
                 

  
   



                 

  
   

  کودهاي غنی شده چه نوع کودهایی هستند؟   

می باشند که احتمال دارد هر یک از  کودهاي غنی شده معموال داراي یک نوع کود حیوانی (آلی) به عنوان کود پایه

عناصر نیتروژن (ازت)، فسفر، پتاسیم، آهن، روي، منگنز، مس، بر و ... به شکل شیمیایی به آن اضافه و مخلوط شده 

  شود. طور معمول) به بازار ارائه میکیلوگرمی (به 30تا  20هاي و به شکل پلیت یا گرانول در کیسه

  ختان پسته مناسب هستند؟آیا چنین کودهایی براي در

هاي پسته، استفاده از کودهاي حیوانی پوسـیده  قبل از هر چیز باید گفت که بهترین روش کوددهی زمستانه براي باغ

انداز درختان و ریختن کودهاي شیمیایی الزم براساس نتـایج تجزیـه خـاك و    کود) در سایهصورت چالکود (کانالبه

هـاي بـا   کودهاي شیمیایی شامل کودهـاي فسـفره، پتاسـیمی و ریزمغـذي     باشد.یبرگ و تاریخچه باغ بر روي آن م

پـذیر باشـد.   شود، البته اگر از نظر اجرایی امکانکاربرد خاکی است که در صورت لزوم روي کود حیوانی ریخته می

رین تمـاس را بـا   این کودها کمتکه تر است به طوريمناسب اي از کود حیوانیبین الیهریختن کودهاي شیمیایی در 

استفاده از کودهاي غنی شده به عنوان جایگزینی داشته باشند. جایگزینی براي این نوع کوددهی وجود ندارد و  خاك

به این دلیل که کودهاي حیوانی عالوه  براي کودهاي حیوانی (به همراه کودهاي شیمیایی مناسب) نباید مدنظر باشد

کنند، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، حاصـلخیزي و  ن را تامین میبر اینکه مقداري از نیاز غذایی درختا

-ها استفاده شود، تنها مـی که از نوع مطلوب آناي، در صورتیشده کیسهاما کودهاي غنی .شوندبیولوژیکی خاك می

رند و تقریباً بر سایر اي دابه عبارت دیگر فقط اثر تغذیهتوانند تا حدودي نیازهاي غذایی درختان را برطرف کنند و 

. در واقع استفاده از کودهاي غنی شده مناسب بر استفاده به تنهایی از کودهاي شیمیایی تاثیرندخصوصیات خاك بی

ارجحیت دارد چون تماس کودهاي شیمیایی مانند فسفره، پتاسـه و عناصـر ریزمغـذي بـا خـاك را کـم کـرده و از        

-کنند. بنابراین در شرایط خاصی استفاده از کودهاي غنیدي جلوگیري میها با خاك تاحدوهاي ناخواسته آنواکنش

  تواند مدنظر قرار گیرد.شیمیایی) می -شده (بهتر است بگوییم آلی

      شیمیایی) استفاده شود؟ -در چه شرایطی از کودهاي غنی شده (آلی

شیمیایی) درختان پسته را تغذیه  -(آلیشده توان با کاربرد کودهاي غنیطورکه اشاره شد در شرایط خاصی میهمان

  شود:ها اشاره میوار به اهم آننمود که در زیر به طور فهرست

که باغدار به هر دلیلی نخواهد یا نتواند از شیوه اصولی کـوددهی در بـاغ کـه کـاربرد کودهـاي      در صورتی -1

گ و تاریخچـه بـاغ بـر    حیوانی در چالکود و ریختن کودهاي شیمیایی مناسب براساس آزمایش خاك و بر

 -شـده (آلـی  توان با استفاده صحیح از کودهاي غنـی باشد، استفاده نماید، در چنین شرایطی میروي آن می



                 

  
   

ها اشاره خواهد شد، به تغذیه درختان پسته کمک کرد. شیمیایی) مناسب، که در ادامه به شرایط مطلوب آن

یشان زیاد بوده و احتماال فرصت کوددهی حیوانی بـه  هااین شرایط معموالً براي باغدارانی که مساحت باغ

هاي قبل با استفاده از کودهاي حیوانی شرایط باغ خـود را  هاي خود را ندارند یا باغدارانی که سالهمه باغ

 آید. اي به درختان خود کمک نمایند، پیش میخواهند از نظر تغذیهاکنون میاند و همبهبود داده

شده مناسب خیلی بهتر از استفاده تنها از کودهـاي شـیمیایی فسـفره، پتاسـه و     لی غنیاستفاده از کودهاي آ -2

باشد. بنابراین در شـرایطی  عناصر ریزمغذي (عمدتاً کودهاي شیمیایی حاوي آهن، روي، منگنز و مس) می

اي شـده، کـه کودهـ   که باغدار فقط تمایل به استفاده از کودهاي شـیمیایی دارد اسـتفاده از کودهـاي غنـی    

وري پایین کودهاي شیمیایی جلوگیري شیمیایی همراه با مواد آلی هستند، بهتر بوده و از تثبیت شدن و بهره

 کند.  می

هـا بـا   تر بـوده و حتـی کـاربرد آن   شده پلیتی یا گرانوله به دلیل حجم کمتر، راحتاستفاده از کودهاي غنی -3

هـا بـه زمـان و    نیروي کارگري شده و کـاربرد آن جویی در پذیر است. بنابراین باعث صرفهکودپاش امکان

 هزینه کمتري نیاز دارد.

ها پوسیده کودهاي حیوانی براي اثربخشی مناسب خود باید شرایط استانداردي داشته باشند که مهمترین آن -4

اره، کـاه  بودن (پایین بودن نسبت کربن به نیتروژن)، عاري بودن از مواد خارجی نامناسب (مانند شن، خاك

که امکان فراهم نمودن کودهـایی بـا چنـین    و موارد مشابه) و درصد رطوبت نسبتاً پایین است. در صورتی

 شیمیایی) مناسب استفاده نمود. -شده (الیتوان از کودهاي غنیاستانداردهایی وجود ندارد می

شـده  نـی در شرایط خیلی شور که امکان استفاده از کودهاي حیوانی در سـطح وسـیع نیسـت، کودهـاي غ     -5

مناسب معموال شوري خیلی باالیی ندارند و چون از حجم کمتري از مواد در مقایسه با کـوددهی معمـول   

 ها در شرایط خیلی شور استفاده نمود. توان از آنبرخوردارند، می

  شیمیایی) مناسب چیست؟ -هاي کودهاي غنی شده (آلیویژگی

کودهاي حیوانی و مرغی) و بدون مواد خارجی نامناسب المقدور داراي مخلوطی از مواد آلی پوسیده (حتی -1

 باشند.

 داراي نسبت متعادلی از کودهاي شیمیایی (عناصر غذایی) باشند. -2

هاي بـا تاریخچـه کـوددهی    هاي مختلف مناسب جهت کاربرد در شرایط مختلف خاك و باغداراي فرمول -3

 متفاوت باشند. 

 ن باشند.پایی pHو  C/N)داراي نسبت کربن به نیتروژن ( -4

داراي مقدار عناصر غذایی ادعا شده بر روي کیسه باشند. براي اطمینان باید قبل از خریـداري کـود، آن را    -5

 آزمایش نمود.



                 

  
   

بینیـد شـرایط یـک کـود     طورکـه مـی  بندي و تولید شده باشد. همـان توسط افراد متخصص و متعهد فرمول -6

راین باغـداران بایـد چنـین کودهـایی را از     مناسب، جز در مواردي، به راحتی قابل تشـخیص نیسـت، بنـاب   

هایی که داراي کادر متخصص و متعهد هستند با شرط دارا بودن عناصر مورد ادعا تهیـه نماینـد. از   شرکت

آنجا که رعایت اصول تولید کود مناسب باید منجر به اثر بخشی خوب آن کود در بـاغ و بهبـود کمیـت و    

-هاي گزاف، باغداران کـود غنـی  ت جلوگیري از صرف هزینهشود که جهکیفیت محصول شود، توصیه می

-شده مورد نظر خود را ابتدا در سطح کوچکی از باغ خود امتحان کرده و در صورت رضایت، براي سـال 

 ها در سطح وسیع اقدام نمایند.     هاي بعد با رعایت شرایط گفته شده در باال نسبت به استفاده از آن

 
 


