
برنامه كوددهى  برنج
خزانه:

پس از سبز شدن كامل گياه كوددهى با هيوميك اسيد (نيتون/هيوميك كمپلكس) 250-150 سى سى براى 100 متر خزانه به صورت 
آبكود انجام شود. هيوميك كمپلكس را مى توان با كود هاى ايمپلكس (و يا محصول 18-18-18) و فوكوس آمينو نيز مخلوط نمود. مقدار 
مصرف 100 سى سى هيوميك كمپلكس+ 100 سى سى فوكوس آمينو + 100 سى سى ايمپلكس براى 100 متر خزانه به صورت آبكود. 
به هنگام كابرد كودها به صورت آبكود، پس از كود دهى جلوى ورود آب به خزانه را گرفته و بگذاريد آب كامال در زمين فرو برود پس از آن آب 

را باز نماييد.
محلول پاشى با محصول ماكسفر/شاتل 60 سى سى در 20 ليتر آب بويژه به هنگام نياز رشد رويشى بيشتر در خزانه.

محلول پاشى با محصول ماكسفر/پى40 پالس 70-60 سى سى در 20 ليتر آب يك هقته پيش از انتقال نشا
را ميتوان در برنامه  ايمپلكس  و  آمينو، ميكروپلكس سه گانه  با محصوالت سيليكات پتاسيم، نيتون/فوكوس  همچنين محلول پاشى منظم 

غذايى جاى داد.
زمين اصلى:

آبكود:
20 روز پس از انتقال نشا به زمين اصلى 10 ليتر از محصول نيتون/هيوميك كمپلكس را با 5 ليتر ماكسفر/ان37 (و يا 5 ليتر ماكسفر/ 

18-18-18) در ظرف جداگانه حل نموده و مخلوط نماييد و براى يك هكتار زمين به صورت آبكود به كار ببريد.
پس از كاربرد كود جلوى ورود آب به زمين را گرفته و تا هنگاميكه آب كامال فرونرفته از ورود آب به زمين جلوگيرى نماييد.

اينكار را دو تا سه هفته بعد تكرار نماييد.
محلول پاشى:

محلول پاشى با محصول ماكسفر/پى 40پالس سه هفته پس از انتقال نشا (مرحله سياه نشا) به مقدار 2 ليتر در هكتار به تنهايى يا همراه 
با نيم تا يك ليتر در هكتار از محصول نيتون/فوكوس آمينو + 100 سى سى  سورفكتانت نيوگيت 

و يا كود مايع زينك فيز يك ليتر در هكتار + ماكسفر/18-18-18 دو ليتر در هكتار + 100 سى سى نيوگيت 
محلول پاشى با محصول ميكروپلكس به مقدار 2 ليتر در هكتار به تنهايى يا همراه با محصول نيتون/فوكوس آمينو نيم تا يك ليتر در هكتار 

در مرحله تشكيل بند اول ساقه (ساقه دهى) + 100 سى سى سورفكتانت نيوگيت
محلول پاشى سيليس:

به منظور افزايش مقاومت به آفات و بيماريها و پيشگيرى از ورس گياه برنج، دست كم دوبار محلول پاشى كود ماكسفر/سيليكات پتاسيم 
يكبار در مرحله ساقه دهى و تكرار در مرحله آبستنى به مقدار 2 ليتر در هكتار توصيه مى شود. 100 سى سى نيوگيت نيز به كاربرده شود.

در صورتى كه گياه رشد كم دارد و نياز به رشد رويشى احساس شود. با استفاده از يكى از روشهاى زيرمحلول پاشى نماييد:
ماكسفر/ 18-18-18 دوليتر + يك ليتر نيتون/فوكوس آمينو + 100 سى سى نيوگيت در هكتار و يا  1-

ماكسفر/ ايمپلكس دوليتر + يك ليتر فوكوس آمينو + 100 سى سى نيوگيت در هكتار  و يا  2-
ماكسفر/شاتل  دوليتر + 100 سى سى نيوگيت در هكتار  3-

به منظور افزايش عملكرد و تناژ محصول دست كم دوبار در مرحله خوشه دهى با استفاده از يكى از روشهاى زيرمحلول پاشى انجام دهيد:
1- ماكسفر/نيوكا40 دوليتر + نيم ليتر نيتون/فوكوس آمينو + 100 سى سى نيوگيت

 يك هفته بعد
2- ماكسفر/استورم دوليتر + نيم ليتر نيتون/فوكوس آمينو 100+ سى سى نيوگيت 

به هنگام كابرد كودهاى سرك مانند اوره (سفيد)، سولفات آمونيوم (شكرى) يا سولوپتاس مى توان يك كيلو در هكتار هيوميك پودرى را با 
كودهاى ياد شده در هر مرحله مخلوط نمود.

به منظور پيشگيرى از خوابيدگى گياه از كاربرد بيش از حد كود هاى نيتروژن دار خوددارى نماييد.
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