
 بسمه تعالی

 در شرایط خاص گندم، کلزا و چغندربرنامه غذایی محصوالت 
 علیرضا جعفرنژادی

 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 سالم علیکم  

ترام با توجه به شرایط خاص موجود کنونی در خصوص کاهش عرضه کودهای شیمیایی به ویژه کودهای حبا ا 

فسفری و پتاسمی موارد ذیل را جهت استحضار و جلوگیری از ایجاد تنش تغذیه در این شرایط به حضورتان اعالم 

 می گردد:

در طول فصل زراعی و بر اساس نیاز مرحله نموی  هر گیاه زراعی دارای نیاز غذایی مربوط به خود بوده که باید

به اندازه و متناسب تامین و مصرف گردد. اگر این موضوع رعایت نگردد به دلیل افزایش مصرف انرژی گیاه به 

شود. تنش ایجاد شده با توجه به مدت و شدت آن تاثیر منظور تامین عناصر غذایی، منجر به ایجاد تنش غذایی می

بران ناپذیری بر کاهش عملکرد خواهد داشت. باید توجه داشت که شدت این تنش به عوامل قابل توجه و ج

له نموی مرح ، نوع گیاه زراعی،مختلفی از جمله بافت، شرایط خاک از نظر وضعیت حاصلخیزی و عناصر غذایی

 بستگی دارد.در زمان  گیاه و نیاز غذایی

 خاص کنونی چه باید کرد: طبا توجه به شرای

وان تو دارای ظرفیت بافری و آهکی بوده  رسی و از نوع عمدتا که خاک های استان خوزستان  تتوجه داش باید

ستفاده فسفر باشند. بر اساس مطالعات و تحقیقات منابع غیرقابل امی ویژه فسفرتثبیت باالی عناصر غذایی به

در خاک بسیار باال بوده و گیاه قادر است با صرف انرژی در این شرایط فسفر مورد خود را از این منابع تامین 

ابل ق منابع رسی خاک دارای مقدار ذخیره قابل قبول پتاسیمنماید )آزمایشات باربر(. از سوی دیگر 

ینه گیری از توان خاک، کاهش هزبهرهبا توجه به موضوعات فوق باشند. رای گیاه در این شرایط میب

گیاه برای دسترسی به این منابع و جلوگیری از ایجاد تنش غذایی از مورد قابل توجه تامین 

 باشد.عناصر غذایی در شرایط خاص کنونی می

های محیط اطراف ریشه گیاه به منظور افزایش میزان هبود دهندهمنظور بهره گیری از منابع خاک استفاده از ببه

های رشد و منابع کود دامی( و عناصر قابل جذب نظیر کودهای آلی )اسید هیومیک، اسید فولویک، محرک

استفاده از سایر منابع کودی جایگزین نظیر کودهای بیولوژیک مرتبط و کودهای فرموله شده عناصر غذایی بر 

هکارهای موجود در شرایط ویژه عدم مصرف کودهای اصلی و عرف رشدی از مهمترین راه اساس مرحله

 باشد.می

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله رشدی

 

 نوع کود

دومین  قبل از کشت

 آبیاری

ساقه انتهای  پنجهتکمیل  شروع پنجه

 دهی

 شکم خوش

 یا بیولوژیک مال کود بذر

 شیمیایی

      بذر مال

      خاک کاربرد کود میکرو کامل

   کودآبیاری  کودآبیاری  اسید هیومیک

فسفر ویژه و کود کود 

 زیستی

    کودآبیاری کودآبیاری 

-02-02باالنس نظیر کود 

02 

   کودآبیاری   

پتاسیم ویژه و کود کود 

 زیستی

 کودآبیاری کودآبیاری    

 محرک رشد مغذی )جلبک

 (و اسید امینه

 کودآبیاری  پاشیمحلول  کودآبیاری 

  کودآبیاری کودآبیاری    پتاس-کود سیلیس

  02 02  درصد 02  اوره )آزمون خاک(

      عدم مصرف پتاسیمیکودهای فسفری و 

 ، کیلوگرم در هر نوبت در هکتار 5کود فسفر ویژه: ،کیلوگرم 02کود میکرو کامل: توصیه ها: 

 ،کیلوگرم در هر نوبت در هکتار 5کود پتاسیم ویژه: ، کیلوگرم در هکتار 5: 020202کود 

 کود سیلیسی مایع:  تا سه لیتر ، هکتارلیتر در  02تا  5اسید هیومیک: توصیه شرکت سازنده یک کیلوگرم یا  

 

محلول در آب بوده و دارای الزم به ذکر است که کودهای مورد استفاده باید 

 شماره ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب باشند.
 

 

 

 

 توجه: در این برنامه فرض بر عدم مصرف کودهای فسفر و پتاسیمی است.

 *: مصرف کودهای محرک و اسید امینه در شرایط تنش توصیه می شود.

 **: اگر کود اوره قبل از کشت مصرف شده است، از سرک اول کسر گردد. 

 کیلوگرم اوره در هکتار مصرف گردد.  52خاک  **:در صورت باال بودن بقایا در

 **: اگر مزرعه کمبود را نشان داد مراحل را می توان تکرار کرد.

 

)در شرایط خاص عدم مصرف کودهای پایه(مدیریت تغذیه متعادل گندم   

)تنظیم برنامه: دکتر جعفرنژادی(   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت تغذیه متعادل کلزا مناطق استان )در شرایط خاص عدم مصرف کودهای پایه(

 تنظیم برنامه: دکتر جعفرنژادی

 کیلوگرم 02کود میکرو کامل:  2

کیلوگرم در  5کود فسفر ویژه: 

 نوبت در هکتارهر 

کیلوگرم در  5: 020202کود 

 هکتار

کیلوگرم در  5کود پتاسیم ویژه: 

 هر نوبت در هکتار

اسید هیومیک: توصیه شرکت 

 02تا  5سازنده یک کیلوگرم یا 

 لیتر در هکتار

کود گوگردی مایع: یک تا سه 

 لیتر 

 کودهای فسفر و پتاسیمی است.توجه: در این برنامه فرض بر عدم مصرف 

 **: مصرف کودهای محرک و اسید امینه در شرایط تنش توصیه می شود.

 **: اگر مزرعه کمبود را نشان داد مراحل را می توان تکرار کرد.

الزم به ذکر است که کودهای مورد استفاده باید محلول در آب بوده و دارای 

 خاک و آب باشند.شماره ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات 
 

 کیلوگرم 02کود میکرو کامل: 

 کیلوگرم در هر نوبت در هکتار 5کود فسفر ویژه: 

 کیلوگرم در هکتار 5: 020202کود 

 کیلوگرم در هر نوبت در هکتار 5کود پتاسیم ویژه: 

 لیتر در هکتار 02تا  5اسید هیومیک: توصیه شرکت سازنده یک کیلوگرم یا 

 کود گوگردی مایع: یک تا سه لیتر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در شرایط خاص عدم مصرف کودهای پایه()مدیریت تغذیه متعادل چغندرقند 

 تنظیم برنامه: دکتر جعفرنژادی

 کیلوگرم 02کود میکرو کامل:  3

کیلوگرم در  7کود فسفر ویژه: 

 هر نوبت در هکتار

کیلوگرم در  5: 020202کود 

 هکتار

در  کیلوگرم 7کود پتاسیم ویژه: 

 هر نوبت در هکتار

اسید هیومیک: توصیه شرکت 

 02تا  5سازنده یک کیلوگرم یا 

 لیتر در هکتار

 توجه: در این برنامه فرض بر عدم مصرف کودهای فسفر و پتاسیمی است.

 *: مصرف کودهای محرک و اسید امینه در شرایط تنش توصیه می شود.

 ده نمود.**: در صورت بروز کمبود می توان مراحل بیشتری را استفا

الزم به ذکر است که کودهای مورد استفاده باید محلول در آب بوده و دارای 

 شماره ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب باشند.
 

 کیلوگرم 02کود میکرو کامل: 

 کیلوگرم در هر نوبت در هکتار 7کود فسفر ویژه: 

 کیلوگرم در هکتار 5: 020202کود 

 هکتارکیلوگرم در هر نوبت در  7کود پتاسیم ویژه: 

 لیتر در هکتار 02تا  5اسید هیومیک: توصیه شرکت سازنده یک کیلوگرم یا 

 کود بور: بر اساس توصیه شرکت سازنده


