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:چکیده  

فاکتَرّای آزهایشی عثارت . آزهایش هسرعِ ای تصَرت فاکتَریل ٍ در قالة طرح تلَکْای کاهل تصادفی، تا چْار تکرار اجراء شد  

تا   کیلَ گرم سَلفات پتاسین درّکتار ّن زهاى 150 هصرف -2تدٍى هصرف پتاسین  -1: هصرف پتاسین شاهل ( الف:    تَدًد از

( کیلَگرم کلرٍر پتاسین در ّکتار تصَرت سرک  ب 50+کیلَگرم سَلفات پتاسین در ّکتار قثل از کاشت  00هصرف -3 کاشت

کیلَگرم  40هصرف  -3ّن زهاى تا  کاشت  سَلفات رٍی درّکتار کیلَگرم 40هصرف  -2تدٍى هصرف رٍی   -1: هصرف رٍی شاهل

. ًتایج کلی تدست آهدُ ًشاى داد. هحلَپاشی  تا سَلفات رٍی در دٍ هرحلِ ٍ تا غلظت سِ درّسار+ سَلفات رٍی ّن زهاى تا کاشت 

( اسین در ّکتار تصَرت سرککیلَگرم کلرٍر پت 50+ّکتار قثل ازکاشت  کیلَگرم سَلفات پتاسین در 00هصرف) K2 هصرف هقدار

کیلَ 150 هصرف)   K1 تا هصرف K2هصرف هقدار . ًداشتِ است   K1تفاٍت هعٌی داری تا تیشتر تَدُ ٍلیتر  علَفِ اگر چِ عولکرد

 .تفاٍت هعٌی داری ًداشتِ است، غلظت پتاسین در ترگ، عولکرد علَفِ تر  در هیساى( گرم سَلفات پتاسین درّکتار ّن زهاى تا کاشت

پاشی  تا سَلفات رٍی لهحلَ+ کیلَگرم سَلفات رٍی ّن زهاى تا کاشت  40هصرف ) Zn2 در تررسی اثر اصلی سَلفات رٍی، تیوار

طَر کلی هصرف رٍی ت،  تر ، ٍ غلظت رٍی در ترگ شدُ استهَجة افسایش عولکرد علَفِ   (در دٍ هرحلِ ٍ تا غلظت سِ درّسار

ّوچٌیي .ترتر از هصرف پتاسین تِ صَرت هٌفرد تَدُ است ٍ غلظت رٍی در ترگ ،تر ِ،تِ صَرت هٌفرد در صفات عولکرد علَف

  Zn1هیکرٍ گرم در گرم در هقایسِ تا   0/104تا    Zn2تیوار کارترد رٍی تر غلظت رٍی در ترگ هعٌی دار تَدُ است تِ طَری کِ 

 .هیکرٍ گرم درگرم هَجة افسایش غلظت رٍی در ترگ شدُ است 2/00تا 

  

 زوی، پتاسیم ، غلظت ذزت علوفه ای ، :مات کلیدیکل

 :مقدمه 

تشیي گیبّبى صساعی ٍ ثِ عٌَاى ػلطبى غالت هعشٍف یکی اص ثب اسصؽ، هتعلق ثِ خبًَادُ غالت (.Zea  mays L)رست ثب ًبم علوی 

تبس اص اساضی صساعی جْبى ثِ کـت ٍ ثیؼت هیلیَى ّک ثبؿذ ٍ ػبلیبًِ ثیؾ اص یکصذاص گٌذم ٍ ثشًج هی جْبى ثعذ اػت ٍ تَلیذ آى دس

داًِ آى ثِ هصشف خَساک اًؼبى ٍ دام ٍ علَفِ ػجض آى ثِ صَست تبصُ ٍ ػیلَ ؿذُ یکی اص ثْتشیي غزاّبی داهی  .رست اختصبف داسد

یاُ قشاس تشای سسیذى تِ ػولکشد تاالی رست ػلَفِ ای تایذ تشکیة هٌاسثی اص هَاد غزایی دساختیاس گ (.1384م ، ع . سػتگبس) اػت 

اص هْوتشیي ػٌاصش هَسد ًیاص گیاُ رست تَدُ کِ  (Zn)ٍدس هیاى ػٌاصش سیضهغزی سٍی  (K)دس تیي ػٌاصش پشهصشف  پتاسین. گیشد

 pHّویي طَس تِ ػلت ششایط خاص خاکْای کشَس کِ ػوذتاً داسای . ًیاص غزایی ایي گیاُ تِ ایي دٍ ػٌصش دسحذ تاالیی قشاسداسد

فسفش ٍکشتٌات کلسین ّستٌذ، خزب ػٌاصش سیض هغزی تَسط گیاُ تا هشکالتی هَاخِ تَدُ کِ ًْایتاً تاػث افت تاال تا هقذاس صیادی 

تش اساس تحقیقات اًدام شذُ پتاسین ػوذتاً دس تشگ ّا ٍ دس اًذام ّای (.. 1382هلکَتی ٍ غیثی، ) ػولکشد رست شذُ است 
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کلیِ اًذام ّای َّایی اص هضسػِ خاسج  تش خالف رست داًِ ای، ت ػلَفِ ای،تا تَخِ تِ ایٌکِ دس صساػت رس  .َّایی توشکض هی یاتذ

هقذاس تخلیِ پتاسین  هی تایست دس خاک ّای صیش کشت ایي ًثات دس هقایسِ تا خاک ّای صیش کشت رست داًِ ای، هی شًَذ،

فِ ای کشت هی شًَذ، تایستی تِ تسیاس تیشتشتاشذ، تطَسی کِ تَصیِ کَدّای پتاسین داس دس صساػت ّایی کِ تؼذ اص رست ػلَ

 (.1999الگشیذ ٍ ّوکاساى، )هشاتة تیش اص هقادیش کَد پتاسیوی تاشذ کِ تؼذ اص صساػت رست داًِ ای کشت هی شًَذ 

کوثَد ػٌاصش غزایی تخصَص . گیاُ رست  ًسثت تِ کوثَد آى تسیاس حساس هی تاشذسٍی اص خولِ ػٌاصش سیضهغزی است کِ  

تَس یکی اص دالیل  ًاسسی دسقسوت ًَک تالل هی تاشذ، تطَسی کِ اًذاصُ ّا تتذسیح کَچک شذُ ٍ دس ػٌاصشکن هصشف سٍی ٍ 

تا تشٍص کوثَدایي ػٌاصش، تالل دچاسکچلی هی شَد یؼٌی دسقسوت ّایی اصتالل، تخصَص . ًضدیکی ًَک تالل پَک هی شًَذ

ساتطِ تا تأثیش پتاسین ٍ سٍی دستَلیذ رست صَست  ّشچٌذ تحقیقات صیادی دس(. 1384ػاسف، )ًَک تالل داًِ تشکیل ًویشَد

لزا ایي تحقیق تِ هٌظَس تشسسی تأثیش  پتاسین ٍ سٍی . گشفتِ است اها تیشتش آصهایشات اًدام شذُ تش سٍی رست داًِ ای تَدُ است

 .   تش  ػولکشد رست ػلَفِ ای دس هٌطقِ تْشْش اًدام شذُ است

 

 :مواد و زوشها

آصهایص هضسػِ ای تصَست فاوتَسیل ٍ دس لالة . دس هضسػِ ای دس ضْشستاى تْطْش تِ اجشاء دس آهذ 8389ایي تحمیك دس سال  

 . طشح تلَوْای واهل تصادفی، تا چْاس تىشاس اجشاء ضذ

 :   فاوتَسّای آصهایطی ػثاست تَدًذ اص

هؼادل )ّىتاس ّن صهاى تاواضت  ویلَ گشم سَلفات پتاسین دس 851 هصشف -2تذٍى هصشف پتاسین  -8: هصشف پتاسین ضاهل( الف

ویلَگشم ولشٍس پتاسین دس  51+ویلَگشم سَلفات پتاسین دس ّىتاس لثل اص واضت  91هصشف -3( دسّىتاس K2Oویلَ گشم 75

 41هصشف  -2تذٍى هصشف سٍی  -8: هصشف سٍی  ضاهل(ب(. دسّىتاس K2Oویلَگشم  75هؼادل )ّىتاس تصَست سشن 

هحلَپاضی  تا + ویلَگشم سَلفات سٍی ّن صهاى تا واضت  41هصشف  -3ن صهاى تا  واضت  ّ ویلَگشم سَلفات سٍی دسّىتاس

خط واضت وِ فاصلِ سدیف  4ضاهل ( هتش5×3)هتشهشتغ 85هساحت ّشوشت . سَلفات سٍی دس دٍ هشحلِ ٍ تا غلظت سِ دسّضاس

اص واضت یه ًوًَِ خان هشوة اص هحل لثل .  ساًتی هتش دسًظش گشفتِ ضذ 88ساًتی هتش ٍفاصلِ تَتِ ّا سٍی سدیف  75ّا 

. ساًتی هتشی تْیِ  ٍ وَدّای ضیویائی هَسد ًیاص اصجولِ اصت ٍ فسفش تشهثٌای آصهَى خان هصشف گشدیذ 31آصهایص تِ ػوك 

تشگی ٍ هاتمی دسهشحلِ ظَْسگل  6-8یه سَم وَد اصتِ ّوشاُ تا سایش وَد ّای الصم ضیویایی لثل اص وطت ٍ یه سَم  دسهشحلِ 

تشگی ٍ هشحلِ  گل تاجی  8-6دس ّضاس دس دٍ هشحلِ  3هحلَل پاضی سَلفات سٍی تا غلظت . ی ًش تصَست سشن استفادُ ضذّا

 سػایت حزف اثش تش تاتشای تؼییي ػولىشد ػلَفِ .تا استفادُ اص سوپاش پطتی هَتَسی ٍ پطت تشاوتَسی صَست گشفتِ است

هحاسثِ  ّىتاس تش ػلَفِ تشحسة ویلَگشم دسٍصى گاُ تَصیي ٍآى ضذ، وشت اًجام سدیف ٍسطی ّش دٍ ای تشداضت اصحاضیِ

تَتِ اص دٍ سدیف ٍسطی تِ صَست تصادفی  81ّوچٌیي لثل اص تشداضت دس اتتذای هشاحل خویشی داًِ دس ّش وشت تؼذاد . .گشدیذ

 آٍى خطه ٍ دس تشداضت ٍ( یي گل ًشچْاسم پای ّای سَم ٍتشي) تاالی سالِ چْاسم اص تشي سَم ٍ تَتِ تؼذاد دٍ ّش اصاًتخاب ٍ

تجضیِ آهاسی تَسیلِ ًشم   .تؼییي گشدیذ پی پی امسٍی تشحسة  غلظت ػٌاصش پتاسین ٍ دسآصهایطگاُ، ّا آسیاب ٍسپس ًوًَِ

 .ٍ  همایسِ هیاًگیي ّا تشاساس آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي اًجام ضذ MSTATCافضاس 

 :نتایج و بحث

یسِ تا شاّذ سثة افضایش ػولکشد هحصَل ػلَفِ تش شذُ ٍلی ایي اختالف کاستشد پتاسین دس هقا ّذًتایح تذست آهذُ ًشاى هی د

کیلَگشم سَلفات پتاسین دسّکتاس قثل  90هصشف) K2هیاًگیي ػولکشد ػلَفِ تش دس تیواس . اص ًظش آهاسی هؼٌی داس ًثَدُ است
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 هصشف) K1کیلَگشم دس ّکتاس دس هقایسِ تا تیواس  51256تا ( تصَست سشک ّکتاس کیلَگشم کلشٍس پتاسین دس 50+اصکاشت 

کیلَگشم ػلَفِ تش دس ّکتاس هَخة افضایش  ػولکشد   50659تا ( کاشت کیلَ گشم سَلفات پتاسین دسّکتاس ّن صهاى تا150

شی شذُ کِ هیلی گشم دس کیلَگشم اًذاصُ گی 230هیضاى پتاسین قاتل خزب خاک دس  ایي آصهایش (. 1خذٍل )هحصَل گشدیذُ است 

ػذم پاسخ دّی هٌاسة تِ کَد پتاسین .هی تاشذ( هیلی گشم دس کیلَگشم 300) کوتش اص حذ تحشاًی اػالم شذُ تشای هحصَل رست 

تایذ تَخِ داشت کِ داًستي هقذاسپتاسین قاتل خزب تِ . سا شایذ تتَاى  تِ تثثیت پتاسین  کاستشدی دس تیي الیِ ّای سس ًسثت داد

تا . کَدی کافی ًثَدُ ٍ سایش ػَاهل اص قثیل دسصذ سس ٍظشفیت تثادل کاتیًَی ًیض تایستی هذ ًظش قشاسگیشد تٌْایی تشای تَصیِ

 سٌگیي شذى تافت خاک ٍ افضایش ظشفیت تثادل کاتیًَی،حذ تحشاًی پتاسین ًیض افضایش هی یاتذ

 (ّکتاسکیلَ گشم دس )تش ػولکشد رست ػلَفِ ای تاثیش سطَح هختلف پتاسین ٍ سٍی . 1ٍل خذ

 میانگین اثس اصلی زوی K0 K1 K2 تیواس

Zn0 51481 a   51756 a 52583 a 48935 C 

Zn1 48829 a 50543 a 52142 a 50510 AB 

Zn2 47974 a 49788 a 49043 a 51946 A 

 - A 50659 A 51256 A 49428 میانگین اثساصلی پتاسیم

 اسًذذدسصذ تفاٍت هؼٌی داسی ً 5طثق آصهَى داًکي دس سطح ( اثشات اصلی)هشاتِ ٍف تضسگ ٍ حش( اثش هتقاتل) هشاتِ هیاًگیي ّا تا حشٍف کَچک*

 

. یسِ تا شاّذ سثة افضایش ػولکشد هحصَل ػلَفِ شذُ ٍ ایي اختالف اص ًظش آهاسی هؼٌی داس تَدُ استدس هقا سٍیکاستشد 

سَلفات سٍی دس تا هحلَپاشی  +  صهاى تا کاشت کیلَگشم سَلفات سٍی ّن 40هصشف ) Zn2هیاًگیي ػولکشد ػلَفِ تش دس تیواس 

 کیلَگشم سَلفات سٍی دس 40صشف ه) Zn1کیلَگشم دس ّکتاس دس هقایسِ تا تیواس  51946تا ( تا غلظت سِ دسّضاس هشحلِ ٍ دٍ

ایي (. 1خذٍل )کیلَگشم ػلَفِ تش دس ّکتاس هَخة افضایش  تیشتش  ػولکشد گشدیذُ است  50510تا ( ّن صهاى تا  کاشت ّکتاس

هَضَع تیاًگش ًقش هْن سٍی دس افضایش ػولکشد هحصَل تَد ٍ هحلَل پاشی سٍی ًیض تا حذٍد صیادی  هَخة افضایش  تیشتش 

گضاسؽ ًوَدًذ اػتفبدُ اص ػَلفبت سٍی هحصَل ثیَلَطیک رست سا ثطَس ( 2007)ٍ ّوکبساى   Tahir .ػولکشد هحصَل شذُ است

-ایي عٌصش ثب افضایؾ هقذاس تٌظین کٌٌذُ. سٍی یکی اص عٌبصش کن هصشف ٍ هْن هَسد ًیبص رست هی ثبؿذ .ای افضایؾ دادظِحقبثل هال

ّبی اًتقبل الکتشٍى دس چشخِ کشثغ، دس ػبختِ ؿذى ٍ ّبی سؿذ هبًٌذ اکؼیي، جیجشلیي کوک ثِ هتبثَلیؼن هَاد ٍ تأثیش ثش ٍاکٌؾ

 (.1382هلکَتی ، غیجی ) ؿَدعولکشد هیدس ًْبیت ثبعث افضایؾ  تجضیِ پشٍتئیٌْب ًیض دخبلت ٍ

 
دسصذ هعٌی داس  5ثش غلظت پتبػین دس ثشگ دس ػطح  احتوبل  ٍ سٍی پتبػین کبسثشدًـبى داد کِ (  2جذٍل )ّب هقبیؼِ هیبًگیي دادُ

 .ٍ ّوِ تیوبسّب اص ًظش آهبسی دس یک کالع طجقِ ثٌذی ؿذُ ا ًذ ًجَدُ اػت

 

 (هیکشٍ گشم  دس گشم) غلظت پتاسینتش ٍ سٍی  پتاسینتاثیش سطَح هختلف  . 2خذٍل 

 میانگین اثس اصلی زوی K0 K1 K2 تیواس

Zn0 28/1  b 30/1  b 38/1  a A 32/1 

Zn1 30/1  b 30/1  b 31/1  b A 31/1 

Zn2 31/1  b 29/1  b 29/1  b A 30/1 
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30/1 میانگین اثساصلی پتاسیم  A 30/1  A 33/1  A - 

   اسًذذدسصذ تفاٍت هؼٌی داسی ً 5طثق آصهَى داًکي دس سطح ( اثشات اصلی)هشاتِ ٍ حشٍف تضسگ ( اثش هتقاتل) هشاتِ هیاًگیي ّا تا حشٍف کَچک*
 

غلظت سٍی  ثِ طَسی کِ. اػتؿذُ غلظت سٍی دس ثشگ  هَجت افضایؾسٍی  کبسثشدًـبى داد کِ  ( 3جذٍل )هقبیؼِ هیبًگیي دادُ ّب

 دس  هیکشٍ گشم دس گشم 9/104ٍ   2/99 ثِ  تشتیت ثِ   هیکشٍ گشم دس گشم 9/86( ثذٍى هصشف سٍی) دس ثشگ رست  دس تیوبس ؿبّذ

یـِ، ػبقِ ٍ  س ثب افضایؾ کبسثشد سٍی ، غلظت سٍی دس ، اعالم ًوَدًذ( 2007)ًگ ٍ جی یبى  ّب. افضایؾ یبفت  Zn1   ٍZn2یوبس ت

گضاسؽ ًوَد Parker (1997 ) ّوچٌیي .اص سیـِ هی ثبؿذّبی َّایی ثیـتش کِ هقذاس آى دس اًذامثشگ رست افضایؾ هی یبثذ ثِ طَسی

   .ثب اػتفبدُ اص سٍی، عالٍُ ثش افضایؾ عولکشد رست، غلظت سٍی دس ثشگ ٍػبقِ افضایؾ یبفت

 

 

 

 (هیکشٍ گشم  دس گشم) غلظت سٍیتش پتاسین ٍ سٍی تاثیش سطَح هختلف  . 3خذٍل 

 میانگین اثس اصلی زوی K0 K1 K2 تیواس

Zn0 1/86  c 5/85  a 2/89  c C 9/86 

Zn1 5/99  b 1/99  b 0/99  b B 2/99 

Zn2 4/103  a 6/105  a 6/105  a A 9/104 

3/96 میانگین اثساصلی پتاسیم  A 7/96  A 9/97  A - 

 اسًذذسی ًدسصذ تفاٍت هؼٌی دا 5طثق آصهَى داًکي دس سطح ( اثشات اصلی)هشاتِ ٍ حشٍف تضسگ ( اثش هتقاتل) هشاتِ هیاًگیي ّا تا حشٍف کَچک*
 

 

پبئیي  رست علَفِ ایثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذػت آهذُ دس ایي تحقیق، تأثیش هصشف ػَلفبت ٍ کلشٍس پتبػین ثش عولکشد ٍاجضای عولکشد 

اص طشف دیگش ثبثت ؿذُ اػت کِ رست دس صهبى . ثَدُ کِ ایي اهش ًـبى اص قبثلیت جزة پبئیي ایي کَدّب دس طَل فصل صساعی هی ثبؿذ

کیلَ گشم دس ّکتبس پتبػین قبثل اػتفبدُ ًیبصهٌذ هیجبؿذ کِ تأهیي ایي هقذاس پتبػین دس ّش سٍص اص عْذُ کوتش  12ًیبص خَد ثِ ثبالتشیي 

پغ تحت چٌیي ؿشایطی دس صَست عذم هصشف کَدّبی پتبػیوی عولکشد . خبک صساعی ثَیظُ خبک صساعی تخلیِ ؿذُ ثش هی آیذ

سٍی هَسد هطبلعِ دس تیوبسّبی هختلف ثبعث ثشتشی قبثل قجَلی دس کویت ٍ کیفیت صفبت هصشف عٌصش کن هصشف .پبئیي خَاّذ ثَد

سٍی اص عٌبصش هْن . کِ حکبیت اص ًقؾ هْن ایي عٌصش دس ثْجَد عولکشد ٍ اجضای عولکشد رست داسد. هَسد ثشسػی ًؼجت ثِ ؿبّذ ؿذ

ِ ثَدُ کِ ثِ دلیل تأثیش ثش فشآیٌذّبی صایـی ٍ هبدُ ػبصی دس قؼوت فعبل گیبُ، ثشگْب، ؿبخِ ّبی جَاى، جَاًِ ّبی ثشگ، گل ٍ داً

ًقؾ سٍی دس هتبثَلیؼن قٌذ ٍ هَاد ّیذسٍ کشثي داس ٍ اًتقبل آًْب، تٌظین هقذاس آة ٍ ّذایت آى دس . ثبعث افضایؾ عولکشد هی ؿَد

کٌٌذُ ّبی سؿذ ٍ آًضین ّب ثبثت ؿذُ  ػلَل، سؿذ سیـِ، هتبثَلیؼن چشثیْب، ًقل اًتقبل هَاد هحلَل ثیي ػلَلْب ٍ تأثیش ثش تٌظین

کیلَگشم ػَلفبت  90هصشف) K2 ثب هصشف هقذاس.ًتبیج کلی ثذػت آهذُ اص ایي پظٍ ّؾ ًـبى داد کِ  (. 1378فتحی ، ثشصگش )اػت

تفبٍت  ثیـتش ثَدُ ٍلیتش  علَفِ اگش چِ عولکشد( کیلَگشم کلشٍس پتبػین دس ّکتبس ثصَست ػشک 50+ّکتبس قجل اصکبؿت  پتبػین دس

( کیلَ گشم ػَلفبت پتبػین دسّکتبس ّن صهبى ثب کبؿت150 هصشف) K1 ثب هصشف K2هصشف هقذاس . ًذاؿتِ اػت  K1 هعٌی داسی ثب

  Zn2دس ثشسػی اثش اصلی ػَلفبت سٍی، تیوبس . تفبٍت هعٌی داسی ًذاؿتِ اػت، غلظت پتبػین دس ثشگ، عولکشد علَفِ تش  دس هیضاى

هَجت   (پبؿی  ثب ػَلفبت سٍی دس دٍ هشحلِ ٍ ثب غلظت ػِ دسّضاسلهحلَ+ ت سٍی ّن صهبى ثب کبؿت کیلَگشم ػَلفب 40هصشف )

تش ٍ  طَس کلی هصشف سٍی ثِ صَست هٌفشد دس صفبت عولکشد علَفِث.تش، ٍ غلظت سٍی دس ثشگ ؿذُ اػتافضایؾ عولکشد علَفِ، 
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ثب عٌبیت ثِ پذیذُ تخلیِ ؿذى پتبػین اص دسٍى سػْبی خبک ٍ  .ثشتش اص هصشف پتبػین ثِ صَست هٌفشد ثَدُ اػت غلظت سٍی دس ثشگ

ٍ ّوچٌیي ؿشایط اًَاع خبکْب، کِ دس اکثش ًقبط ایشاى آّکی ٍ ثب ( 1382هلکَتی ٍ غیجی )تثجیت پتبػین کبسثشدی دس ثیي الیِ ّبی سع

گیبُ ثِ ایي دٍ عٌصش دس حذ ثبالیی قشاس  اًجبؿت فؼفش ٍ کوجَد عٌبصش سیض هغزی خصَصبً عٌصش سٍی سٍثِ سٍ ثَدُ ًٍیبص غزایی ایي

 .داسد ٍ تأثیشات هطلَثی کِ دس عولکشد ٍاجضای عولکشد رست داسًذ ضشٍسی اػت هصشف ایي دٍ عٌصش هَسد تَجِ جذی قشاس گیشد
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Abstract  
Field experiments in a factorial randomized complete block design with four replications was 

performed. Experimental factors were:A) the consumption of potassium include: 1  - K0 

(control).  2-  K1(basal application of 150 Kg SOP/ha). 3- K2(basal application of 90 Kg SOP/ha 

+ split application of 50 Kg MOP/ha). 3- K2(basal application of 90 Kg SOP/ha + split 
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application of 50 Kg MOP/ha). B ) the consumption of Zinc  : 1- Zn0 ( control). 2- Zn1(basal 

application of 40 Kg ZnSO4/ha) 3- Zn2 (basal application of 40 Kg ZnSO4/ha+ foliar 

application of ZnSO4) in two stage in the ratio of 3:1000. 

The results showed K2application (basal application of 90 Kg SOP/ha + split application of 50 

Kg MOP/ha) increased fresh Silage yield but There was not significant difference with K1.  

K2application  the comparison with K1 was not significant difference in fresh Silage yield and 

concentration of potassium on leaf. In evaluating main effect Znso4, Zn2 treatment(basal 

application of 40 Kg ZnSO4/ha+ foliar application of ZnSO4) in two stage in the ratio of 

3:1000).increased fresh Silage yield and concentration of Zinc on leaf.  

 Generally,individual Zinc application is better than individual potassium application on 

characteristics of fresh Silage yield and concentration of Zinc on leaf and Zinc application on 

concentration of Zinc on leaf was significant, too. So that Zn2 treatment with 104/9 mg/gr the 

comparison with 99/2 mg/gr increased concent ration of Zn leaf. 
 

Keywords: corn fodder, zinc, potassium, concentration                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 


