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  بدليل عدم وجود ارقام متوسط رس و زودرس مناسب، 
 KSC 704 رقم مورد كشت غالب كشور هيبريد ديررس
مي باشد و استفاده از ارقام ديررس دركشت دوم در 
مناطق معتدل )بعد از برداشت گندم(، بدليل محدوديت 
فصل، قبل از مرحله گلدهي و يا قبل از پر شدن دانه با 
سرما ويا بارندگي هاي پائيزه مواجه گرديده و ياجهت 
پاييزه)گندم،  در كشت محصوالت  تأخير  از  جلوگيري 
با رطوبت باال برداشت مي شوند، كه سبب  جو و كلزا( 
افت كمي و كيفي محصول و نهايتًا كاهش هكتوليتر)وزن 
آسيب  افزايش  سبب  امر  اين  مي گردد.  دانه(  حجمی 
كاهش  و  توليد  در  شديد  تغييرات  مزرعه،  پذيري 
متوسط عملكرد منطقه خواهد شد. در حال حاضر يكي 
از مشكالت كشت دوم ذرت در كشور، كمبود هيبريد 
كه  است   FAO 300-400 رسيدن  گروه  در  مناسب 
عالوه بر اينكه مشكالت ارقام ديررس را در كشت دوم 
نداشته باشد، بلكه بتواند از افت عملكرد و كيفيت دانه 

تا حدودي جلوگيري نمايد.
معرفي  با  اي  علوفه  گياهان  و  ذرت  تحقيقات  بخش 
هيبريد فجر )سينگل كراس 260( اميدوار است كه تا 
حد زيادي در حال حاضر بتواند جوابگوي نياز كشاورزان 
بخصوص در كشت دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد 

كشور باشد.

مقدمه



 عملكرد دانه و پیش بیني دستاوردهاي مهم اقتصادي- اجتماعي آن
دانه   عملكرد  متوسط  با    )260 كراس  فجر)سينگل  جديد  هيبريد 
سال های شده طي  اجراء  آزمايشات  كليه  در  هكتار  در  تن   10/74 
هيبريد با  مقايسه  در  آزمايش(   14 مجموع  )در   1378-81 

هكتار  در  تن   8/34 دانه  عملكرد  ميانگين  با  شاهد   KSC 301
حدودا2/4ً تن در هكتار برتري عملكرد داشته است. بنابراين كشت 
هيبريد فجر بعد از برداشت گندم و جو در نيمه اول تا اواخر تيرماه 
مي تواند بیش از 4000000 ریال در هكتار درآمد كشاورزان را نسبت 

به رقم قبلي افزايش دهد. 
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مشخصات زراعي
و  فارس  استان هاي  ترويجي در  تحقيقي  آزمايشات  همان طوري كه 
اصفهان نشان داد، هیبرید جدید سینگل کراس 260 با بیش از 
20 روز زودرس تر بودن از هيبريد ديررس رايج در مناطق معتدل و 
معتدل سرد كشور مي تواند جايگزين خوبي براي كشت هاي تأخيري 
باشد.  كشور  مناطق  اين  در  گندم(  برداشت  از  )بعد  دوم  كشت  و 
رطوبت زمان برداشت هيبريد فوق  نيزكه معيار بسيار مهمي است در 
استان فارس حدود 20%  و در استان اصفهان بيش از 15% كمتر از 



 هيبريد رايج سينگل كراس 704 بوده است. بنابراين،  با كشت هيبريد
ديررس  هيبريد  در  كه  فصل  آخر  زدگي هاي  سرما  از   KSC 260

KSC 704  ايجاد مشكل مي نمايدجلوگيري خواهد شد.  

مناطق مناسب كشت
مثل   کشور،  سرد  معتدل  و  معتدله  مناطق  براي  هيبريد  اين 
اصفهان، خراسان،  كرمانشاه  و مرودشت(،  )شيراز  فارس  استان هاي 
و...  به عنوان كشت دوم، يعني بعد از برداشت گندم و يا بعد از قطع 
آب گندم و جو، در كشت هاي تأخيري و همچنين در مناطقي كه 
امكان پذير  ديررس  ارقام  كشت  و  مي باشند  فصل  محدوديت  داراي 
نباشد) مناطق بسيار سرد كشور(، بعنوان كشت اول توصيه می شود. 

تاريخ كاشت
تاريخ كاشت يكي از عوامل اصلي مؤثر بركميت و كيفيت  توليد دانه 
ذرت است. تاخير در كشت در مناطق سرد و معتدل با كاهش ميزان 
نور مواجه مي گردد و با كاهش ميزان نور مقدار مواد قابل اندازه گيري 
از قبيل دانه، كاه و پروتئين … در ذرت به حد قابل مالحظه اي تقليل 
کشت  بعنوان  فجر،  جدید  هیبرید  کاشت  تاریخ  مي كند.  پيدا 
دوم در مناطق معتدل و معتدل سرد بعد از برداشت گندم و 
جو و یا بعد از قطع آب گندم و جو )بخصوص در مناطقي مثل 
استان خراسان كه كمبود آب آبياري عمده مي باشد(، يعني دهه آخر 

خرداد ماه تا اواسط تير ماه است.

تاريخ كاشت هیبريد فجر بعنوان كشت دوم )بعد از برداشت 
گندم وجو( در مناطق مختلف كشور 

استان فارس: بعد از برداشت گندم و جو در مناطق معتدل استان فارس 
مثل مرودشت و شيراز، حداكثر تا 25 تير ماه امكان پذير می باشد.

استان اصفهان: بعد از برداشت گندم و جو در مناطق معتدل و سرد 
استان حداكثر تا 20 تيرماه مناسب مي باشد.

تيرماه  اول  نيمه  تا  حداكثر  تابستانه  كشت  براي  استان خراسان: 
امكان پذير است. 

دوم  كشت  بعنوان  استان  معتدل  مناطق  در  کرمانشاه:   استان 
)بعد از برداشت گندم و جو( حداكثر  تا 15 تيرماه و مناسب براي 

كشت اول مناسب مناطق سرد استان مي باشد . 
استان قزوین: با توجه به تاريخ شروع سرماي پائيز يعني اواخر آبان 
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ماه كشت ارقام زودرس بعداز برداشت گندم وجو از اول تير ماه تا 20 
تير ضروري بنظر مي رسد.

تابستانه  كشت  در  جو،  و  گندم  برداشت  از  بعد  همدان:  استان 
كشت  قابل  تيرماه  اول  نيمه  تا  حداكثر  ذرت  زودرس  هيبريدهاي 

مي باشند. 

تراكم بوته
تراكم بوته از ديگر فاكتورهاي مهم در كشت ذرت است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. ارقام ذرت از اين نظر انعطاف پذيري ساير محصوالت 
بالل  اندازه  و  تعداد  هم  و  برگ  سطح  شاخص  هم  يعني  ندارند.  را 
قادر  ذرت  گياه  زيرا  يابد،  كاهش  يا  افزايش  بوته  تراكم  با  مي تواند 
نيست سطح برگ و اعضاي زايشي خود را از طريق پنجه گياه افزايش 
تراكم  به  بايد  بذر  كاشت  و  هيبريد  انتخاب  زمان  در  بنابراين  دهد. 

پيش بيني شده توجه نمود.
بوته در  تراکم 80 هزار  فجر،   براي هيبريد جديد  تراكم  بهترين 
هكتار است كه با فاصله رديف 75 سانتي متر كشت مي گردد. استفاده 
از رديف كارهاي پنوماتيك و تهيه مناسب بستر كشت جهت تامين 

تراكم دقيق و كاهش افت سبز مطلوبتر مي باشد.
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كود 
خاك،  بافت  جمله  از  مختلفي  عوامل  به  ذرت  مصرفي  كود  ميزان 
دارد.  بستگي  خاك  در  موجود  مواد  ميزان  و  هوايي  و  آب  شرايط 
نظر  با در  و  آزمون خاك  انجام  با  زمان كاشت مي توان  بنابراين در 
گرفتن ساير فاكتورها ميزان كود شيميايي مورد نياز )كودهاي اصلي 



ازته، فسفر و پتاسيم و در صورت نياز كودهاي ريزمغذي( را تعيين 
نمود. 

براي مناطقي كه امكان آزمون خاك وجود نداشته باشد، بر اساس 
توصيه موسسه تحقيقات خاك و آب كشور مي توان اقدام نمود.

كودهاي حاوی فسفر و پتاسيم قبل از كاشت مصرف شده و با خاك 
در  مي شود.  توصيه  تقسيط،   2-3 در  اوره  كود  مي گردند.  مخلوط 
برگه   5-7 زمان  در  دوم  يك  و  كاشت  زمان  دوم  يك  تقسيط  دو 
شدن ذرت و در سه تقسيط يك سوم در زمان كاشت،يك سوم در 
توصيه  تاجي  گل  ظهور  از  قبل  سوم  يك  و  برگه شدن   5-7  زمان 

شده است.

برداشت ذرت دانه اي
نظر  از  دانه  كه  است  مرحله اي  دانه اي  ذرت  برداشت  زمان  بهترين 
زرد   بالل ها  غالف  و  برگ ها  و  رسيده  كاماًل  فيزيولوژيكي  و  زراعي 
دانه رطوبت  و  سفت  دانه ها  حالت  این  در  باشند.  شده   رنگ 

20-18 درصد مي باشد.
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)KSC 260( ذرت زودرس دانه ای فجر

براي اين كه دانه ذرت برداشت شده قابل نگهداري در انبار باشد، بايد 
رطوبت دانه ها با استفاده از دستگاه هاي خشك كن به حداكثر 14 

درصد برسد.
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