،آزمون خاک است .آزمون خاکی باید پیش از کاشت انجام و با در نظر گرفتن عملکرد نهایی ،کود
موردنیاز تعیین و تأمین گردد .به عنوان مثال ذرت علوفه ای (سیلویی) با عملکرد ماده خشک  25تن در هکتار،
تقریباً  300تا  320کیلوگرم در هکتار نیتروژن 250 ،تا  270کیلوگرم در هکتار پتاسیم و  70تا  80کیلوگرم
در هکتار فسفر را از خاک برداشت می نماید .به عنوان یک قاعده کلی معموالً  80درصد این مقدار از محل
کودها تأمین می شود .حداکثر جذب عناصر توسط بوته ذرت از زمانی است که بوته به ارتفاع  45سانتی متری
رسیده باشد.
مقدار نیتروژن موردنیاز گیاه ذرت بر اساس میزان مواد آلی خاک و میزان عناصر فسفر و پتاس موردنیاز ذرت
بر اساس فسفر و پتاسیم قابل جذب در خاک در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول 3ـ نیاز غذایی ذرت براساس درصد ماده آلی خاک و مقدار فسفر و پتاس قابل جذب
کربن آلی
خاک (درصد)

سولفات پتاسیم
پتاسیم قابل
سوپر فسفات
فسفر قابل
جذب خاک تریپل مورد نیاز جذب خاک  ppmمورد نیاز ppm

اوره مورد نیاز
(کیلوگرم در
هکتار)

ppm

ppm

>0/5

450

>5

200

>150

350

0/5-1

350

10ـ5

150

200ـ150

250

1/5ـ1

250

15ـ10

100

250ـ200

150

<1/5

175

20ـ 15

0

300ـ250

75

ـ

ـ

<20

0

<300

-

جهت تأمین عناصر غذایی موردنیاز ذرت علوفه ای ،بهترین روش افزودن در چهار مرحله و کنترل آن عناصر
غذایی از طریق تجزیه بافت گیاهی است.
مراحل زمان مصرف كودهاي شيميايي در ذرت علوفه ای
 1تمام کود پتاس و فسفر قبل از کاشت به زمین داده می شود.
 2قبل از کاشت :یک سوم کود نیتروژن به صورت پخش قبل از آخرین دیسک.
 3یک سوم کود سرک نیتروژن در سن زانو (بوته در ارتفاع  45سانتی متری باشد)
 4یکسوم باقیمانده کود نیتروژن سرک در مرحله ظهور گل تاجی ( )V12بهعنوان افزایش نهایی نیتروژن،کاربرد
از روش نظام کود ـ آبیاری انجام میشود .اگر توزیع کود در این مرحله به شکل کود ـ آبیاری امکان نداشته باشد
نیاز کودی این مرحله در طی مراحل  1تا  3توزیع میگردد.

R6

R1

VT

V10

V2

V3

شکل 27ـ زمان مناسب مصرف کودهای شیمیایی
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نیتروژن ( :)Nکود نیتروژن در سه نوبت یک سوم در زمان کاشت ،یک سوم در زمان  45سانتی متر ارتفاع
بوته و یک سوم قبل از ظهور گل آذین نر به صورت مصرف در آب آبیاري به کار می رود.
تأخیر در توزیع کود نیتروژني تا مرحله  10تا  12برگی موجب کاهش عملکرد ماده خشک گیاه می گردد.
توجه

البته مصرف بیش از اندازه کودهاي نیتروژني نيز سبب حساس شدن گیاه ذرت به آفات و بیماری ها،
خشکی ،سرما ،ایجاد پدیده ِورس (خوابیدگی) در گیاه می گردد.
از نشانه های کمبود نیتروژن می توان به زردي و کم رنگ شدن اندام های سبز در گیاهان جوان اشاره نمود .زرد
شدن رنگ برگ به صورت  Vشکل است
که این حالت در ادامه کمبود ،منجر به
سوختگی نوك برگ ها می شود .عوارض
ناشی از کمبود نیتروژن با عواملی مانند
حالت غرقابی خاك ،شنی بودن خاك،
پایین بودن مواد آلی خاك و آبشویی
مواد غذایی خاك توسط باران ،افزایش
می یابد (شکل .)28
شکل 28ـ عالئم کمبود نیتروژن در گیاه ذرت

حدود  37درصد کل نیتروژن جذب شده بعد از مرحله ظهور تاسل (گل نر) جذب می شود .ذرت در مرحله
رشد کند توانایی باالیی در جذب نیتروژن ندارد و با افزایش درجه حرارت و طویل شدن ساقه نیاز به جذب
نیتروژن افزایش می یابد (یک ماه پس از سبز شدن) و توانمندی آن نیز در جذب نیتروژن باال می رود .بنابراین
دادن کودهای نیتروژنی به همراه آبیاری در این مرحله ضروری است .در ذرت علوفه ای افزودن کودهای آلی
مانند اسید هیومیک در این مرحله از رشد ،سبب تحریک رشد رویشی و افزایش عملکرد زیست توده در هکتار
می گردد.
پژوهش

 1روش کود ـ آبیاری ( )Fertigationچیست؟ و چگونه اجرا می شود؟
 2با کارشناسان خبره منطقه گفت وگو کنید و کودهای آلی محرک رشد رویشی را مشخص نمایید.
فسفر ( :)Pمرحله بحرانی تغذیه ذرت با فسفر از زمان ظهور هفتمین برگ تا ظهور گل تاجی می باشد .میزان
فسفر موردنیاز ذرت ،بستگی به مقدار فسفر قابل جذب در خاک توسط گیاه دارد.
کمبود فسفر در ذرت معموالً منجر به کاهش رشد و کوتولگی گیاه می گردد و اگر کمبود فسفر شدید باشد،
باعث به وجود آمدن عوارضی مانند ارغوانی شدن سریع برگ ها در طی فصل رشد و همچنین قهوه ای شدن
قسمت نوك برگ ها می شود (شکل  .)29در ضمن بالل های آنها نیز بدشکل و بی قواره و ردیف های دانه
در قسمت نوك بالل نامنظم می شود .عوارض ناشی از کمبود فسفر بیشتر به وسیله سرما ،كمبود رطوبت،
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نامناسب بودن شرايط براي تبديل فسفر
بهصورت قابلجذب و متراکم شدن
خاك ،شدت مییابد و باعث صدمه به
ریشهها میشود.
شکل 29ـ عالئم کمبود فسفر در گیاه ذرت

پتاسیم ( :)Kمقدار پتاسي که گیاه جذب میکند كمي پايينتر از نیتروژن است .ولی پتاس در ساختمان ترکیبات
مواد آلی شرکت نمیکند .وجود یونهای پتاس به اندازه کافی در گیاه موجب میگردد که محیطهاي فیزیکی و
شیمیایی مورد نیاز مراحل متابولیکی مخصوصاً سنتز پروتئینها ،گلوسیدها و لیپیدها فراهم گردد .تأمین پتاسيم
به ميزان كافي حساسیت ذرت را نسبت به خوابیدگی بیاثر میکند و باعث جذب مقادیر کافی نیتروژن میگردد.
پتاس باعث افزایش مقاومت ذرت به خوابیدگی ،کمآبی و بیماریها میگردد.
از عالئم اولیه کمبود پتاس میتوان به زردي و حالت پژمردگی حاشیه برگها اشاره نمود .این عالئم معموالً از
برگهای پایین بوته شروع شده ،سپس به سمت برگهای باالتر ادامه پیدا میکند و در اثر کمبود پتاس ،گیاه اغلب
دیررس شده و دوره رشد آن طوالنیتر
میگردد .در ضمن اغلب باللها کوچک
مانده ،دانههاي آنها ریز و در نوك گیاه
تعداد محدودي دانه تشکیل میگردد.
کمبود پتاس در خاکهای ماسهاي
شنی و خاکهاي مرطوب متراکم تشدید
میشود (شکل .)30
شکل 30ـ عالئم کمبود پتاسیم در گیاه ذرت
روی ( :)Znذرت از جمله گياهان زراعي حساس به کمبود روي است .حد بحرانی آن بسته به شرایط مختلف
بین  0/8تا  2میلی گرم بر کیلوگرم وزن خاك متغیر می باشد .در خاک هایی كه مقدار روي كمتر از حد
بحراني باشد مصرف  40تا  80کیلوگرم در هکتار سولفات روي ،هم زمان با كاشت و دو سال یک بار به صورت
نواري در خاك توصیه می گردد .به خاطر اینکه روي درگاه تحرك کمی دارد ،عالئم کمبود ابتدا در برگ ها
و اندام های جوان ظاهر می گردد (شکل  .)31این عالئم در اندام های مختلف ذرت متفاوت است .در برگ ها
این عالئم از انتها و نوک برگ شروع و به شکل نوارهاي روشن بین رگبرگی به طرف لبه های برگ گسترش
می یابد ،اما حاشیه برگ ها ،فواصل بین
رگبرگی و نوك برگ ها سبز باقی
می ماند .به علت کم شدن فاصله میان
گره ها ،گیاه کوتاه مي ماند.کمبود روي
می تواند موجب کچلی بالل و پر نشدن
انتهاي آن گردد.
شکل 31ـ عالئم کمبود روی در گیاه ذرت
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آهن ( :)Feحد بحرانی آهن در خاك به طور میانگین  5تا  8میلی گرم در کیلوگرم است .براي رفع کمبود
آهن می توان از طریق محلول پاشی سولفات آهن با غلظت  10در هزار در مرحله  6تا  7برگی تا سه نوبت به
فاصله  10تا  15روز یک بار استفاده کرد .کاربرد سکوسترین آهن به صورت خاکی و یا همراه با آب آبیاري
در جهت رفع کمبود آهن مفید است .در ذرت عالئم کمبود آهن به صورت راه راه شدن برگ آشکار شده
(شکل  )32که رگبرگ ها سبز و فواصل
بین آنها زردرنگ است .کمبود آهن در
خاک های آهکی مناطق خشک شایع تر
است .براي رفع کمبود آهن می توان از
کودهاي آهن مناسب ،از مرحله  6تا 8
برگی ذرت به بعد تا  3نوبت به فاصله
شکل 32ـ عالئم کمبود آهن در گیاه ذرت
 10تا  15روز یک بار استفاده کرد.

پتاسیم
%کل عناصر جذب شده در مراحل رشد

پرسش

به شکل ( )33توجه نمایید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1در کدام مرحله رشد جذب پتاسیم بیشتر است؟
 2میزان نیاز ذرت به کدام یک از سه عنصر نیتروژن ،فسفر و پتاس بیشتر است؟
 3مقدار نیتروژن جذب شده قبل از مرحله گل دهی بیشتر است یا پس از گل دهی؟
 4زمان کود سرک نیتروژن در چه مرحله رشدی است؟

نیتروژن جذب شده
فسفر

رسیدگی

تورم دانه

ظهور گل نر

دوازده برگی

هفت برگی چهار برگی

دو برگی

سبز(جوانهزنی)

شکل 33ـ نمودار جذب نیتروژن ،فسفر و پتاس
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فعالیت

تغذیه ذرت با کود نیتروژن

وسایل و تجهیزات موردنیاز :لباس کار (دستکش ،عینک و ماسک)ـ تراکتور و کولتیواتور ـ کود
نیتروژن برای  2هکتار ذرت
 1با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به محل انبار هنرستان برای تحویل کود و سایر تجهیزات بروید.
 2تراکتور را بررسی نموده و کولتیواتور را به اتصال سه نقطه تراکتور وصل نمایید.
 3مخزن های کود را از نیتروژن پر کنید.
 4بیرون از مزرعه لوله های سقوط کود را وارسی نمایید و از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
 5کولتیواتور را در بین ردیف ها تنظیم نمایید.
 6ضمن انجام سله شکنی عملیات کود سرک نیتروژن را به پایان برسانید.
 7بعد از سله شکنی و کوددهی دستگاه را بررسی نموده و در محل مربوط قرار دهید.
علف های هرز ذرت :بيشترين خسارت علف هرز به مزرعه ذرت در مرحله  2تا  6برگي اتفاق می افتد .در اين
مرحله ذرت به علف هرز بسيار حساس است و اقدامات الزم براي کنترل آن بايد صورت گيرد.
گفت و گو

مهم ترین علف های هرز مزرعه ذرت علوفه ای در منطقه شما کدام اند؟ روش ها و زمان کنترل آنها را بیان
کنید.
كنترل علف های هرز
كنترل علف های هرز قبل از كاشت:

براي کنترل علف های هرز ذرت ،از سم پاش پشت تراکتوری بوم دار به دو صورت پیش از كاشت (خاکی) و
پس از کاشت استفاده می گردد .در سم پاشی پیش کاشت پس از بازديدهاي اوليه و رفع عيب و كاليبره شدن
سم پاش ،عملیات سم پاشی را به صورت سراسر پاشي انجام می دهند .بالفاصله بعد از سم پاشی با دیسک زدن
سم با خاك مخلوط می شود.
كنترل علف های هرز پس از كاشت
پایش علف های هرز :ذرت دارای دو دوره رشدی است:
 1دوره رشد کند ذرت که تا  1ماه بعد از سبز شدن ادامه دارد و در این مرحله بسیار حساس به حضور

علف های هرز است .در این دوره قدرت رقابت علف های هرز بیشتر از ذرت می باشد به همین دلیل این دوره
را دوره بحرانی کنترل علف های هرز می نامند.
 2دوره رشد سریع ذرت که با افزایش درجه حرارت سرعت رشد ذرت نیز افزایش می یابد و سایه اندازی بر
علف های هرز افزایش می یابد .در روش مکانیکی کنترل علف های هرز ضمن انجام عملیات کنترل علف های
هرز کوددهی و خاک دادن پای بوته ها نیز انجام می شود .بنابراین ضروری به نظر می رسد که در ماه اول رشد
ذرت به طور مرتب مزرعه مورد بررسی و پایش قرار گیرد (شکل .)34
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دوره بحرانی ،نیاز رطوبتی

کود سرک
مبارزه با علف های هرز

شکل 34ـ پایش مبارزه با علف های هرز
فعالیت

پایش و جمع آوری علف های هرز مزرعه ذرت علوفه ای

علف های هرز مزرعه ذرت را جمع آوری نمایید و برحسب باریک یا پهن برگ بودن آنها را جدا کنید و
در مشورت با کارشناسان خبره علف کش های انتخابی پس رویشی الزم را برای کنترل علف های هرز را
شناسایی و در کالس درس مطرح نمایید.

روش کنترل علف های هرز مزرعه ذرت علوفه ای
امروزه به منظور کنترل علف های هرز از روش کنترل تلفيقي (مكانيكي ـ شيميايي) استفاده می شود .در
اين روش علف های هرز بين ردیف ها ،توسط كولتيواتور و براي علف های هرز روي رديف (پشته) ،به صورت
شيميايي كنترل می شوند .بر اساس مطالعات انجام شده کنترل پس رويشي بايد پیش از رسيدن علف هرز
به ارتفاع  11تا 13سانتی متر انجام شود .اين توصيه در مزارع با آلودگي پايين تا متوسط ،ممكن است خطر
كاهش عملكرد هم به دنبال داشته باشد و در مزارع با آلودگي باال كاهش عملكرد معنی داری ايجاد خواهد
كرد .عملیات کولتیواتور زنی برای کنترل علف های هرز در دو مرحله انجام می شود:
 1مرحله اول زمانی است که ارتفاع بوته های ذرت
به 15تا  20سانتی متر برسد و حدود  30روز از عمر
گیاه گذشته است (شکل .)35
 2مرحله دوم وقتی است که ذرت به ارتفاع  30تا
 45سانتی متری رسیده باشد.
در زراعتهایی که بذر ذرت روی خطوط کشت شده
است برای کنترل علفهای هرز از ماشینهای مخصوص
وجین استفاده میشود که عالوه بر وجین موجب
شکستن سله و خاکدهی پای بوتهها میگردد.
شکل 35ـ استفاده از کولتیواتور برای کنترل علف هرز در
مزرعه ذرت
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توجه

فعالیت

اگر عملیات کولتیواتور زنی به تأخیر افتد ریشه ها صدمه خواهند دید.

کنترل مکانیکی با علف های هرز

وسایل و تجهیزات موردنیاز
تراکتورـ کولتیواتورـ لباس کار
 1با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به مزرعه ذرت بروید.
 2علف های هرز پهن برگ و نازک برگ را در مزرعه مشخص کنید.
 3کولتیواتور را به تراکتور متصل نمایید و در شرایط مطلوب (ارتفاع 20ـ  15سانتی متری) به مزرعه
ذرت وارد شوید.
 4کولتیواتور را در داخل جوی ها قرار دهید و شروع به حرکت نمایید.
 5تمام مزرعه را کولتیواتور بزنید.
 6در پایان وسایل را سرویس نموده و در واحد ماشین های کشاورزی قرار دهید.
 7یک مرحله دیگر در ارتفاع 45ـ 30سانتی متری کولتیواتور بزنید.
ارزشیابی مرحله ای
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها /داوری /نمره دهی)

تعیین زمان و روش آبیاری ،اجرای عملیات آبیاری ،تعیین
زمان و روش سله شکنی ،اجرای عملیات سله شکنی ،تعیین نوع
و مقدار کودهای سرک ،تعیین زمان و روش کوددهی سرک،
باالتر از حد
تعیین مقدار کود سرک ،انجام عملیات کوددهی ،شناسایی نوع 3
انتظار
علف های هرز مزرعه ،تعیین زمان کنترل علف های هرز ،تعیین
زمان کولتیواتور زدن ،اجرای عملیات کنترل علف های هرز،
تحلیل دالیل انتخاب روش های نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای

نگهداری مزرعه
ذرت علوفه ای
مزرعه ذرت علوفه ای،
کولتیواتور مرکب کودکار،
(آبیاری،
تعیین زمان و روش آبیاری ،اجرای عملیات آبیاری ،تعیین
سم پاش ،تجهیزات آبیاری،
کوددهی و
زمان و روش سله شکنی ،اجرای عملیات سله شکنی ،تعیین نوع
کنترل علف های هرباریم علف های هرز ،کود
و مقدار کودهای سرک ،تعیین زمان و روش کوددهی سرک،
2
در حد انتظار
هرز)
تعیین مقدار کود سرک ،انجام عملیات کوددهی ،شناسایی نوع
علف های هرز مزرعه ،تعیین زمان کنترل علف های هرز ،تعیین
زمان کولتیواتور زدن ،اجرای عملیات کنترل علف های هرز
پایین تر از
حد انتظار
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آفات مهم ذرت :آفات زیادی وجود دارند ،که در مراحل گوناگونی از رشد گیاه ذرت به محصول خسارت وارد
می کنند و سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول ذرت علوفه ای می شوند .در ادامه به برخی از آفات مهم
ذرت در ایران اشاره شده است.
شب پره زمستانی (کرم طوقه بر) :این آفت در بیشتر
مناطق ایران که ذرت کاشته می شود وجود دارد.
الروهای این پروانه از پارانشیم برگ تغذیه کرده و
در محل طوقه سبب قطع ساقه و آوندها می گردند
که در نتیجه بوته های قطع شده به زمین می افتند
(شکل .)36
شکل 36ـ شب پره زمستانه یا کرم طوقه بر

کنترل زراعی :شامل کنترل علف های هرز مزرعه به مدت چند هفته قبل از کشت به منظور جلوگیری از
تخم ریزی حشرات بالغ یا حذف منابع غذایی الروهای این آفت ،شخم و یخ آب زمستانه ،استفاده از کولتیواتور
و برهم زدن بستر زیست الروها در کاهش آفت مؤثر می باشد.
کنترل شیمیایی :براي کنترل كرم طوقه بر با استفاده از سموم توصیه شده توسط کارشناسان قبل يا بعد از
کاشت و یا پیش از جوانه زدن باید سم پاشی صورت گيرد .همچنین طعمه پاشی با سموم توصیه شده توسط
کارشناسان هنگام تفریخ تخم ها در کاهش الروها مؤثر است.
ساقه خوار اروپایی ذرت :این حشره در حال حاضر مهم ترین آفت ذرت در مناطق ذرت کاری شمال و شمال
غرب کشور است .الرو این حشره پس از خارج شدن از تخم و مختصری تغذیه از سطح برگ ،ساقه را سوراخ
نموده و سپس ایجاد کانال می نماید که سبب کاهش استحکام ساقه می شود .این الرو عالوه بر ساقه از بالل
نیز تغذیه می کند (شکل .)37

شکل 37ـ ساقه خوار اروپایی ذرت

روش های كنترل زراعي :برداشت سریع مزارع گندم آلوده به آفت در جوار مزارع ذرت ،برداشت به موقع و
سریع مزارع ذرت ،كف بر نمودن ذرت ،استفاده از ساقه خردکن پس از برداشت ذرت ،چرانیدن بقایای مزرعه
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پس از برداشت ،حذف بقایا و کاه و کلش ذرت پس از برداشت ،شخم عمیق مزرعه پس از برداشت ذرت و
حذف علف های هرز میزبان آفت در حاشیه مزارع از جمله اين اقدامات است.
روشهای کنترل شیمیایی :با توجه به رفتار حشره و چگونگی خسارت کرم ساقه خوار ،کنترل شیمیایی با این
آفت مشکل است .الروهای آفت پس از تفریخ از تخم پس از مدت کوتاهی وارد ساقه ذرت میشوند .بنابراین،
چنانچه جمعیت آفت در حد خسارت اقتصادی باشد (مشاهده یک دسته تخم روی  10تا  12درصد از بوتههای
ذرت و یا وجود ۱تا  1/5الرو در هر بوته) میتوان با استفاده از سموم توصیهشده اقدام به کنترل نمود.
کرم غوزه یا کرم بالل :این آفت میزبان های متعددی دارد ولی
بیش از همه ذرت ،پنبه و گوجه فرنگی را مورد حمله قرار می دهد.
خسارت این آفت در سال های اخیر روی ذرت رو به فزونی گذاشته
و در بیشتر مناطق ذرت کاری جزء آفات اقتصادی به حساب
می آید .در مراحل اولیه رشد گیاه ذرت سوراخ های تقریباً گرد روی
برگ های جوان ایجاد و در مراحل بعدی از گل آذین نر ،نوک بالل
و دانه ها تغذیه می کنند (شکل .)38

شکل 38ـ کرم غوزه یا کرم بالل

کنترل زراعي :شخم عمیق پاییزه و یخ آب زمستانه باعث كاهش جمعيت آفت در سال بعد می گردد.
کنترل شيميايي :زمان کنترل با این روش هنگامی است که بیشتر تخم ها تفریخ شده و الروها وارد میوه
نشده باشند.
توجه

از سموم شیمیایی کم دوام که توسط کارشناسان توصیه شده است استفاده شود.
پروانه ساقه خوار ذرت :این آفت در سالهای اخیر اهمیت ویژهای
پیداکرده و در استانهای گیالن و مازندران روی ذرت خسارت
شدیدی دارد .خسارت زياد اين آفت از مناطق دشت مغان نيز
گزارششده است .الروها در مراحل اوليه رشد خود از برگهای وسط
بوته تغذيه مینمایند (شکل  .)39در مراحل بعدی ،الروها مخصوصاً
از محل اتصال بالل به ساقه وارد چوببالل میشوند .بوته آلوده در اثر
وزش باد و با کوچکترین تکان دچار خوابيدگي خواهد شد.

پژوهش
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شکل 39ـ پروانه ساقه خوار ذرت

مهم ترین آفت های مزرعه ذرت علوفه ای در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و
با تهیه روزنامه دیواری و عکس از آفت ها و روش های کنترلی آن را در کالس نصب کنید.
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پایش آفات ذرت علوفه ای
رصد کردن آفات در مراحل مختلف رشد ذرت پایش گفته می شود .هدف از پایش آفات تشخیص زمان کنترل
آفات در مزرعه ذرت است .مث ً
ال با توجه به شکل ( ،)40کنترل کرم غوزه خوار بایستی در مرحله  8تا 10
برگی صورت گیرد تا الرو نتواند خود را به ساقه و بالل برساند.
پایش آفات مهم ذرت
کرم قوزه خوار
ساقه خوار اروپایی
کرم غوزه خوار

رسیدگی پرشدن تشکیل دانه ظهور گل های  8تا 10
روی بالل تاجی (گل های نر) برگی
فیزیوژیکی دانه

 6تا  8برگی  4تا 6
برگی

ظهور کرم توقه بر
ذرت

 2تا  4سبز شدن
برگی

شکل 40ـ پایش آفات مهم ذرت در مراحل مختلف رشد
فعالیت

پایش مزرعه برای کنترل آفات

پس از آماده به کار شدن با نام یگانه آفریدگار هستی مزرعه را پایش کنید .در صورت مشاهده آفت های
بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری و در کالس ارائه نمایید.

کنترل زراعی و شيميايي :زدن شخم های عمیق و کنترل علف های هرز و بقایای ذرت از روش های مهم
زراعي است.
فعالیت

کنترل شیمیایی آفات ذرت

 1با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و یک روز قبل از عملیات به پایش مزرعه در مرحله 4ـ 3برگه بپردازید.
 2در صورت وجود آفت و مشاهده الرو در آن ،با هنرآموز و خبرگان محلی مشورت نمایید.
 3در صورت صالحدید کارشناسان و هنرآموز خود جهت سمپاشی ،تجهیزات و وسایل مربوط را تحویل بگیرید.
 4به برچسب سم مربوط با دقت نگاه کنید و مقدار الزم برای حل شدن سم در تانکر را مشخص نمایید.
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 5سم پاش را کام ً
ال کنترل نمایید و از باز بودن نازل ها و میزان خروجی آنها به طور یکسان اطمینان
حاصل نمایید.دبی نازل ها را تعیین کنید.
 6ابتدا مقداری آب در تانکر بریزید و سپس مقدار الزم سم را به تانکر اضافه کنید و تانکر را تا خط
موردنظر از آب پر نمایید.
 7به محل موردنظر بروید و با دقت تمام و سرعت 10ـ   8کیلومتر در ساعت اقدام به سم پاشی نمایید.
 8در پایان سم پاشی وسایل و تجهیزات را سرویس نموده و در محل مربوط قرار دهید.
 9یک روز پس از سم پاسی به مزرعه بروید و از کشته شدن آفت مطمئن شوید.
بیماری های ذرت :روش های مهم زراعی کنترل
بیماری های ذرت به طور مختصر در شکل روبه رو
آورده شده است.

مدفون کردن
بقایای ذرت
در خاک

جمعآوری
بوته های آلوده

مصرف مناسب
کود نیتروژنی
کود حیوانی
پوسیده
روش های کنترل
زراعی بیماری های
ذرت

عدم خسارت
فیزیکی به بوته
ذرت

رعایت تناوب

پوسیدگی ساقه :پوسیدگی ساقه یکی از بیماری های مخرب جهانی ذرت است .به وسیله گروهی از قارچ ها
و باکتری به وجود می آید و به ساقه بزرگ حمله می کنند وضعیت مساعد برای پوسیدگی ساقه ذرت زمانی
است که در شرایط تنش هایی مانند کمبود پتاسیم و سایر عناصر غذایی ،خشکی و گرمای زودرس ،ابری بودن
هوا و ریزش های ناگهانی در پایان تابستان و باال بودن
رطوبت نسبی هوا قرار دارد .نشانه های بیماری شامل
تخریب ساقه و وجود حلقه های بی رنگ و صورتی در
آن می باشد (شکل  .)41در هیبریدهای حساس ۱۰
تا 20درصد کاهش محصول دیده می شود.
کنترل این بیماری به وسیله کشت دورگه های مقاوم
در برابر بیماری ،تناوب زراعی ،تنظیم پتاسیم و ازت،
رعایت اصول بهداشت بذر و مزرعه ،کاهش تنش ها
همچنین کنترل آفات و تراکم کشت امکان پذیر است.
شکل 41ـ بیماری پوسیدگی ساقه
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پوسیدگی مغز خوشه :پوسیدگی مغز خوشه ذرت یکی از بزرگ ترین مشکالت این گیاه در مناطقی است که
دارای بارندگی های پاییزی در زمان برداشت محصول می باشند .نشانه های بیماری شامل مشاهده کپک های
صورتی فوزاریومی و کپک های سبز مایل به تیره
تریکودرما است .این کپک ها ممکن است دارای مواد
سمی باشند (شکل  .)42پرندگان و حشرات به خوشه
و ساقه آسیب می رسانند و در همین حال است که
بیماری پوسیدگی ساقه در آنجا مستقر می گردد.
پوسیدگی ها در خوشه هایی که بالغ شده و به سمت
پایین آویزان شده اند کمتر است .بازده کیفی و ارزش
غذایی ممکن است کاهش یابد .برای مهار بیماری
می توان از دورگه های مقاوم و زودرس استفاده نمود.
شکل 42ـ پوسیدگی مغز خوشه

سیاهک معمولی ذرت :عامل بیماری همه قسمتهای گیاه را فرامیگیرد .گالها با غشایی سفیدرنگ پوشیده
میشوند .درون این گالها یک توده سیاه از اسپورها در حال گردش هستند .گالها میتوانند بهصورت جزئی
روی ساقهها و خوشه آشکار شوند (شکل  .)43خشکی
هوا و درجه حرارت  24تا  35درجه سلسیوس برای
رشد عامل بیماری مناسب است .همچنین مصرف کود
نیتروژن سبب توسعه عامل بیماری میشود .برخورد
شن ،بارش تگرگ ،انجام عملیات زراعی و حشرات سر
خرطومی نیز میتوانند اثرات بیماری را افزایش دهند.
برای کنترل بیماری پرهیز از آسیبهای مکانیکی،
کاشت هیبریدهای غیر حساس و استفاده بهینه از
کودها میتواند اثرات بیمار را کاهش دهد.
شکل 43ـ سیاهک معمولی ذرت

کنترل بیماری های ذرت علوفه ای :مهم ترین بیماری های ذرت از مراحل 12برگی رشد رویشی تا مرحله
 R4یا  R5رشد دانه ادامه دارد .بنابراین برای کنترل بیماری های ذرت بایستی قبل از مرحله  12برگی اقدام
به سم پاشی به ویژه با قارچ کش ها نمود (شکل  .)44تنظیم مقدار کودهای شیمیایی و کنترل علف های هرز
به عنوان میزبان حد واسط از بروز بیماری ها در مراحل بعدی رشد جلوگیری می نماید.
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کنترل بیماری های مهم زراعی ذرت
کنترل نیاز رطوبتی

دادن کود سرک
کنترل علف های هرز

رسیدگی
فیزیولوژیکی

پرشدن دانه

تشکیل دانه ظهور گل های  8تا  10برگی
روی بالل
تاجی
(گل های نر)

 6تا  8برگی

 4تا  6برگی

 2تا  4برگی سبزشدن

شکل 44ـ پایش بیماری های مهم ذرت
فعالیت

کنترل بیماری های ذرت

 1لوازم و تجهیزات موردنیاز :قارچ کش  2کیلوگرم ـ سم پاش و تراکتور ـ لباس کار
 2با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و یک روز قبل از عملیات مزرعه را بررسی نمایید.
 3در صورت مشاهده عوامل بیماری زا مانند قارچ ها با هنرآموز و خبرگان محلی مشورت کنید.
 4در صورت توصیه کارشناسان وسایل و تجهیزات را از واحد ماشین های کشاورزی تحویل بگیرید.
 5به مزرعه مراجعه نموده و طبق دستور روی برچسب سم و با مشورت هنرآموز خود ،اقدام به سمپاشی نمایید.
 6در پایان وسایل و تجهیزات را سرویس نموده و تحویل دهید.

ارزشیابی مرحله کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای
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مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

کنترل
آفات و
بیماری های
ذرت
علوفه ای

مزرعه ذرت علوفه ای،
جعبه کلکسیون آفات و
بیماری ها ،سموم آفت کش
و قارچ کش

نمره

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها /داوری /نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

پایش مزرعه ذرت علوفهای و شناسایی آفات ،تعیین روش و زمان
کنترل آفات ،اجرای عملیات کنترل آفات مزرعه ذرت علوفهای،
پایش مزرعه ذرت و شناسایی بیمارها ،تعیین زمان و روش کنترل 3
بیماری ،اجرای عملیات کنترل بیماری ،استدالل کنترل زیستی
آفات و بیماریها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

پایش مزرعه ذرت علوفه ای و شناسایی آفات ،تعیین روش و
زمان کنترل آفات ،اجرای عملیات کنترل آفات مزرعه ذرت
2
در حد انتظار
علوفه ای ،پایش مزرعه ذرت و شناسایی بیمارها ،تعیین زمان و
روش کنترل بیماری ،اجرای عملیات کنترل بیماری
پایین تر از حد
انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه ذرت علوفه ای
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ارزشیابی شایستگی پرورش ذرت علوفه ای
شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ شخم زدن 3ـ تعیین مقدار بذر مصرفی 4ـ انجام عملیات کاشت بذر  5ـ آبیاری  6ـ کوددهی و خاک دهی پای بوته 7ـ کنترل
علف های هرز  8ـ کنترل آفات 9ـ کنترل بیماری ها
استاندارد عملکرد :آمادهسازی بستر کاشت را با استفاده از ماشینهای تهیه زمین انجام داده ،سپس عملیات کاشت را انجام دهد.پس از کاشت در مراحل
مختلف نیز تا زمان برداشت مراقبتهای مورد نیاز را انجام دهد( .مساحت زمین  2هکتار برای  4گروه  4نفره)
شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک ،ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه آن پس از مشاوره با کارشناسان ،آبیاری قبل از شخم ،پخش کود دامی و
کودهای پایه مورد نیاز ،پخش علف کش های خاک کاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ،اجرای عملیات خاک ورزی
3ـ انتخاب رقم (زودرس ،میان رس ،دیررس) ،تحلیل رابطه تاریخ کاشت ،روش کاشت و خطرات احتمالی زمان رشد با مقدار بذر مصرفی ،تعیین مقدار بذر
مصرفی
4ـ انتخاب تاریخ کاشت ،انتخاب روش کاشت ،انتخاب ماشین های کاشت ،تنظیم ماشین های کاشت ،اجرای عملیات کاشت
 5ـ تعیین زمان و روش آبیاری ،تعیین مراحل حساس به کم آبی و غرقابی ،اجرای عملیات آبیاری
 6ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک ،تعیین زمان و روش کوددهی سرک ،تعیین مقدار کود سرک ،انجام عملیات کوددهی
7ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه ،تعیین زمان کنترل علف های هرز ،تعیین زمان کولتیواتور زدن ،اجرای عملیات کنترل علف های هرز
 8ـ پایش آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد ،شناسایی آفات ،تعیین روش و زمان کنترل آفات ،اجرای عملیات کنترل آفات
9ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد ،تشخیص نوع بیماری ،تعیین زمان و روش کنترل بیماری ،اجرای عملیات کنترل بیماری
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
آب آبیاری 2 ،هکتار زمین زراعی برای 16
ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور (حداقل  75اسب بخار) ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی ،ماشین های کاشت ،بذر ذرت علوفه ای ،مواد و ملزومات مصرفی
(قارچ کش ).. ،ـ ماشین های سم پاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ کودهای محلول
معیار شایستگی:

مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آمادهسازی بستر کشت ذرت علوفهای

1

2

کاشت ذرت علوفهای

1

3

نگهداری مزرعه ذرت علوفهای (آبیاری ،کوددهی و کنترل علفهای هرز)

2

4

کنترل آفت و بیماریهای ذرت علوفهای

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده
بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار ذرت علوفهای را انجام دهید.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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