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  معرفی محصول 
انگــور از خانــواده Vitaceae اســت. ایــن خانــواده دارای 10 جنــس مختلــف 
ــس  ــر جن ــم و دارای دو زی ــه مه ــاظ تغذی ــس vitis از لح ــا جن ــه تنه ــت ك اس
ــب و  ــه مرك ــوع خوش ــور از ن ــن انگ ــت. گل آذی Muscadinae و Euvitis  اس
محــل آن همیشــه مقابــل یــک بــرگ اســت. اهمیــت انگــوركاري در ایــران بیشــتر 
ــه دلیــل نقــش و جایــگاه جهانــي تولیــد انگــور در دنیاســت. ایــران یازدهمیــن  ب
ــت  ــت. كاش ــمش در جهان اس ــده كش ــومین صادركنن ــور و س ــده انگ تولیدكنن
انگــور در ایــران حداقــل از 2000 ســال قبــل از میــالد آغــاز شــده اســت و مــردم 
ــا روش هــای كشــت و تولیــد انگــور آشــنا هســتند. بــه همیــن دلیــل   ــاز ب از دیرب
ــر و  ــی كوی ــا حواش ــمال ت ــیر ش ــی سردس ــران از نواح ــاط ای ــر نق ــروزه در اكث ام

همچنیــن مناطــق جنــوب، كشــت انگــور متــداول اســت.
در ایـران حـدود 310 هـزار هكتـار از زمین هـای كشـاورزی، زیـر كشـت انگـور 
اسـت و اسـتان های خراسـان، قزویـن، آذربایجان شـرقی و آذربایجان غربی مهمترین 
تولیدكننـدگان ایـن محصـول هسـتند. مهمتریـن ارقـام تازه خـوری انگـور شـامل 
یاقوتـی، خلیلـی بی دانـه سـفید و قرمـز، عسـگری، سـفید فخـری، سـرخ فخـری، 
صاحبـی، شـیرازی، تبـرزه، لعـل سـفید و قرمـز و... هسـتند. انگـور از قدیمی تریـن 
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گیاهان شـناخته  شـده اسـت كه به عنوان یكي از منابع مهم غذایي به شـمارمی رود 
و در تأمیـن سـالمتي انسـان نقش بسـزایي دارد. 

در مــورد انگــور و خــواص طبــي و موارد اســتفاده از آن بــراي درمــان بیماري ها، 
صحبت  هــای فراوانــي وجــود دارد. میــوه  تــازه و ســایر فرآورده هــاي انگــور همــواره 
یكــی از منابــع تأمیــن انــرژي و غــذاي روزانــه  بشــر اســت. قابلیــت خشک شــدن 
ــه  میــوه  انگــور و تولیــد فــرآورده  كشــمش، نگهــداري آن را آســان و دسترســي ب
یــک منبــع غنــي غذایــي در فصــول مختلــف ســال را   براحتــي فراهــم مي كنــد. 
ــف از  ــای مختل ــه روش ه ــرف آن ب ــت مص ــاظ قابلی ــه لح ــول ب ــن محص ارزش ای
فرآورده هــای  آبمیــوه،  كنســتانتره،  كشــمش،  تهیــه  و  تازه خــوری  جملــه 
ــا، شــیره و روغــن بــذر انگــور بســیار زیــاد اســت و از ایــن لحــاظ  تخمیــری، مرب
نقــش مهمــی در اقتصــاد كشــورهای تولیدكننــده آن ایفــا می كنــد. عــالوه برایــن، 
فرآورده هــای دیگــری چــون اتانــول و آنتوســیانین از انگــور تهیــه می شــود كــه در 
ــرد دارد. پســماند كارخانه هــای تولیــد آِب انگــور  بخــش صنعتــی و پزشــكي كارب

ــرد. ــرار مي گی ــورد اســتفاده ق ــوان خــوراک دام م ــه عن ب

  مراحل رشد و نمو انگور
1-خــواب زمســتان 2-تــورم جوانه هــا  3-مرحلــه كركــدار شــدن 4-شــكفتگی 
7-مرحلــه5-6  برگــی   6-مرحلــه2-3  بــرگ   اولیــن  5-ظهــور  جوانــه  
گل  آذیــن  10-آغازگلدهــی   9-نموكامــل  گل آذیــن  برگــی  8-طویل شــدن 
11-اوایل گلدهــی  12-گلدهی كامــل  13- اواخرگلدهــی  14-تشــكیل میــوه 
)آغــاز تورم حبه هــا(  15-مرحلــه حبه كوچــک  16-آغــاز تمــاس حبه هــا بــا 
ــل   ــیدن كام ــا  18-رس ــگ حبه ه ــیدن حبه ها و تغییررن ــروع رس ــر  17-ش یكدیگ

ــكل1(. ــل )ش ــزان كام ــا   21-خ ــزان برگه ــروع خ ــت  20-ش 19-برداش



9 راهنامی تغذیه گیاهی انگور

شکل 1- مراحل مختلف رشد انگور
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 نیازهای گیاهی 
بــه طــور كلــي انگــور، بومــي مناطــق معتدل گــرم اســت. كاشــت انگــور بیشــتر 
ــر  ــا 1400-200 مت ــاع از ســطح دری ــی 49-34 درجــه و ارتف در عــرض جغرافیای
ــام انگــور از  ــل كشــت اســت. ارق ــا شــیب 60 درصــد نیــز قاب انجــام می شــود و ت
ــر  ــد. حداكث ــیر به عمل می آی ــدل و نیمه گرمس ــا معت ــور ت ــیر كش ــق سردس مناط
ــت و  ــانتی گراد اس ــه س ــق40-38 درج ــور، مطل ــرای انگ ــل ب ــل تحم ــای قاب دم
ــد. طــول دوره   ــه انگــور خســارت می زن ــق 15- درجــه ســانتی گراد ب ــاي مطل دم
ــول دوره  ــا در ط ــن دم ــت. میانگی ــال اس ــاه در س ــا 6 م ــن 5 ت ــور بی ــد انگ رش
رشــد 24-20 درجــه ســانتی گراد اســت. درجــه  حــرارت  بــاال یــا پاییــن بــر میــزان 
ــی،  ــاي دمای ــن تنش ه ــوء دارد. در چنی ــر س ــول، تأثی ــرد محص ــاروري و عملك ب
ــوغ،  ــش از بل ــري پی ــث پی ــر باع ــن ام ــد و ای ــر مي افت ــه تأخی ــه گیاه ب ــو ریش نم
ــوه  ــان رســیدگي می ــاه شــدن زم ــدام و كوت پژمردگــي، كاهــش ســرعت رشــد ان
مي شــود. تابــش آفتــاب و میــزان مناســب دمــا، باعــث بــاال رفتــن كیفیــت انگــور 
مي شــود زیــرا میــزان قنــد، اســید و مــزه گــس انگــور بســتگي مســتقیم بــه تابــش 

ــاب دارد. آفت
مقــدار رطوبــت مــورد نیــاز طــی گــرده افشــانی 50-35 درصــد اســت. انگــور 
بــراي بیــداري از خــواب زمســتانه بــه 2 تــا 3 مــاه ســرماي زمســتاني نیــاز دارد. 
ــراي تأمیــن نیــاز ســرمایي انگــور، دمایــي بیــن صفــر تــا 7 درجــه ســانتی گراد  ب
ــر  ــد و عم ــی می كن ــه بارده ــروع ب ــالگی ش ــن 5-4 س ــور از س ــت. انگ الزم اس
ــارور و  ــود ب ــورت خ ــه ص ــح ب ــت تلقی ــت. وضعی ــال اس ــادی آن 70-65 س اقتص

ــاد اســت. عامــل گــرده افشــانی آن ب
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 شرایط و محدودیت های خاک برای انگور 
ــد در اغلــب خاک هــا رشــد كنــد و محصــول دهــد، حساســیت  انگــور می توان
خاصــی نــدارد و اغلــب محدودیت هــای معمــول خــاک )شــوری و قلیائیــت نســبی( 
را بخوبــی تحمــل می كنــد )جــدول1(. همچنیــن در برابــر آهــک خــاک حســاس 
ــی  ــتند بخوب ــک هس ــد آه ــاوی 50 درص ــه ح ــی ك ــی در خاک های ــت و حت نیس
رشــد می كنــد امــا بایــد تــا حــد امــكان از خاک هــای ســنگین فاقــد زهكشــی و 
خاک هــای همــراه بــا نمــک فــراوان پرهیــز كــرد. خاک هــای عمیــق بــا زهكشــی 

خــوب بــرای رشــد انگــور بســیار مناســب هســتند .
ــرای كاشــت مــو 7-6 اســت. EC مناســب خــاک  بهتریــن اســیدیته خــاک ب
بــرای انگــور كمتــر از 2000 میكرو مــوس بــر ســانتی متر اســت. انگــور بــه زیــادی 
درصــد ســدیم قابــل تبــادل )ESP( حســاس اســت بــه طــوری كــه مقــدار مطلوب 
ــت اســتفاده از  ــالم شــده اســت. در نهای ــا 10 اع ــن 2 ت ــر بی آن در مراجــع معتب
ــد در  ــم مصــرف مي توان ــیمیایي پرمصــرف و ك ــاي ش ــار كوده ــي در كن ــواد آل م
ــات  ــن، خصوصی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــر باش ــن عناصــر مؤث ــر ای ــه بهت ــر چ جــذب ه
فیزیكــي خــاک و قابلیــت نگهــداري رطوبــت را نیــز بهبــود مي بخشــد و فعالیــت 

ــود. ــی ش ــر م ــم بهت ــاک ه ــم هاي خ میكرو اُرگانیس

 نیاز آبی 
ــه عواملــي ماننــد دمــاي هــوا و میــزان  میــزان اســتفاده از آب در تاكســتان ب
خالــص تابــش نــور، تعــرق از ســطح بــرگ، ســرعت بــاد و عوامــل مدیریتــی بــاغ 
ــي  ــت خــاک، توال ــاه، مدیری همچــون تراكــم كاشــت، سیســتم تربیــت، ســن گی
آبیــاري و مراحــل رشــد بســتگي دارد. بــه طــور كلــی بســته بــه منطقــه و رقــم، 
نیــاز آبــی انگــور حــدود 7-5 هــزار مترمكعــب بــرای هــر هكتــار در ســال اســت كه 
ــه حــدود 5-4 هــزار مترمكعــب در ســال می رســد.  البتــه در آبیــاری قطــره ای ب
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ــل  ــور را تحم ــالح و آب ش ــا  حــد مشــخصی ام ــور ت ــه انگ ــی از جمل هرگیاه
ــواد و  ــز م ــاری، آنالی ــی آب آبی ــش كیف ــام آزمای ــدا انج ــن در ابت ــد. بنابرای می كن
ــرای  ــا مقــدار اســتاندارد و توصیــه  شــده ب عناصــر موجــود در آن و مقایســه  آن ب

انگــور الزامــی اســت.
یون هایــی كــه بــه طــور معمــول بــرای تعییــن كیفیــت آب آبیــاری اندازه گیــری 
می شــوند عبارتنــد از: كربنــات، بی كربنــات، كلــر، ســدیم، منیزیــم، بــور، پتاســیم، 
كلســیم و ســولفات. درختــان میــوه نســبت بــه یــون كلــر حساســیت قابــل توجهی 
دارنــد بــه طــوری كــه حداكثــر میــزان مجــاز كلــر در عصــاره  اشــباع خــاک بــرای 
انگــور بی دانــه 25 و بــرای انگــور ســیاه 10 میلی اكــی واالن در لیتــر اســت. البتــه 
بوتــه انگــور از غلظــت كلــر بــه میــزان هفــت میلی اكــی واالن در لیتــر آب آبیــاری، 

دچــار افــت عملكــرد می شــود.
ــاس  ــن اس ــر همی ــور دارد و ب ــون ب ــت ی ــه غلظ ــادی ب ــیت زی ــور حساس انگ
غلظــت مجــاز ایــن عنصــر در آب بــرای انگــور حداكثــر بیــن نیــم تــا یــک قســمت 

ــر ذكــر شــده اســت. ــع معتب در میلیــون )ppm( در مناب

 )ECe( جدول 1- درصد کاهش عملکرد انگور در مقادیر قابل تحمل شوری خاک
)ECe( شوری خاک
1/52/54/16/7)دسی زیمنس بر متر(

0102550درصد کاهش عملکرد
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روش های تشخیص کمبود عناصر غذایی
 آزمون خاک 

اندازه گیري  و  نمونهبرداري صحیح  وســیله  بــه  از كشت  قبل  آزمون خاک  با 
خصوصیات فیزیكي و شیمیایي و بــویژه تعییــن غلظت عناصر غذایي قابل جذب در 
خاک؛ مشخص می شــود كه شرایط خاک تــا چــه حــد براي تــأمین رشد بهینه گیاه 
و دستیابي به عملكرد مورد انتظار مناســب است و چه عناصري براي رشد انگــور در 
طول فصل  زراعي مورد نیاز خواهد بود. به عبارت دیگر آزمــون  خــاک روش مناســبی 
براي پیش آگاهي از نقاط قوت و ضعف خاک در تصمیمگیری هــای مدیریتي اســت. 
انجام آن ميتوان توصیه  با  آزمون خاک روشي سریع، كم خرج و دقیق اســت كه 

ــر اســت: ــه داد. برنامه آزمون خاک شامل مــوارد زی كودي صحیح را ارائ
 − نمونهبرداري صحیح از خاک كه بیشتر توسط زارع و باغدار انجام مي شود.

 − تجزیه صحیح خاک در آزمایشگاه تجزیه خاک و گیاه به منظور تعیین دقیق 
غلظت عنصر غذایي قابل استفاده گیاه در خاک.

 − تفسیر نتیجه آزمایشگاهي و انجام توصیه كودي كه توسط كارشناسان مسائل 
تغذیه گیاهي انجـــام می شـــود.

نمونهبرداري صحیح از خاک، كاري بسیار مهم و حساس اســت. نمونه بــرداری 
خــاک بــراي باغ هــای انگــور بــا توجــه بــه شــكل هندســي بــاغ، در بیــن ردیف هــا 
و از قســمت ســایه انداز درخــت از دو عمــق 30-0 و 60-30 ســانتي متري اســت 
ــي درخــت در  ــواد غذای ــده  م ــرا بیشــترین محــل تجمــع ریشــه هاي جذب كنن زی
ایــن اعمــاق اســت. بــه طــور كلــي بهتریــن زمــان نمونه بــرداري از خــاک، قبــل از 
ــاغ،  ــرداری از خــاک پــس از احــداث ب ــاغ اســت. زمــان مناســب نمونه ب احــداث ب
بــا توجــه بــه منطقــه از اواخــر زمســتان تــا اوایــل بهــار بــه صــورت مركــب بــرای 

هــر عمــق  اســت.
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حدود بحراني غلظت عناصر غذایي در خاک 
تغذیـه صحیـح یكـي از اصـول اولیـه دسـتیابي به كشـاورزي پایدار اسـت. دانسـتن 
حـد بهینـه غلظـت عناصـر غذایـي در خاک، بـرگ و میـوه، گامي به سـوي افزایش 
كمـي و كیفـي محصـوالت كشـاورزي، نیل به كشـاورزي پایـدار و افزایـش صادرات 
تولیـدات كشـاورزي تـوأم باكیفیـت برتـر دركشـور اسـت.  جـدول2  حـد بحرانـي 

غلظـت عناصرغذایـي در خاكهـاي آهكـي را نشـان می دهد.

جدول 2- حد بحراني غلظت عناصر غذایي در خاک برای باغ های انگور

بورمسمنگنزرويآهنپتاسیمفسفرکربن آلينام عنصر

واحد 

اندازه گیری
میلي گرم بر کیلوگرمدرصد

1525081511-210 <حدبحرانی
 

برای تولید هر 10 تن محصول حدود 20 كیلوگرم نیتروژن، 12 كیلوگرم فسفر 
)P2O5( و 45 كیلوگرم پتاسیم )K2O( مصرف می شود. بنابراین باغی كه 30 تن در 
هكتار انگور تولید می كند باید حدود 100 كیلوگرم كود نیتروژنه، 70 كیلوگرم كود 
فسفاته و 150كیلوگرم كود پتاسه مصرف كند به شرطی كه راندمان مصرف كود 

100 درصد باشد و هیچ مقدار از كود توسط خاک تأمین نشود.
اگـر خاكـی كمتـر از 10 میلی گـرم در كیلوگـرم فسـفر داشـته باشـد و میـزان 
پتاسـیم آن نیـز بین 150 تـا 250  میلی گرم در كیلوگرم باشـد، میزان محصول آن 
50 تـن در هكتـار پیـش بینی می شـود. در صورتی كه سیسـتم آبیـاری آن قطره ای 
باشـد بایـد حـدود 300 كیلوگـرم در هكتـار اوره و 150 كیلوگرم در هكتار فسـفات 
افـزوده شـود )50 درصـد آن در اواخـر زمسـتان از منبـع سوپرفسـفات تریپـل، 35 
درصـد آن در اوایـل فصـل قبـل از گلدهـی و 15 درصـد آن در زمان رسـیدن میوه 
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یـا بعـد از برداشـت توصیه می شـود(. 
ــری،  ــل از رنگ گی ــدی، مصــرف فســفر قب ــوه رنگــی و قن ــرای انگورهــای می ب
موجــب رنگ  گیــری بهتــر میــوه می شــود. كــود پتاســه از منبــع ســولفات پتاســیم 
بــه میــزان 100 تــا150 كیلوگــرم در هكتــار توصیــه می شــود كــه زمــان مصــرف 
ــود  ــورت ك ــه ص ــی آن ب ــود و مابق ــتان در چال ك ــر زمس ــد در اواخ آن 50 درص
آبیــاری -در مراحــل مهــم یعنــی در زمــان غــوره شــدن و درشــت شــدن میــوه- 

یعنــی محلــول در آب اســت.
مصـرف كـود پتاسـیم در باغـی كـه در یـک كیلوگـرم خـاک آن بـاالی300 
میلی گـرم پتاسـیم وجـود دارد، موجـب كمبود منیزیم و كلسـیم در انگور می شـود. 
قابـل ذكـر اسـت در ایـن حالـت فقط برای رسـیدن و درشـتی میوه، مصرف سـرک 
پتاسـیم بـه میـزان 10 تـا 15 كیلوگـرم در هكتـار مانعـی نـدارد امـا مصـرف مقدار 
بیشـتر، كمبـود منیزیـم و كلسـیم را تشـدید می كنـد. كمبـود منیزیـم و كلسـیم 
در انگـور حتـی زمانـی كـه عالئـم روی برگ هـا ظاهـر نمی شـود، موجـب ریـزش و 

لهیدگـی حبه هـا و كاهـش كیفیـت و انبارمانـی انگـور می شـود.

  آزمون گیاه
تجزیه گیاه یكي از راه هاي شناخت كمبود و توصیه مصرف عناصر غذایي محسوب 
ميشود. اگـركمبود عناصر غذایي در ابتداي رشد تشخیص داده شود، امكان اصالح 
وجـود دارد و عملكـرد و كیفیـت محصول از دست نخواهد رفت. تجزیه گیاه، تنها 
كمبود یک  كه  هنگامي  مـی دهـد.  نشـان  را  عناصـرغـذایي  بیش بـود  یا  و  كمبود 
عنصر در تجزیه گیاه مشخص شد، اعمال روشهاي رفـع كمبـود از جملـه مصـرف 
عنصر غذایي، همیشه مؤثــر نیســت. این نتایج بیشـتر بـراي تصـمیم گیـري در 

كشـت بعدي و یا براي سال بعد ميتواند اثرگذار باشد.
بهتریــن زمــان بــرای تعییــن وضعیــت عناصــر غذایــی در گیــاه انگــور، تجزیــه 
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بــرگ آن در اواســط تابســتان قبــل ازمتــورم شــدن حبه هــاي انگــور اســت.
ــل  ــان مث ــرایط درخت ــر ش ــد از نظ ــاغ بای ــدا ب ــاغ، ابت ــرداری از ب ــرای نمونه ب ب
ــداد 8  ــاي مســاوي تقســیم شــود و تع ــه كرت ه ــه و... ب ــوع درخــت، گون ســن، ن
تــا 10 اصلــه درخــت در هــر كــرت بــرای نمونه بــرداري انتخــاب شــود. ســپس از 
برگ هــاي بالــغ جدیــد كــه روبــه روي خوشــه هاي انگــور قــرار دارنــد نمونه بــرداری   
ــه   ــج تجزی ــس از تفســیر نتای ــه آزمایشــگاه حمــل می شــود و پ ــا ب شــود. نمونه ه

ــودی الزم انجــام مي شــود. ــه ك برگــی، توصی
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 عالئم ظاهری کمبود عناصر غذایی 

عناصر غذایی پر مصرف
 کمبود نیتروژن 

ــوه  ــن تشــكیل می ــر اســت، بنابرای ــش گل دهــی بســیار مؤث ــروژن در افزای نیت
ــور  ــروژن در انگ ــی نیت ــدار كاف ــود مق ــد. وج ــش می ده ــز افزای ــرد را نی و عملك
ــود  ــود. دركمب ــه می ش ــه در خوش ــداد حب ــت و تع ــت، كیفی ــود كمی ــث بهب باع
ــاخه ها  ــود )شــكل2( و رشــد ش ــه زرد می ش ــل ب ــگ و مای ــا كمرن ــدید، برگ ه ش
كاهــش می یابــد. وقتــي كمبــود شــدید باشــد ممكــن اســت پهنــک بــرگ پژمــرده 

ــوند. ــک ش ــز كوچ ــا نی و حبه ه

شکل 2- عالئم  کمبود نیتروژن در برگ مو
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کمبود فسفر
كمبـود فسـفر باعـث كاهـش رشـد شـاخه و ریشـه و كوچـک شـدن برگ هـا 
می شـود و لبـه برگ هـا بـدون اینكه لوله شـود به سـمت پاییـن برمي گـردد. كمبود 
فسـفر باعـث توقف فعـل و انفعال های سوخت و سـاز ماننـد تبدیل قند به نشاسـته و 
تشـكیل آنتوسـیانین در بـرگ می شـود. بـا كمبود فسـفر، رنگ برگ هـا و دمبرگ ها 

بـه بنفـش تغییـر می كنـد و لكه هـاي منقـوط در آنها ظاهر مي شـود )شـكل3(.

شکل 3- عالئم کمبود فسفر در برگ مو 
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کمبود پتاسیم
پتاسـیم در قندسـازي و درجابه جایـي قندهـا و سـنتز پروتئین هـا نقش اساسـي 
دارد. هـر نوع كمبود پتاسـیم منجـر به كاهش كیفیت، قندمحلـول و قندغیرمحلول 
میـزان  بـه  و  می شـود  خاصـی  آنزیم هـای  فعال سـازی  باعـث  پتاسـیم  مي شـود. 
تعدیـل آب كمـک می كنـد. عالئـم كمبـود پتاسـیم معمـوالً در اوایل تابسـتان ابتدا 
بـه طـور مشـخص در برگ هایـی كـه در قسـمت وسـطی شـاخه ها قـرار گرفته انـد 
دیـده می شـود. كم رنـگ  شـدن و زرد شـدن برگ از قسـمت لبـه  كناری آن شـروع 
می شـود و بـا گذشـت فصـل، زردی ادامـه می یابـد و تـا بیـن رگبرگ هـای اصلـی 
پیشـرفت می كنـد. در اثـر كمبود شـدید پتاسـیم، رشـد شـاخه ها به طور مشـخص 
كاهش می یابد. سـفت شـدن خوشـه ها، ناجور بودن رنگ و متالشـي شـدن قسـمت 
پایین خوشـه در اواسـط تابسـتان و خشـک شدن حبه ها )كشمشی شـدن( از عالئم 

دیگر كمبود پتاسـیم اسـت )شـكل4(.

   

شکل 4- عالئم کمبود پتاسیم در برگ و خوشه انگور  
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کمبود منیزیم 
ــن  ــه اي بی ــگ منطق ــر رن ــا تغیی ــا ب ــم در روي برگ ه ــود منیزی ــم كمب عالئ
ــا  ــز ی ــگ قرم ــه رن ــز ب ــر نی ــاي پی ــیه برگ ه ــود. حاش ــر می ش ــا ظاه رگبرگ ه
ــور  ــرگ ســاقه انگ ــوم باعــث م ــود منیزی ــدل می شــود )شــكل5(. كمب ــوه اي ب قه
ــد.  ــه می انجام ــن خوش ــت رفت ــا از دس ــش ی ــه كاه ــر ب ــن ام ــه ای ــود ك می ش
ــل  ــا، خشبی نشــدن كام ــد حبه ه ــدن قن ــن  آم ــن عنصــر موجــب پایی ــود ای كمب

شــاخه ها و كاهــش میــزان محصــول در ســال های بعــد می شــود. 

   

شکل 5- عالئم کمبود منیزیم 
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کمبود کلسیم
عالئــم كمبــود كلســیم ابتــدا ظهــور نكــروز بــه صــورت نــوار باریكی در حاشــیه 
ــپس در  ــد و س ــی كنن ــدن م ــه زرد ش ــروع ب ــاره ش ــا از كن ــت. برگ ه ــرگ اس ب
ــمت  ــه س ــج ب ــود و بتدری ــاد می ش ــی ایج ــوه ای رنگ ــوختگی قه ــیه آن س حاش
ــود كلســیم  ــد )شــكل6(. كمب ــرگ پیشــروی می كن ــک و دمب محــل اتصــال پهن
ــت  ــود و خاصی ــرم می ش ــوه ن ــود. می ــي ش ــور م ــاقه انگ ــي س ــب بافت مردگ موج
ــد  ــروز عوارضــی مانن ــد. كاهــش كلســیم ســبب ب ــارداري آن كاهــش مــي یاب انب
كاهــش ســفتی انگــور، ریــزش، قهــوه ای شــدن و افزایــش میــزان تــرک خــوردن 

می شــود. حبه هــا 

   

شکل 6-  عالئم کمبود کلسیم
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عالئم کمبود عناصر غذایی کم مصرف )ریزمغذی ها(
کمبود آهن

در  و  ایـران  نقـاط  اكثـر  در  عنصـر  ایـن  كمبـود  از  ناشـی  عـوارض  و  عالئـم 
اغلـب محصـوالت بـه فراوانـی دیـده می شـود. عالئـم كمبـود آهـن ابتدا در شـاخه 
و برگ هـای جـوان بـه سـرعت توسـعه مـی یابـد و بـا زرد شـدن قسـمت داخلـی 
رگبرگ هـا، مشـخص تر می شـود و بـرگ بـه صـورت یـک صفحـه زرد با شـبكه ای 
از رگبـرگ هـای سـبز در می آیـد )شـكل8-7(. در حالت هـای شـدید كمبـود آهن، 
رشـد شـاخه ها كاهـش می یابـد، گلهـا و سـاقه های حامـل خوشـه بـه رنـگ زرد 

كم  رنـگ در می آینـد و باردهـی ایـن شـاخه ها نیـز بسـیار كـم می شـود.

شکل 7- زردی شاخه و برگ مو در 
اواسط اردیبهشت ماه به دلیل کمبود 

آهن

شکل8- کلروز ناشی از کمبود آهن
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کمبود روی
ــود را از  ــی خ ــكل طبیع ــا ش ــی از برگ ه ــود بعض ــث می ش ــود روی باع كمب
ــگ  ــه رن ــرود و بیــن رگبرگ هــا ب ــه زردی ب دســت بدهنــد و كلروفیــل آنهــا رو ب
ســبزتیره یــا رگه هــای كوچــک بــه صــورت نــوار پهــن ســبزرنگ مشــاهده شــود. 
ــث  ــو باع ــود روی در م ــی  )Little Leaf( كمب ــت ریزبرگ ــروز حال ــر ب ــالوه ب ع
ــر از  ــی كمت ــداد حبه هــای خیل ــا تع ــب ب ــه صــورت نامرت می شــود كــه خوشــه ب
حــد معمــول تولیــد شــود. بــه دلیــل توقــف رشــد حبه هایــی كــه دچــار كمبــود 
ــر می شــود.  ــای طبیعــی كوچكت ــه حبه ه ــا نســبت ب ــدازه حبه ه روی هســتند، ان
كمبــود روي همچنیــن ســبب ریــزش یــا تركیــدن پوســت حبه هــا بعــد از گلدهــي 
می شــود. رســیدن غیریكنواخــت انگــور حالتــي اســت كــه در آن بعضــي حبه هــاي 

ــر رســیده اند )شــكل9(. ــای دیگ ــه حبه ه ــي ك ــک خوشــه ســبزند در حال ی

   
شکل 9-  کمبود روی در برگ مو و نارس  باقی  ماندن کوچک ترین حبه ها. تراکم حبه 

در خوشه  بسیار کم است و حبه ها ریز و بدون دانه هستند
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کمبود بور
 اولیـن عالئـم كمبـود بـور در پیچک هـای نـوک شـاخه ها و قبـل از مرحلـه 
گل دهـی، برآمدگی هـای گال ماننـد و تیـره رنگـی اسـت كـه بعـداً نكروز می شـود. 
برگ هـای دچـار كمبـود بـور، تغییـر رنـگ می دهنـد و بیـن رگبرگ هـا بـه رنـگ 
زرد درمی آیـد )شـكل 10(. البتـه در حالـت كمبـوِد شـدید، قسـمت های تغییِر رنگ 
 داده، حالـت سـوختگی دارنـد. عالئـم كمبـود بور در انگور به آسـانی قابل تشـخیص 
اسـت. بوتـه  مـو در اثـر كمبود شـدید بور، میـوه ندارد و برخی از خوشـه ها سـوخته 
و خشـک می شـوند بـه طوری كـه فقـط ساقه  خوشـه همـراه بـا چنـد حبـه باقـی 
می مانـد و باعـث غیرطبیعـی  شـدن حبه هـای ریـز )افزایـش قطـر عرضـی حبـه( 

می شـود. 

 شکل 10- عالئم کمبود بور
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کمبود منگنز
ــال  ــز مبت ــود منگن ــه كمب ــدیداً ب ــه ش ــی ك ــز در موهای ــود منگن ــم كمب عالئ
هســتند، 3-2 هفتــه بعــد از زمــان گل  ظاهــر می شــود. عالئــم كمبــود منگنــز بــا 
ــا  ــود. برگ ه ــروع می ش ــا ش ــن برگ ه ــا در جوان تری ــن رگبرگ ه ــدن بی زرد ش
در قاعــده سرشــاخه ها شــروع بــه كم رنــگ شــدن می كننــد و كمــی بعــد 
ــده می شــوند  لكه هــای كوچــک زرد چندوجهــی در بافت هــای بیــن رگبرگــی دی
ــود  ــک می ش ــر خش ــای پی ــیه برگ ه ــكی، حاش ــول دوره خش ــكل11(. در ط )ش
ــی  ــب، ســبز باق ــوک سرشــاخه ها و در جوان ــه برگ هــای جــوان در ن ــی ك در حال
ــبت  ــد نس ــرار دارن ــاب ق ــرض آفت ــه در مع ــی ك ــم روی برگ های ــد. عالئ می مانن
ــا و  ــاخه ها، برگ ه ــد سرش ــت. رش ــدیدتر اس ــایه ش ــع در س ــای واق ــه برگ ه ب
ــه  ــه ها ب ــیدن خوش ــرد و رس ــرار می گی ــز ق ــود منگن ــر كمب ــت تأثی ــا، تح حبه ه
تأخیــر می افتــد. بنابرایــن بــرای تشــخیص نهایــی، بایــد دمبــرگ برگ هــای دچــار 

ــد. كمبــود در آزمایشــگاه مــورد تجزیــه و آزمایــش قــرار گیرن

شکل 11- عالئم  کمبود منگنز
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کمبود مس

ــر كمبــود مــس،  كمبــود مــس در انگــور بنــدرت گــزارش شــده اســت. در اث
ــل  ــود و در مراح ــف می ش ــان متوق ــوند و رشدش ــا زرد می ش ــن برگ ه جوان تری
پیشــرفته، بافــت  مردگــی در نــوک و كنــاره  برگ هــا ظاهــر می شــود )شــكل12(.

شکل 12- عالئم کمبود مس
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 حدود کمبود، مطلوب و بیش بود عناصر غذایی در انگور 
نظــر بــه گســتردگي ریشــه در درختــان میــوه در عمــق خــاک زراعــي، معمــوالً 
انجــام آزمــون خــاک بــراي توصیــه كــودي كاربــردي نــدارد و بهتــر اســت توصیــه 
كــودي بــر مبنــاي تجزیــه بــرگ انجــام شــود. حــد مناســب غلظــت عناصــر غذایي 

در انگــور در جدول هــای زیــر آمــده اســت:

جدول 3- حدود بحراني عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف در دمبرگ برگ انگور
بیش بود حدمطلوب کمبود خفیف کمبود عناصر غذایي
< 2/80 2/41-2/60 2/00-2/40 > 2/00  N     ) درصد(

< 6/26 0/21-0/24 0/15-0/20 > 0/15 P     )درصد(

< 1/60 1/21-1/40 1/01-1/20 > 1/00 K      )درصد(

< 3/70 2/51-3/50 2/00-2/50 > 2/00 Ca     )درصد(

< 0/50 0/24-0/27 0/21-0/23 > 0/20 Mg     )درصد(

< 300 101-250 50-100 > 50 Fe  ) میلي گرم بركیلوگرم(

< 450 31-150 20-30 > 20 Zn   ) میلي گرم بركیلوگرم(

< 500 31-200 20-30 > 20 Mn ) میلي گرم بركیلوگرم(

< 40 6-20 4-5 > 4 Cu  )میلي گرم بركیلوگرم(

< 60 26-40 12-25 > 15 B    )میلي گرم بركیلوگرم(

جدول 4- حدود بهینه  عناصر غذایي پُرمصرف و کم مصرف در گیاه در باغ های انگور با 
عملکرد مناسب رقم شاهرودی 

نام 
ژنعنصر

رو
نیت

فر
س

ف

یم
اس

پت

یم
س

کل

یم
یز

من

هن
آ

نز
نگ

م

وی
ر

س
م

ور
ب

واحد 
میلي گرم بركیلوگرمدرصداندازه گیری

مقدار 
7±143±87±1025±1034±0/1106±0/40/75±0/152/3±0/151/4±0/40/57±2/5بهینه
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جدول5- حد مطلوب غلظت عناصر غذایي در میوه انگور
منگنزآهنمنیزیمکلسیم پتاسیمفسفرنیتروژن

)میلي گرم در 100 گرم وزن تر(

1152019110100/30/1

 ویتامین مسروي
C

 ماده 
نیتراتقند کلخشک

)میلی گرم برکیلوگرم()درصد()میلي گرم در 100 گرم  وزن تر (
0/10/5< 151920>60

اعداد حدود بهینه و مطلوب مي تواند نسبت به رقم گیاه، موقعیت جغرافیایي، نحوه مدیریت، 
نحوه نمونه برداري و عملكرد متفاوت باشد، لذا تفسیر نتایج بر عهده متخصصان مربوطه است.

  اثرات شوری بر ساختار رویشی و زایشی گیاه
تنش شوری یكی از مهمترین استرس های محیطی است كه رشد  ویژگی های  
فیزیولوژیكی انگور را در مناطق شور تحت تأثیر قرار می دهد. با افزایش سطح شوری، 
تعداد برگ در هر بوته، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن خشک ساقه و ریشه، 
محتوای نسبی آب برگ و شاخص كلروفیل به طرز معنی دار كاهش می یابد اما میزان 

پرولین، قندهای محلول و دمای برگ افزایش می یابد )شكل13(. 

شکل13- اثرات شوری
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  اثرات قلیائیت بر ساختار رویشی و زایشی گیاه
بـا غلظـت بـاالي بي كربنات در محیط ریشـه، فعالیت آنزیم سـیتوكروم اكسـیداز 
و محتـواي كلروفیـل برگ كاهش مي یابد. همچنین متابولیسـم نیتروژن، اسـیدهاي 
آلي و انتقال كربوهیدرات ها كم می شـود و نسـبت اسـید سـیتریک به اسـید مالیک 
و اسـید اگزالیـک در بـرگ افزایـش مي یابـد. غلظت بـاالی بی كربنات باعـث افزایش 
غلظت اسـیدهاي آلي در ریشـه و كاهش كربوهیدرات می شـود. كاهش رشـد ریشـه 
)ناشـي از غلظـت بـاالي بي كربنـات و افزایش غلظت اسـیدهاي آلي در ریشـه( باعث 
كاهش سـنتز سـیتوكنین در ریشـه و انتقـال آن بـه اندام هاي هوایي مي شـود و این 

وضـع، كاهش سـنتز پروتئین و كلروپالسـت را به همـراه دارد.

 نیاز غذایی انگور بر اساس متوسط عملکرد در کشور و شرایط محیطی منطقه   

 آذربایجان شرقی
- کمبود عناصر غذایی در خاک تاکستان ها

ــر كشــت انگــور در  ــوان گفــت كــه در خــاک مناطــق زی ــه طــور كلــی می ت ب
آذربایجــان، كمبــود كربــن آلــی، فســفر، آهــن و تــا حــدودی منگنــز وجــود دارد 
ــی پتاســیم،  ــا غلظــت عناصرغذای ــت مناســبی در رابطــه ب ــا از وضعی ــا خاک ه ام
روی و مــس برخوردارنــد و مشــكل شــوری در ایــن خاک هــا دیــده نشــده اســت. 

 - کمبود عناصر غذایی در برگ انگور  
ــه ای نشــان می دهــد كــه محدودیت هــای متنوعــی از نظــر  بررســی های تغذی
ــام  ــه ارق ــه ب ــا مراجع ــود دارد. ب ــور وج ــای انگ ــی در باغ ه ــر غذای ــود عناص كمب
عملكــرد بــرای هــر عنصــر ایــن نتیجــه حاصــل می شــود كــه كمتریــن عملكــرد 
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به دســت آمده مربــوط بــه عنصــر پتاســیم و بیشــترین عملكــرد مربــوط بــه عنصــر 
ــرم DOP  كسب شــده اســت، نشــان  ــر اســاس ن آهــن اســت. ایــن نتایــج كــه ب
می دهــد كــه بــر خــالف انتظــار، كمبــود منیزیــم و مــس پــس از پتاســیم مهمترین 
ــی در  ــاز غذای ــت نی ــت و اولوی ــت. اهمی ــه اس ــرد در منطق ــش عملك ــل كاه عوام
ــه ترتیــب K<Mg=Cu<Mn<N<P<Zn<Ca<Fe اســت.  ــكان ب منطقــه مل
ایــن در حالــی اســت كــه تــا عملكــرد 35/7 تــن در هكتــار بــر اســاس ایــن داده هــا 
ــه ترتیــب تعییــن  كمبــود عناصــر پتاســیم، منیزیــم، مــس، منگنــز و نیتــروژن ب

ــر از ســایر عناصــر در منطقــه اســت )جــدول6(.  كننده ت

جدول 6- غلظت عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور
آذربایجان شرقی-    ملکان

 عناصر پرنیاز 
)درصد(

منیزیمکلسیم پتاسیمفسفر نیتروژن
2/060/721/090/760/7

  عناصر کم  نیاز 
)میلي گرم بر کیلوگرم(

مسرويمنگنزآهن
90703020

 قزوین
 - کمبود عناصر غذایی در خاک تاکستان ها

بــه طــور كلــی تاكســتان های اســتان قزویــن از نظــر كربــن آلــی، فســفر و آهــن 
كمبــود دارنــد در حالــی كــه از نظــر پتاســیم و روی )در عمــق 30-0 ســانتیمتری(، 

منگنــز، مــس، آهــک و شــوری محدودیــت چشــمگیری ندارند.

 - کمبود عناصر غذایی در برگ انگور
كــه  می دهــد  نشــان  منطقــه  در  شــده  انجــام   تغذیــه ای  بررســی های 
ــور  ــای انگ ــی در باغ ه ــر غذای ــود عناص ــر كمب ــی از نظ ــای متنوع محدودیت ه
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وجــود دارد. بــا مراجعــه بــه ارقــام عملكــرد بــرای هــر عنصــر ایــن نتیجــه حاصــل 
ــروژن  ــیم و نیت ــه كلس ــوط ب ــت آمده مرب ــرد به دس ــن عملك ــه كمتری ــود ك می ش
ــود  ــر خــالف انتظــار كمب ــه عنصــر روی اســت. ب ــوط ب و بیشــترین عملكــرد مرب
ــر  ــی ب ــور عموم ــه ط ــتری دارد و ب ــعت بیش ــه وس ــروژن در منطق ــیم و نیت كلس

ــته اســت.  ــی گذاش ــر منف ــرد، تأثی عملك
اهمیــت و اولویــت نیــاز غذایــی براســاس نــرم DOP در منطقــه تاكســتان بــه 
ــی  ترتیــب  Ca<N<K<B<Mg<P<Cu<Fe<Mn<Zn اســت. ایــن در حال
اســت كــه تــا عملكــرد 39 تــن در هكتــار بــر اســاس ایــن داده هــا، كمبــود عناصــر 
كلســیم، نیتــروژن، پتاســیم، بــور، منیزیــم و فســفر بــه ترتیــب تعییــن كننده تــر 

از مابقــی عناصــر در منطقــه اســت )جــدول7(. 

جدول 7- غلظت عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور
 قزوین- تاکستان

 عناصر پرنیاز 
)درصد(

منیزیمکلسیمپتاسیمفسفرنیتروژن
2/360/181/042/510/41

  عناصر کم  نیاز 
)میلي گرم بر 

کیلوگرم(

بورمسرويمنگنزآهن
38016030970

 شاهرود
 - کمبود عناصر غذایی در خاک تاکستان ها

بـــه طـــور كلـــی خاک هـــای تاكســـتان های ایـــن اســـتان از نظـــر كربـــن 
ــزان  ــودن میـ ــاال بـ ــاک، بـ ــه خـ ــب تهویـ ــت نامناسـ ــاال، وضعیـ ــی،PH  بـ آلـ
ـــكالتی در  ـــاد مش ـــث ایج ـــاری باع ـــر در آب آبی ـــودن كل ـــاد ب ـــاک و زی ـــک خ آه

ــت. ــده اسـ ــتان ها شـ تاكسـ
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- کمبود عناصر غذایی در برگ انگور 
نتایـج آزمـون گیـاه بر اسـاس نـرم DOP نشـان داد كـه باغ های انگـور منطقه به 
ترتیب دچار كمبود پتاسـیم، ازت، كلسـیم، بور، فسـفر، مس، منگنز و روی و همچنین 
دچـار بیش بـود كلـر اسـت. نتایـج تحقیقات نشـان داد كه كمبـود نیتروژن و كلسـیم 
محـدود كننده تریـن عامـل عملكـرد انگور رقم شـاهرودی در اسـتان سـمنان  اسـت. 
شـاید پاییـن بودن غلظـت نیتروژن به دلیـل افزایش بی حد غلظت كلـر در آب آبیاری 

و كمبـود كلسـیم در بـرگ به دلیـل افزایش سـدیم در محیط باشـد )جدول8(. 

جدول 8- میانگین غلظت عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور
باغ های انگور شاهرود 

 عناصر پرنیاز 
)درصد(

منیزیمکلسیمپتاسیمفسفرنیتروژن

2/560/571/041/260/752
  عناصر کم نیاز 

)میلي گرم بر کیلوگرم(
بورمسرويمنگنزآهن

10633/924/87/043/6

  آذربایجان غربی
 - کمبود عناصر غذایی در خاک تاکستان ها 

ــی هســتند.  ــه طوركلــی تاكســتان های اســتان ارومیــه دچــار كمبــود موادآل ب
بــاال بــودن اســیدیته خــاک و همچنیــن آهــک خــاک و وجــود بافــت ســنگین در 

باغ هــا، باعــث اثــرات نامطلــوب در جــذب عناصــر غذایــی شــده اســت. 

 - کمبود عناصر غذایی در برگ انگور
نتایـج آزمـون گیـاه نشـان داد كه باغ هـای انگور منطقـه به ترتیب دچـار كمبود 

منیزیـم، ازت، روی، منگنـز، آهـن و همچنین دچـار بیش بود بور اسـت )جدول9(.
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جدول 9- حدود بهینه عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف در برگ انگور 
آذربایجان غربی

 عناصر پرنیاز 
)درصد(

منیزیمکلسیمپتاسیمفسفرنیتروژن

2-2/50/2-0/271/2-1/61/5 – 2/10/29-0/56

  عناصر کم نیاز 
)میلي گرم بر کیلوگرم(

بورمسرويمنگنزآهن

55 -13840-12730-10010-2030-187

مشــخص اســت كــه حــدود مطلــوب، بســته بــه رقــم و محدویت هــای محیطــی 
منطقــه متغیــر اســت و تفســیر نتایــج بایــد توســط متخصــص انجام شــود.

  معرفی عناصر ضروری مورد مصرف در انگور 
ــرای افزایــش  ــی یــک عامــل مهــم ب ــه  مــواد معدن ــه تغذی حساســیت انگــور ب

كمیــت و كیفیــت انگــور اســت )جــدول10(. 

جدول 10- میزان نیاز غذایی انگور به عناصر غذایی 

کم نیازنیاز متوسطپُرنیاز

مسآهننیتروژن
مولیبدنمنیزیمپتاسیم
كلرمنگنزروی
كلسیمبور

گوگرد
فسفر
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  منابع کودی
ایجـاد تعادل بیـن عناصر غذایي در گیاه ضامن افزایـش عملكرد و بهبود كیفیت 
میـوه اسـت. بنابرایـن الزم اسـت از تمـام كودهایـي كه حـاوي عناصر غذایـي مورد 
نیـاز گیـاه هسـتند به صورت متعادل و بر اسـاس نیاز گیاه اسـتفاده شـود. براسـاس 
مقایسـه  نتایـج تجزیـه  بـرگ و خـاک بـا اطالعـات غلظت هـاي بهینه  كـودی كه در 
نتیجـه تحقیقـات به دسـت آمده اسـت، مشـخص می شـود كه چـه عناصـری باید به 
خـاک و گیـاه داده شـود و از مصـرف چه عناصري باید پرهیز شـود تـا تعادل عناصر 
غذایـي در بـاغ برقرار باشـد. به منظور تأمیـن عناصر پُرمصرف )ماكـرو( و كم مصرف 
)ریزمغـذی( از انـواع كودهـای شـیمیایي، آلـي )ارگانیـک( و زیسـتي )بیولوژیـک( 

می شود.  اسـتفاده 

 کود های آلی 
ــه و  ــیدهای آمین ــک، اس ــیدهای هیومی ــی، اس ــای حیوان ــواع كوده ــامل ان ش

هســتند. ورمی كمپوســت 

مصرف کودهای حیوانی
كــود حیوانــی در حقیقــت از فضــوالت حیواناتــی ماننــد گوســفند، گاو، اســب 
ــودن  ــت دارا ب ــه عل ــی ب ــود حیوان ــكل14(. ك ــود )ش ــكیل می ش ــرغ تش ــا م و ی
حجــم وســیعی از مــواد آلــی و غذایــی باقی مانــده كــه بــرای غنــای خــاک بســیار 
مفیــد اســت، در طــول تاریــخ همــواره مــورد توجــه كشــاورزان بــوده اســت. توصیه 
می شــود كــه 5 كیلوگــرم كــود حیوانــي كامــاًل پوســیده  و مخلوط شــده بــا ســایر 

كودهــا در آخــر زمســتان بــه صــورت چال كــود در هــر چالــه مصــرف شــود. 
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شکل14- کود حیوانی پوسیده

 
مصرف کودهای اسیدهیومیک 

ــیمیایی و  ــی، ش ــات فیزیك ــود خصوصی ــبب بهب ــیدهیومیک س ــتفاده از اس اس
ــتن  ــل داش ــه دالی ــی ب ــوالت زراع ــد محص ــود. در تولی ــاک می ش ــی خ بیولوژیك
ــروژن،  ــم نیت ــاالی آن در تنظی ــک و قابلیــت ب ــاال در اســتفاده اكولوژی پتانیســل ب
ــاوم  ــاه، مق ــط گی ــی توس ــواد غذای ــذب م ــاه، ج ــا درگی ــزان آنزیم ه ــش می افزای
ــاه دارای اهمیــت اســت.  ــز افزایــش رشــد گی ــر آفت هــا و نی ــاه در براب كــردن گی
اســتفاده از اســیدهیومیک باعــث افزایــش عملكــرد انگــور بــه میــزان 35 درصــد 
می شــود. مصــرف اســیدهیومیک در مرحلــه پــس از ظهــور خوشــه اهمیــت دارد و 
تقســیط آن بــه افزایــش كارایــی كودهــای پتاســه و فســفره و نیتروژنــه كــه بــا آن 

ــدول11(. ــد )ج ــک می كن ــوند كم ــرف می ش مص
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جدول11- زمان و میزان مصرف اسید هیومیک در تغذیه انگور

مقدار مصرفنحوه مصرفنوع کود آلیزمان

5-3 لیتر در هكتارهمراه آب آبیاریهیومیک اسیددر زمان تورم جوانه ها

5-3 لیتردر هكتارهمراه آب آبیاریهیومیک اسیدظهور خوشه میوه

5-3 لیتر در هكتارهمراه آب آبیاریهیومیک اسیدارزني شدن انگور

2 در هزارمحلول پاشيهیومیک اسیدغوره شدن میوه

مصرف کودهای حاوی اسیدآمینه 
ــی از  ــي، یك ــوالت زراع ــر محص ــد بهت ــت رش ــی جه ــاي آل ــتفاده از كوده اس
اهــداف كشــاورزي پایــدار محســوب مي شــود. پروتئین هــا از مهمتریــن تركیبــات 
موجــود در ســلول های گیاهــی هســتند كــه در تمــام واكنش هــای اصلــی اعــم از 

ســاختاری، آنزیمــی، متابولیكــی و انتقالــی شــركت دارنــد.

ــروز  ــاه در هنــگام ب ــه:  1-افزایــش مقاومــت گی ــای كودهــای اســید آمین مزای
ــر روزنه هــای هوایــی 3-تقویــت سیســتم ایمنــی  تنش هــای محیطــی 2-تأثیــر ب
گیــاه 4-القــاء فرآینــد گــرده افشــانی 5-افزایش كمــی و كیفی محصــول 6-افزایش 
دوره مانــدگاری محصــول بعــد از برداشــت 7-افزایــش ســرعت رســیدگی محصــول 

8-افزایــش جــذب عناصــر ریــز مغــذی. 
ــا افزایــش كلروفیــل در گیــاه و افزایــش   اســیدهای آمینــه ماننــد گلیســین ب
ــود كیفیــت و  ــوه، موجــب بهب ــان می ــد فتوســنتز و نســبت  C/N در درخت فراین

ــود. ــول می ش ــت محص كمی
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ــیدآمینه  ــای اس ــتفاده از محلول ه ــه اس ــا ك ــیدآمینه: از آنج ــرف اس روش مص
ــرد  ــي عملك ــي و كیف ــود كم ــث بهب ــد باع ــی می توان ــر غذای ــا عناص ــراه ب هم
محصــول شــود، بنابرایــن در زمــان تــورم جوانه هــا و ارزنــي شــدن انگــور، مصــرف 
ــا پتاســیم پیشــنهاد مــی شــود. همچنیــن در زمــان ظهــور  اســیدآمینه همــراه ب
ــیدآمینه  ــتفاده از اس ــدن، اس ــوره ش ــوه و غ ــگ دادن می ــروع رن ــه گل و ش خوش

ــود.  ــه مي ش ــي توصی ــورت محلول پاش ــه ص ــیم ب ــا كلس ــراه ب هم

مصرف ورمی کمپوست 
یــک نــوع كــود آلــی هوموســی اســت كــه توســط گونــه ای خــاص از كرم هــای 
ــواع  ــودن ان ــاظ دارا ب ــه لح ــود ب ــن ك ــكل15(. ای ــود )ش ــد می ش ــی تولی خاك
ویتامین هــا، هورمون هــای رشــد و عناصــر غذایــی مــورد نیــاز گیــاه، اثــرات بســیار 
مفیــدی بــر روی رشــد و نمــو گیــاه دارد. ایــن كــود دارای بــوی مطلــوب و فاقــد 

هرگونــه آلودگــی میكروبــی اســت.

شکل15- ورمی کمپوست
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ــرای گیاهــان اســت  ــای ورمی كمپوســت: یــک غــذای كامــل و متعــادل ب مزای
ــه  ــرعت می بخشــد؛ ب ــاه را س ــو گی ــد و نم ــی، رش ــواد هورمون ــتن م ــا داش ــه ب ك
نگهــداری رطوبــت در خــاک كمــک می كنــد؛ رنــگ، طعــم، بــو و كیفیــت گلهــا، 
ســبزیجات و میــوه را بهبــود می بخشــد؛ حاصلخیــزی خــاک را افزایــش می دهــد؛ 
فاقــد هرگونــه آلودگــی میكروبــی اســت و مــواد بیوشــیمیایی آن مقاومــت گیاهــان 

ــد. ــش می ده ــا افزای ــه بیماری ه را ب
میزان استفاده:  

  - در نهالستان: 1 تا 2 كیلوگرم در متر مربع
  - در باغ های انگور: 5 تن در هكتار

  - در هر چال کود انگور: 2 كیلوگرم 

 کودهای بیولوژیکي
بــه منظــور نیــل بــه پایــداری در تولیــد محصــوالت باغــی كشــور، توجــه بــه 
همزیســتی میكوریــزی و ریزجانــداران به وجود آورنــده ایــن نــوع همزیســتی 
یعنــی قارچ هــای میكوریــز آربســكوالر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. زیــرا 
ــی  ــادالت بیولوژیك ــی در تع ــش كنترل ــی نق ــه نوع ــزی ب ــداران خاك ــن ریزجان ای
ــذب آب و  ــر را در ج ــترین تأثی ــه بیش ــی ك ــان، مكان ــفری گیاه ــه ریزوس منطق

ــد. ــا می كنن ــان دارد ایف ــرای گیاه ــی ب ــر معدن عناص
ــا رابطــه  در بیــن گیاهــان باغــی یكــی از گیاهانــی كــه بیشــترین وابســتگی ب
ــرا سیســتم ریشــه ای  ــزی را نشــان می دهــد، انگــور اســت زی همزیســتی میكوری
ایــن گیــاه عمدتــاً حــاوی ریشــه های ضخیــم بــا انشــعابات محــدود اســت. بنابرایــن 
ــع آب موجــود در خــاک و جــذب كافــی عناصــر  ــه مناب ــرای دسترســی ب گیــاه ب
ــه  ــاه ك ــن گی ــی از ای ــزی اســت. در ارقام ــه قارچ هــای میكوری ــی، وابســته ب معدن
ریشــه از ضخامــت بیشــتری برخــوردار اســت، وابســتگی بــه قارچ هــای میكوریــزی 
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ــود. ــاهده می ش ــر مش ــه های نازكت ــواع دارای ریش ــتر از ان بیش
ــه ای اســت كــه ممكــن اســت  ــه گون شــرایط اقلیمــی تاكســتان های كشــور ب
گیــاه بــه دلیــل محدودیــت منابــع آب در دوره رشــد، تحــت شــرایط تنــش رطوبتی 
قــرار گیــرد و ایــن كاهــش جــذب آب و عناصــر معدنــی، كاهــش رشــد و عملكــرد 
ــد  ــرایطی می توانن ــن ش ــت چنی ــزی تح ــای میكوری ــی دارد. قارچ ه ــاه را در پ گی
از طریــق كمــک بــه گیــاه بــرای جــذب هرچــه بیشــتر عناصــر معدنــی و اصــالح 
ــه فراینــد فتوســنتز، مقاومــت آن  را در  ــا بهبــود بخشــیدن ب ــاه ب ــی گی ــط آب رواب

برابــر شــرایط نامســاعد محیطــی افزایــش دهنــد.
از دیگــر عوامــل كاهــش رشــد نهال هــای انگــور بویــژه در خزانه هــا، اســتفاده 
بیــش از حــد از قارچ كش هایــی اســت كــه بــه منظــور كنتــرل بیمارگرهــای ریشــه 
ــردن  ــن ب ــا از بی ــیمیایی ب ــواد ش ــن م ــد. ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــور م انگ
ریزجانــداران مفیــد خاكــزی از جملــه قارچ هــای میكوریــز آربســكوالر  بــه سیســتم 
ــیاری  ــوند. بس ــد می ش ــدی رش ــث كن ــد و باع ــی زنن ــیب م ــاه آس ــه ای گی ریش
 Armillaria ــور ــه انگ ــیدگی ریش ــل پوس ــه عام ــه از جمل ــای ریش از بیمارگره
ــزی، توســعه  ــای میكوری ــا قارچ ه ــور همزیســت شــده ب ــان انگ mellea در گیاه

ــد. ــا كاهــش می یاب ــت آنه ــه و خســارت ناشــی از فعالی ــری یافت كمت

روش هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ هاي میکوریزي 
1- جهـت احـداث بـاغ جدیـد: بهتریـن زمـان بـراي كاربـرد مایـه تلقیـح 
قارچ هـاي میكوریـزي در زمان احداث باغ های جدید و در زمان كاشـت نهال هاسـت. 
در ایـن زمـان مي تـوان مایـه تلقیـح قارچ هاي میكوریـزي را در كف حفـره یا گودال 
درنظرگرفته شـده بـراي كاشـت نهـال اضافـه كرد و پـس از قرار دادن نهـال در چال 
و اطمینـان از تمـاس مسـتقیم ریشـه گیاه با مایـه تلقیح، حفره را با خاک سـطحی 
همـراه بـا كودهـای دامـي- شـیمیایی و موادآلـی پر كـرد و یـا می توان مایـه تلقیح 
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قارچ هـاي میكوریـزي را بـا مـواد تهیه شـده براي كاشـت نهال مخلوط كـرد و براي 
پـر كردن چـال از ایـن تركیب اسـتفاده كرد.

2- مصــرف حجمــي )مناســب بــراي خزانه هــا(: نهالســتان ها وخزانه هــا 
ــوالً  ــرا معم ــتند زی ــزي هس ــاي میكوری ــتفاده از قارچ ه ــراي اس ــكان ب ــن م بهتری
مــوادي كــه بــه عنــوان بســتر كشــت در خزانــه مــورد اســتفاده قــرار مي گیرنــد، 
ــتند و  ــزي هس ــاي میكوری ــد قارچ ه ــاً فاق ــي، عموم ــي و معدن ــواد آل ــم از م اع
ــا قلمــه در یــک فضــاي  ــادي نهــال و ی ــه دلیــل وجــود تعــداد زی دیگــر اینكــه ب
محــدود، مي تــوان بــا اســتفاده از مقــدار كمــي از مایــه تلقیــح، رابطــه همزیســتي 
میكوریــزي را در تمامــي نهال هــا و یــا قلمه هــاي موجــود در نهالســتان و یــا خزانــه 
ــزی در  ــح قارچ هــای میكوری ــه تلقی ــت اســتفاده از مای ــن حال به وجــودآورد. بهتری
نهالســتان و خزانــه، مخلــوط كــردن آن بــا مــواد تشــكیل دهنده بســتر خزانــه بــا 
یــک نســبت مشــخص اســت. پــس از تهیــه بســتر تركیبــی بــا قــارچ، نســبت بــه 

ــكل16(. ــود )ش ــدام مي ش ــا اق ــا نهال ه ــا ی ــت قلمه ه كاش

شکل16- کودهای بیولوژیک
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  کودهای شیمیایی 
جدول 12- معرفی منابع کودی شیمیایی مناسب برای عناصر غذایی ضروری انگور

نوع عنصر 
همراه محلول پاشیچال کودمنابع کودی مناسبضروی

آبیاري

N)نیتروژن(
اوره                            

*سولفات  آمونیوم 
*

مصرف سولفات روی به همراه 
اوره، سولفات منگنز و اسید بوریک 

باغلظت پنج در هزار
*

**سولفات پتاسیمK )پتاسیم(

*سولفات رویZn )روي(
مصرف سولفات روی به همراه 

اوره، سولفات منگنز و اسید بوریک 
باغلظت پنج در هزار

-

*اسید بوریکB )بور(
مصرف سولفات روی به همراه 

اوره، سولفات منگنز و اسید بوریک 
باغلظت پنج در هزار

-

  روش های کوددهی و میزان مصرف کود
یكــی از اصــول اساســی تغذیــۀ گیاهــی و رفــع نیــاز كــودی گیاهــان، روش كــود 
دادن اســت. هــدف ایــن اســت كــه كــود بــه شــكلی مصــرف شــود كــه كارایــی آن 
حداكثــر باشــد. بســته بــه نــوع كــود و نــوع كشــت و سیســتم آبیــاری، روش كــود 

دادن متفــاوت اســت. در زیــر بــه معرفــی ایــن روش هــا می پردازیــم.

  روش چال کود  
بـه دلیـل حضور آهک فعـال در خاک های آهكـی، زیادی بی كربنـات در آب های 
آبیـاری، كمـی مـواد آلـی، مصـرف غیرصحیح )پخش سـطحی( كـود در سـایه انداز 
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درختـان و بـا توجـه بـه كمـی تحـرک اكثـر كودهـای مصرفـی بخصـوص كودهای 
فسـفاته و سـولفاته و عـدم رعایـت مصـرف صحیح بهینه كـود و آب؛ درختـان میوه 
در كشـور دچـار عـدم تغذیـه صحیح هسـتند و به همیـن دلیل بیـان روش صحیح 

كوددهـی در باغ هـای میـوه اولویت خاصـی دارد.
ــود  ــی، روش چال ك ــح كودده ــای صحی ــن و ســاده ترین روش ه یكــی از بهتری
اســت. روش چال كــود بــه ایــن صــورت اســت كــه بســته بــه ســن و حجــم شــاخ 
ــا 40  ــق 30 ت ــه عم ــا 50 و ب ــر 30 ت ــه قط ــه ب ــار چال ــا چه ــه، دو ت ــرگ بوت و ب
ــر  ــور آب حف ــیر عب ــت و در مس ــایه انداز درخ ــي س ــمت انتهای ــانتي متر در قس س
ــا مخلــوط كودهــاي آلــي و شــیمیایي پــر مي شــود )جــدول13(. در  می شــود و ب
باغ هایــي كــه بــا آبیــاري قطــره اي آبیــاري مي شــوند، چاله هــا بایــد در زیــر قطــره  
ــان  ــود، پای ــه روش چال ك ــه ب ــان تغذی ــن زم ــوند. بهتری ــرار داده ش ــا ق چكان ه

فصــل خــواب و قبــل از شــروع فصــل رشــد اســت )شــكل17(.

شکل17- روش چال کود
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جدول 13- میزان کود توصیه شده برای هر درخت به روش چال کود 

نیترات آمونیوم ) براي منطقه سردسیري( یا سولفات 
250 تا 450گرمآمونیوم، بسته به سن درختچه 

100گرمسوپرفسفات تریپل 

500 گرمسولفات پتاسیم

300 گرمسولفات منیزیم 

150گرمسولفات آهن 

150 گرمسولفات روي

150 گرمسولفات منگنز

50 گرمسولفات مس

50 گرماسید بوریک

- نیمــی از كــود نیتروژنــه در آخــر زمســتان همــراه بــا ســایر كودهــا و نیمــی دیگــر در بهــار 
ــود. مصرف ش

- تمــام كودهــاي ذكــر شــده در جــدول بــاال همــراه بــا 5 كیلوگــرم كــود حیوانــي مخلــوط  
در آخــر زمســتان بــه صــورت چال كــود مصــرف شــود.

- الزم به ذكــر اســت كــه دقیق تریــن توصیــه بــراي مصــرف كودهــاي شــیمیایي از طریــق 
آزمــون خــاک وآزمــون بــرگ اســت.
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   مصرف از طریق سیستم آبیاری 
از آنجــا كــه مــواد غذایــی معمــوالً بــه صــورت یون هــای محلــول در آب توســط 
ــرای  ــاه جــذب می شــوند، از هــر روش كوددهــي كــه اســتفاده شــود ب ریشــۀ گی
رســیدن بــه گیــاه بــه آب نیــاز دارد، بنابرایــن كوددهــي از طریــق سیســتم آبیــاري 
ــار  ــت فش ــاری تح ــتم آبی ــه از سیس ــی ك ــي دارد. در مزارع ــیار باالی ــان بس راندم
ــاری داده  ــتم آبی ــق سیس ــود از طری ــد، ك ــتفاده می كنن ــی( اس ــره ای، باران )قط
می شــود ولــی بــه دلیــل راندمــان بــاال، اخیــراً در سیســتم آبیــاری ســطحی نیــز 
ــن  ــت ای ــاری )Fertigation( داده می شــود. محدودی ــه صــورت كــود آبی كــود ب
روش آن اســت كــه فقــط كودهــای محلــول در آب قابــل مصــرف هســتند مثــل 
كودهــای نیتــروژن دار، كلریــد پتاســیم، نیتــرات پتاســیم، كالت هــای ریزمغذی هــا 

ــول در آب )جــدول 14(. و كودهــای كامــل محل
بــا توجــه بــه تعــداد دفعــات آبیــاری، دفعــات كوددهــی هم محــدود نیســت كه 
ایــن نیــز باعــث افزایــش راندمــان می شــود و مناســب بــا نیــاز گیــاه اســت ولــی 
بایــد دقــت شــود كــه مصــرف كــود در سیســتم آبیــاری تحــت فشــار بــا آب هایــی 
ــاي  ــی منفذه ــوب و گرفتگ ــب رس ــد، موج ــاال دارن ــختی ب ــات و س ــه بی كربن ك
سیســتم آبیــاري تحــت فشــار می شــود و میــزان مــورد نیــاز بویــژه بــرای كودهــای 
كامــل و نیتــروژن دار طــی چنــد نوبــت مصــرف اســت. بــا توجــه بــه بافــت خــاک، 
بایــد برنامــۀ آبیــاری و كوددهــی طــوری تنظیــم شــود كــه كــود بــه ریشــۀ گیــاه 
ــه دفعــات آبیــاری  برســد و شســته نشــود. تعــداد نوبت هــای كوددهــی نســبت ب
بایــد طــوری باشــد كــه مقــدار كــود مــورد نیــاز كــه در سیســتم حــل می شــود، 

باعــث افزایــش شــوری نشــود. 
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جدول14- زمان و میزان مصرف کود در سیستم آبیاری به منظور تغذیه انگور

مقدار مصرفنحوه مصرفنوع کودزمان

پس از بازشدن كامل 

برگ ها در اولین آبیاري

سولفات آمونیوم
كود آبیاري

35 كیلوگرم در هكتار

5 كیلوگرم در هكتاراسیدبوریک

قبل از گلدهي
كود كامل فسفر باال

كود آبیاري
35 كیلوگرم در هكتار

25 كیلوگرم در هكتاراوره

ظهور خوشه میوه
كود كامل )متعادل(

كود آبیاري
20 كیلوگرم در هكتار

5 لیتر در هكتاراسید هیومیک

20 كیلوگرم در هكتاركود آبیاريكود كامل پتاس باالغوره شدن میوه

3 هفته قبل از رسیدن 

میوه
25-15 كیلوگرم در هكتاركود آبیاريسولفات پتاسیم

 بــه دلیــل منیزیــم دوســت بــودن انگــور، بهتــر اســت كــود كامــل حــاوی منیزیــم نیــز باشــد 
و یــا از منبــع ســولفات منیزیــم بــه میــزان 15 تــا 25 كیلوگــرم در هكتــار در طــول فصــل تــا 
قبــل از ظهــور خوشــه ســولفات منیزیــم اســتفاده شــود. در صــورت عــدم اســتفاده از كــود كامــل 
می تــوان از كودهــای دو عنصــری ماننــد مونوآمونیــوم فســفات، اوره فســفات بــرای تامیــن فســفر  
ــرای مرحلــه  قبــل از گلدهــی و مونوپتاســیم فســفات و نیتــرات پتاســیم و ســولفات پتاســیم ب
ــا زمــان رســیدن میــوه كــه محلــول در آب هســتند اســتفاده كــرد. قبــل از  بعــد از گلدهــی ت
رســیدن میــوه نبایــد از كودهــای حــاوی نیتــروژن اســتفاده كــرد چــون باعــث عــدم رنگ گیــری 

و كاهــش كیفیــت میــوه می شــود.
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  محلول پاشی 
تغذیـه برگـی، یكی از روش های مؤثر و كارا در كوددهی انواع محصوالت كشـاورزی 
اسـت و توسـط آن می توان عناصر غذایی را سـریع و مسـتقیم در اختیار شـاخه، برگ 
و میـوه گیـاه قـرار داد. بـا توجـه به سـهولت و سـرعت جـذب مـواد غذایی از ایـن راه، 
كوددهـی بـه روش محلول پاشـی بخصوص بـرای تأمین ریزمغذی ها كه بـه مقادیر كم 
مـورد نیاز هسـتند، روش بسـیار مناسـبی اسـت؛ بویـژه بـرای درختان كه ریشـه های 
بسـیار عمیـق دارنـد و رسـاندن مقادیـر كـم مـواد ریز مغـذی از راه خـاک بـا راندمان 
خیلی پایین همراه اسـت. البته در این روش غلظت عناصر غذایی پاشـیده شـده روی 

بـرگ نقش بسـیار مهمـی در نتیجۀ كار و جـذب مواد دارد )شـكل18(.

شکل 18- محلول پاشی

 دستورالعمل محلول پاشي عناصر غذایي براي محصول انگور 
  نیتـروژن: كاربـرد اوره یـا نیترات آمونیـوم بـا غلظت چهـار در هـزار قبل از 

متـورم شـدن جوانه هـا در بهـار و ده روز بعـد از گلدهـي و تشـكیل میـوه.
   فسـفر: كاربرد اسـید فسـفریک بـا غلظت یک در هـزار یـا مونوآمونیوم یا 
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مونوپتاسـیم فسـفات بـه غلظت 3 در هـزار قبل از متورم شـدن جوانه ها و ده 
روز بعـد از گلدهي.

   پتاسـیم : محلول پاشـي نیتـرات پتاسـیم بـا غلظـت 4-3 هـزار قبـل از 
متـورم شـدن جوانه هـا و ده روز بعـد از گلدهـي.

   روي: محلول پاشـي عنصـر روي از منبـع سـولفات روي بـا غلظت سـه در 
هـزار قبـل از متـورم شـدن جوانه هـا و ده روز بعـد از گلدهـي و تشـكیل میـوه.
   آهـن: محلول پاشـي كالت آهـن بـا غلظـت 3-2 در هـزار قبـل از متـورم 

شـدن جوانه هـا و ده روز بعـد از گلدهـي و تشـكیل میـوه.
   بُـر: محلول پاشـي عنصـر بُـر از منبـع اسـیدبوریک بـا غلظـت دو در هزار 

قبـل از متـورم شـدن جوانه هـا و ده روز بعـد از گلدهـي و تشـكیل میـوه.
   کلسـیم: مصـرف كلرور یا نیترات كلسـیم بـا غلظت 5 در هـزار به صورت 

محلول پاشـي در زمـان ارزنی شـدن میـوه انگور.

توصیه های فنی در زمان محلول پاشی
محلول پاشـی اگـر صبـح یا عصـر انجام شـود مؤثرتر خواهـد بود و رعایـت نكات زیر 

نیز ضروری اسـت:
1-  حرارت محیط در هنگام محلول پاشی پایین تر از 29 درجه سانتی گراد باشد.

2-  بهتر است بعد از محلول پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام شود.
3-  در هنگام محلول پاشی رطوبت نسبی هوا باالتر از 70 درصد باشد.

4-  سرعت باد در حد مناسب باشد تا در محلول پاشی اختالل ایجاد نكند.
5-  اسیدیته محلول های تهیه شده در محدوده بین 8-6 باشد.

6-  به نوع تركیبات پاشیده  شده و اثر متقابل آنها روی یكدیگر توجه شود.
7-  بــه محلــول كــود یــا ســم تهیــه شــده، مــاده ســیتوویت یــا مایع ظرفشــویی 

)250- 200 میلــی لیتــر در 1000 لیتــر آب( اضافه شــود.
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 برنامه کودآبیاری و محلول پاشی انگور براساس مراحل رشد فنولوژیکی   
این برنامه كه در جدول 15 خالصه شده، برای عملكرد 30 تن در هكتار است )فسفر خاک 
حدود 10 تا 15 و بیشتر و پتاسیم خاک حدود 200 تا 250 میلی گرم در كیلوگرم باشد(.
جدول 15- برنامه کودآبیاری و محلول پاشی انگور براساس مراحل رشد  فنولوژیکی

مقدار مصرفنحوه مصرفنوع کودزمان

قبل از تورم جوانه ها
سولفات روي

محلول پاشي
3 در هزار

2 درهزاراسید بوریک
5 در هزاراوره

پس از بازشدن كامل 
برگ  ها در اولین 

آبیاري

سولفات آمونیوم
كود آبیاري

75كیلوگرم در هكتار
5 كیلوگرم درهكتاراسیدبوریک
2 در هزارمحلول پاشيمیكروكامل

قبل از گلدهی

سولفات آمونیوم
كود آبیاري

30 كیلوگرم در هكتار
25 كیلوگرم در هكتاركود كامل

30 كیلوگرم در هكتاراوره
مجموعا  3 در هزارمحلول پاشينیترات پتاسیم)1( + سیلیكات پتاسیم )2(

ظهور خوشه میوه

اوره
كود آبیاري

50 كیلوگرم در هكتار
20 كیلوگرم در هكتاركود كامل

10 لیتر در هكتاراسید هیومیک
2 در هزارمحلول پاشيمیكروكامل

غوره شدن میوه
1+2در هزارمحلول پاشينیترات كلسیم + سولفات منیزیم

20 كیلوگرم در هكتاركود آبیاريكود كامل پتاس باال

3 هفته قبل از 
رسیدن انگور

1+2 در هزارمحلول پاشيسولفات پتاسیم+ سولفات منیزیم
10كیلوگرم در هكتاركود آبیاريسولفات پتاسیم

پس از برداشت میوه

)فروت ست(

سولفات روي
محلول پاشي

3 در هزار
3 در هزاراسیدبوریک

3 در هزاراوره
منظــور از كــود میكروكامــل، كــودی اســت كــه حــاوی عناصــر كــم مصــرف آهــن، منگنــز، 

ــد از منبــع ســولفات ها باشــد.  ــرای محلــول پاشــی می توان روی و مــس اســت كــه ب
در مناطقـی كـه كلروز آهن برگ ها شـدید اسـت بهتر اسـت به جای محلول پاشـی كـود میكرو 

حاوی آهن از كود كالت آهن EDDHA اسـتفاده شـود.
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مقــدار هــر كــود در هــر مقطــع را بــر تعــداد وعده هــاي آبیــاري در هــر مقطــع 
تقســیم كنیــد بــه ایــن معني كــه ایــن مقــدار كــود در دفعــات آبیــاري بــه طــور 

مســاوي تقســیم شــود.
مقادیــر فــوق بــراي یــک برنامــه جامــع تغذیه بــراي برداشــت حداكثــر محصول 
در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا در صورتــي كــه حتــي یــک یــا قســمتي از ایــن 

برنامــه اجــرا شــود، اثــرات مطلــوب نســبي را در برخواهــد داشــت.
ــر،  ــذب عناص ــر ج ــوق از نظ ــدول ف ــده در ج ــه ش ــر گرفت ــاي درنظ زمان ه
بهتریــن زمــان اســت امــا در صورتــي كــه بعــد از زمان هــاي ذكــر شــده یــا فقــط 
ــد  ــز محلول پاشــي انجــام شــود، مي توان در یكــي از زمان هــاي پیشــنهاد شــده نی

مفیــد و مؤثــر باشــد.
  از مصــرف كــود بــور در اراضــی بــا آب و خــاک شــور و لب شــور پرهیــز شــود. 
محلول پاشــی ســولفات منیزیــم بــرای مناطقــی كــه میــزان پتاســیم خــاک آنهــا 

ــه می شــود. ــرم اســت توصی ــرم در كیلوگ ــر از 300 میلی گ باالت

  تغذیه  انگور در شرایط دیم
ــاًل  ــی كام ــود دام ــن ك ــار، دادن 20 ت ــال یک ب ــر دو س ــول ه ــور معم ــه ط ب
پوســیده در هكتــار )حــدود 30-20 كیلوگــرم بــرای هــر بوته مــو( توصیــه می شــود. 
در مناطــق كاشــت دیــم انگــور، تاک هــای داراي پتاســیم كافــي، رطوبــت كمتــري 
ــرد پتاســیم در  ــد. كارب ــر و تعــرق كمتــری دارن ــرا تبخی را از دســت مي دهنــد زی
ــاي  ــل توجــه جوانه ه ــش قاب ــود پتاســیم موجــب افزای تاكســتان هاي دچــار كمب
ــه تامســون شــده اســت.  ــم بي دان ــه در انگــور رق ــوه از جوانه هــاي خفت دارای می
ــروژن، پتاســیم  ــه نیت ــاه ب ــاز گی در ســال هاي خشــک، درصــد بیشــتري از نی
ــن  ــه  ای ــه تخلی ــه منجــر ب ــن مي شــود ك ــي تأمی ــر گیاه ــژه فســفر از ذخای و بوی
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ــود.  ــي خشكســالي مي ش ــال متوال ــد س ــاه، طــي چن ــي از گی عناصــر غذای
محلول پاشــی بــرای تشــكیل میــوه تــا حــد امــكان در زمانــی كــه بوتــه دارای 
ــد  ــی چن ــوه ط ــكیل می ــرای تش ــی ب ــود. محلول پاش ــام می ش ــد، انج ــرگ باش ب

ــر انجــام می شــود:  ــه صــورت زی ــه ب مرحل
ــت 10-15  ــا غلظ ــولفات روی ب ــیدبوریک و س ــر اوره، اس ــتفاده از عناص  - اس
در هــزار در دو مرحلــه یكــی قبــل از خــزان برگ هــا و دیگــری در مرحلــه  

ــا. ــورم جوانه ه ــل از ت قب
ــر اســاس توصیــه  كارشناســی در طــی   - مصــرف كــود ســرک نیتــروژن دار ب

فصــل.
ــا كودهــای دارای عناصــر ریزمغــذی شــامل كــود میكــروی   - محلول پاشــی ب
كامــل بــا غلظــت 3 در هــزار بــا آگاهــی و اطمینــان از وجــود رطوبــت كافــی 

در خــاک و بارش هــای جــوی.
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