
برنامه غذایی ذرت با کودهاي آریا شیمی
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ویکر میکس
 (مجموعه عناصر میکرو

 با اسیدهاي آمینه)
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 کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی، 1-1/5
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بوستانو
(کود پتاس باال همراه
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 کیلوگرم در هکتار
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10-52-10 آریا- آبکود، 

15-10کیلوگرم در هکتار

تاباك10-52-10  
محلول پاشی، 2-3
 کیلوگرم در هکتار

20-20-20 آریا- آبکود، 

15-10کیلوگرم در هکتار

30-5-15 آریا -آبکود، 

15-10کیلوگرم در هکتار

آلگورا
(کود کامل همراه با 

مواد محرك رشد طبیعی)

آبکود، 4-3 کیلوگرم

 در هکتار

محلول پاشی، 1/5 کیلوگرم

 در هکتار

فوگارد

(کود فسفیت پتاسیم )

محلول پاشی، 

2-1 لیتر در هکتار 

آرامیکس
(عناصر ریزمغذي به همراه منیزیم 

و گوگرد)

یونال
(کود مایع نیتروژن به همراه 

گوگرد)

ویکر آهن/ ویکرمنگنز
(آهن/ منگنز 

غنی شده با اسید آمینه)
در صورت مشاهده عالئم کمبود عنصر آهن/ منگنز – بصورت محلول پاشی

موارد مشخص شده با رنگ قرمز در اولویت باالتري نسبت به موارد مشخص شده با رنگ زرد هستند ولی مسلما استفاده کامل از تمام برنامه نتایج بهتري در بر خواهد داشت.
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محلول پاش،2 کیلوگرم 

در هکتار
سیتام پودري

(کود سیلیسیم پودري)

آبکود، 3-4 

کیلوگرم در هکتار

آبکود، 3-4 
لیتر در هکتار
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آبکود، 5-8

 کیلوگرم در هکتار

کودهاي NPK آریا/ تاباك
(کودهاي کامل

 همراه با عناصر میکرو)



توجه:
1- برنامه غذایی ارائه شده به صورت کلی بوده و توصیه می گردد در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با کارشناسان شرکت آریا شیمی تماس حاصل فرمایید.

2- مقدار آب الزم جهت محلول پاشی برابر با میزان آبی است که در یک هکتار مصرف می شود.

3- مقادیر ذکر شده  براي یک برنامه جامع تغذیه ذرت و براي برداشت حداکثر محصـول در نظر گرفته شده است، اما در صورتی که حتی یک یا قسـمتی از این برنامه اجرا 

شود یقیناً اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.

4- زمان هاي در نظر گرفته شده در جدول از نظر جذب عناصر بهترین زمان است اما در صـورتی که بعد از زمان هاي ذکر شـده نیز محلول پاشـی صـورت گیرد می تواند 

مفید و موثر باشد. در صورت نیاز گیاه، محلول پاشی با فواصل 10 تا 14 روز تکرار شود.

5- محلول پاشی باید در هواي آرام انجام پذیرد. بهترین زمان محلول پاشـی صـبح زود یا بعد از ظهر اسـت که رطوبت هوا به باالترین میزان ممکن رسـیده و از شـدت نور 

خورشید نیز کاسته شده باشد.

6- جهت جلوگیري از گیاه سوزي، از محلول پاشی در هنگام ظهر و هواي گرم اجتناب شود. 

7-کودهاي سري ویکر با یکدیگر قابل اختالط می باشند، با این وجود انجام تست اختالط پذیري قبل از مصرف در سطح وسیع ضروري است. 

8- استفاده از کودهاي تک عنصري در صورت وجود عالئم کمبود عناصر آهن، روي و منگنز جهت رفع عالئم کمبود این عناصر غذایی توصیه می شود.

ـته ها را به محلول اضافه ننمایید. مقادیر اضافه ویکر پالس  9- در صورت نیاز به استفاده بیش از یک بسته ویکر میکس دقت شود مقدار اضافی ویکر پالس مربوط به سایر بس

می تواند براي سایر محلول پاشی ها مورد استفاده قرار گیرد.
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