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كوددهى درختان بارده
تغذيه صحيح گياه يكى از عوامل مهم در بهبود كمى و كيفى محصول به شــمار مى رود. 
در تغذيه گياه نه تنها بايد هر عنصر به اندازه كافى در دسترس گياه قرار بگيرد، بلكه ايجاد 
تعادل و رعايت نســبت ميان همه عناصر غذايى اهميت زيادى دارد، چراكه در حالت عدم 
تعــادل تغذيه اى، با اضافه كردن مقدارى از عناصر غذايى، نــه تنها افزايش عملكردى رخ 
نمى دهد، بلكه موجب اختالل در رشــد گياه و در نهايت افت در عملكرد مطرح مى شــود. 
براى توصيــه صحيح كودى (تعيين نوع، زمان و نحوه مصــرف كودها) در گياهان زراعى، 
اســتفاده از آزمون خاك و در گياهان باغى عالوه بر تجزيه خاك و آب آبيارى، تجزيه برگ 
و گاهى ميوه مناســب ترين روش است. با توجه به گســتردگى كشت مركبات در مناطق 
مختلف كشــور، توصيه كودى براى هر منطقه بر اساس نتايج آزمون خاك، آزمون برگ و 

پيش بينى عملكرد است.
مقدار مصرف نيتروژن براى درختان بارده

مقدار كود نيتروژنى توصيه شده براى درختان مركبات، بايد نيتروژن كافى را براى توسعه 
تاج درختان (با يك اندازه كنترل شــده) فراهم كند به طورى كه حداكثر عملكرد اقتصادى 
با كيفيت مطلوب توليد شــود. مقدار كود نيتروژن مصرفى براى درختان مركبات بارده، بر 
اساس ويژگى هاى خاك (مقدار ماده آلى)، غلظت نيتروژن در برگ و پتانسيل عملكرد است 
(جدول 1). زمانى كه درختان به اندازه اى رسيدند كه فضاى در نظر گرفته شده را پركردند 
و رشــد بيشتر تاج، مورد نظر نباشد (شــكل 1)، مقدار مصرف عناصر غذايى مى تواند ثابت 

شود و يا در موارد احتمالى، كاهش يابد. 
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شكل 1- درختان نارنگى انشو مياگاوا (در مرحله باردهى)

مقدار مصرف ساالنه كود نيتروژن، براى تأمين نيتروژن مورد نياز رشد رويشى و نيتروژن 
خارج شده توسط ميوه  است. مقدار نيتروژن، براساس نتايج آزمون برگ، نتايج آزمون خاك 
(به ويژه مقدار ماده آلى خاك)، ويژگى هاى كيفى ميوه و پتانسيل عملكرد توصيه مى شود. 
براى رســيدن به عملكرد باال با ميوه هاى درشت، باغ داران بايد مقدار مصرفى كود نيتروژن 
را به گونــه اى تنظيم كنند كه غلظت نيتروژن بــرگ براى درختان پرتقال در دامنه 2/5 تا 
2/7 درصد حفظ شــود، براى درختان نارنگى در محــدوده 3- 2/5 درصد و براى درختان 
گريپ فروت در حدود 2/2 درصد باشــد. دامنه مناسب نارنگى ها و گريپ فروت، به ترتيب، 
بيشتر و كمتر از دامنه مناســب براى پرتقال ها است. مقدار نيتروژن براى درختان پرتقال 
8 تا 11 سال، براساس پتانسيل عملكرد پيش بينى شده و براى درختان 12 سال و بيشتر، 

براساس متوسط عملكرد ميوه 4 سال متوالى پيشين توصيه مى شود (جدول 1).
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دامنه آزمون 
برگ(غلظت 

نيتروژن)
دامنه آزمون خاك
(درصد ماده آلى)

عملكرد
(تن در هكتار)

مقدار نيتروژن توصيه شده
(كيلوگرم در هكتار)

كفايت

كمتر از يك
100 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

100 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

1-2
90 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

90 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

2-3
80 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

80 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

كم

كمتر از يك
120 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

120 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

1-2
110 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

110 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

2-3
60 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

100 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

كمبود

كمتر از يك
150 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

150 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

1-2
140 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

140 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

2-3
130 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار20 و كمتر

130 كيلوگرم + 1/5 كيلوگرم نيتروژن خالص به بيشتر از 20
ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

 جدول 1-  نيتروژن براى درختان بارده بر اساس متوسط عملكرد، 
نتايج آزمون خاك و برگ توصيه مى  شود
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مقدار مصرف پتاسيم براى درختان بارده
به طور كلى، مقدار كود پتاســيم (K2O) براى درختان بارده مركبات تقريباً معادل مقدار 
نيتروژن خالص مصرفى توصيه مى شــود. اگر غلظت پتاســيم برگ مركبات در ســال هاى 
متوالى به مقدار قابل مالحظه اى زير حد كفايت باشد مقدار پتاسيم (K2O) مصرفى به ويژه 
در خاك هاى آهكى مى تواند تا 25 درصد افزايش يابد. مقدار پتاســيم (K2O) بر اســاس 
پتانســيل عملكرد پيش بينى شده (درختان 8 تا 11 سال) و متوسط عملكرد ميوه 4 سال 

متوالى پيشين (درختان 12 سال و بيشتر) توصيه مى شود (جدول 2).
اگر كود پتاسيمى در يك سال مصرف شود براى تعيين اين كه، در سال بعد چقدر پتاسيم 
مصرف شــود نياز اســت دوباره آزمون خاك و برگ انجام شود. بر اساس تفسير نتايج اين 
آزمون ها و متوســط عملكرد باغ، نسبت به مصرف كودهاى پتاسيمى اقدام شود. اگر مقدار 
پتاسيم قابل استفاده خاك بيش از حد بحرانى و غلظت پتاسيم در برگ نيز در حد مطلوب 
و بيشتر باشــد مى توان مصرف خاكى كودهاى پتاسيمى را متوقف كرد يا آن را به حداقل 
رســاند. اما مصرف كودهاى محلول پتاسيمى (مانند نيترات پتاسيم، مونوپتاسيم فسفات و 
غيره) به شكل محلول پاشى و با غلظت 3 تا 4 در هزار براى افزايش اندازه و بهبود كيفيت 
ميوه مورد نياز اســت و توصيه مى شود اين محلول پاشى ها در مراحل خاص فنولوژى مانند 

پس از تشكيل ميوه و اواخر فاز دوم رشد ميوه، انجام شود (شكل هاى 2و 3). 



13دستورالعمل مصرف بهينه كود  در درختان مركبات بارده

جدول 2- پتاسيم (K2O) براى درختان بارده بر اساس متوسط عملكرد، نتايج آزمون 

دامنه آزمون برگ
(غلظت پتاسيم)

دامنه آزمون خاك
(پتاسيم قابل استفاده)

عملكرد
(تن در هكتار)

مقدار پتاسيم (K2O) توصيه شده
(كيلوگرم در هكتار)*

كفايت

كم
80 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

80 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

متوسط
50 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

50 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

زياد
25 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

25 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

كم

كم
100 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

100 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

متوسط
80 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

80 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

زياد
40 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

40 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

كمبود

كم
125 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

125 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

متوسط
100 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

100 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

زياد
50 كيلوگرم پتاسيم (K2O)، مجموع 20 و كمتر

مصرف خاكى و محلولپاشى

50 كيلوگرم + 2 كيلوگرم پتاسيم (K2O) بيشتر از 20
به ازاى هر تن افزايش عملكرد در هكتار

*- پتاسيم توصيه شده مجموع مصرف خاكى و محلول پاشى است
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شكل 3- اواخر فاز دوم رشد ميوه درختان نارنگى انشو مياگاوا 

(زمان مناسب محلول پاشى كودهاى محلول پتاسيم)

شكل 2- مرحله رشدى پس از ريزش گلبرگ ها و تشكيل ميوه درختان 
مركبات (زمان مناسب محلول پاشى كودهاى محلول پتاسيم)
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مقدار مصرف فسفر (P2O5) براى درختان بارده
مقدار مصرف كود فســفر براى درختان بارده بر اســاس متوسط عملكرد و تفسير نتايج 
آزمون خاك و برگ است. اگر كود فسفر در يك سال مصرف شود، براى تعيين اين كه، در 
ســال بعد چه مقدار كود فسفرى مصرف شود، نياز است مجدداً آزمون خاك و برگ انجام 
شــود. مقدار مصرف فسفر بر اساس نتايج آزمون خاك و برگ و همچنين متوسط عملكرد 

درختان در جدول 3 آورده شده است. 
جدول 3- توصيه مصرف فسفر (P2O5) براى درختان بارده بر اساس

 متوسط عملكرد و نتايج آزمون خاك و برگ

آزمون خاكدامنه آزمون برگ مقدار كود فسفر (P2O5) توصيه شدهدامنه  

كمتر از كفايتكفايت

ــه ازاى  ــفر (P2O5) ب ــرم فس ــك كيلوگ ــدار ي ــود مق ــه مى ش توصي

ــا  ــود. ام ــارى مصــرف ش ــال ج ــول س ــار در ط ــوه در هكت ــن مي ــر ت ه

بــراى مصــرف در ســال بعــد، نمونه هــاى بــرگ و خــاك پــس از 12 مــاه 

بــراى ارزيابــى مجــدد تهيــه شــوند و بــر اســاس تفســير نتايــج آن هــا و 

متوســط عملكــرد، دوبــاره مقــدار مصــرف تعييــن شــود.

كمتر از كفايتكم

توصيــه مى شــود مقــدار 1/5 كيلوگــرم فســفر (P2O5) بــه ازاى هــر 

ــراى  تــن ميــوه در هكتــار در طــول ســال جــارى مصــرف شــود. امــا ب

مصــرف در ســال بعــد، نمونه هــاى بــرگ و خــاك پــس از 12 مــاه بــراى 

ارزيابــى مجــدد تهيــه شــوند و براســاس تفســير نتايــج آنهــا و متوســط 

عملكــرد، دوبــاره مقــدار مصــرف تعييــن شــود.

كمتر از كفايتكمبود

ــه ازاى هــر  توصيــه مى شــود مقــدار 2 كيلوگــرم فســفر (P2O5) ب

ــراى  تــن ميــوه در هكتــار در طــول ســال جــارى مصــرف شــود. امــا ب

مصــرف در ســال بعــد، نمونه هــاى بــرگ و خــاك پــس از 12 مــاه بــراى 

ارزيابــى مجــدد تهيــه شــوند و براســاس تفســير نتايــج آنهــا و متوســط 

عملكــرد، دوبــاره مقــدار مصــرف تعييــن شــود.
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مقدار مصرف كلسيم و منيزيم براى درختان بارده
در خاك هاى آهكى كه مقدار كربنات كلســيم آن ها بيشــتر از سه درصد است نيازى به 
مصــرف خاكى هيچ نوع كود كلســيمى براى درختان بارده (همــه درختان ميوه از جمله 
درختان مركبات) نيســت. اما مصرف محلول پاشــى آن در اوايل فاز اول رشد ميوه پس از 
ريزش گلبرگ ها و تشــكيل ميوه چه ها و رســيدن قطر آن ها به حدود 7 تا 10 ميلى متر و 
همچنيــن در طول فاز دوم رشــد ميوه ها، به ويژه در اواخر فاز دوم رشــد ميوه با كودهاى 
مناسب كلســيمى مانند نيترات كلسيم يا كودهاى كلســيمى با بنيان آلى، براى افزايش 
اندازه، بهبود كيفى رنگ ميوه، افزايش انبارمانى ميوه و ... ضرورى اســت. اما در خاك هاى 
اســيدى، مانند برخى مناطق غرب مازندران و برخى دامنه هاى جنوبى و باغ هاى حاشــيه 
جنگل هاى شــرق مازندران كه pH خاك آن ها كمتر از شش است، محلول پاشى كلسيم و 
افــزودن آهك به خاك براى افزايش pH خاك به حدود 6 تا 6/5 (رســاندن pH خاك به 
اين دامنه) ضرورى اســت و اين افزايش pH ميتواند نياز كلسيم اندام هاى رويشى درختان 
مركبات را به خوبى فراهم كند، اما همچنان محلول پاشــى كلســيم براى بهبود عملكرد و 
كيفيت ميوه ها ضرورى است. اگر pH خاك، در دامنه مناسب باشد نيازى به مصرف خاكى 
كودهاى كلسيمى نيست مگر اين كه آزمون خاك نشان دهد كه كلسيم خاك، كمتر از حد 
بحرانى اســت يا اينكه غلظت كلسيم برگ، كمتر از حد كفايت باشد. در اين حالت، مصرف 
گچ در خاك يا محلول پاشــى با كودهاى كلســيمى محلول توصيه مى شود. اگر pH خاك، 
باالى 6/5 باشــد خاك احتماالً كلسيم كافى براى رشــد درختان دارد و تنها محلول پاشى 
كودهاى مناسب كلسيمى براى بهبود كيفى ميوه نياز است. اگر pH خاك در دامنه مناسب 
از 5/5 تا 6/5 باشــد به مصرف كلسيم نيازى نيســت اما اگر pH خاك، كمتر از 5/5 باشد 
آهك بايد مصرف شــود تا pH خاك به 6/5 برسد. اگر pH خاك بيشتر از 6/5 باشد خاك 

داراى مقدار زيادى كلسيم خواهد بود. 
اگر نتايج آزمون خاك نشان دهد كه مقدار منيزيم خاك، كمتر از دامنه كفايت (متوسط 
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يا كم) اســت پيشنهاد مى شــود كود منيزيم به مقدار حداكثر 20 درصد نيتروژن توصيه 
شــده، مصرف شود. اما اگر نتايج آزمون خاك نشــان دهد كه مقدار منيزيم خاك بيش از 
حــد بحرانى و در دامنه زياد يا خيلى زياد قــرار دارد ولى غلظت منيزيم در برگ كمتر از 
حد كفايت باشد، توصيه مى شــود مصرف خاكى منيزيم متوقف شود يا به حداقل برسد و 
كودهاى منيزيمى (مانند نيترات منيزيم، ســولفات منيزيم و ....) به روش محلول پاشــى، 

به ويژه در فاز دوم رشد ميوه مصرف شوند. 
مصرف عناصر ريزمغذى (كم مصرف) براى درختان بارده

مقدار عناصر غذايى كم مصرف كه توسط ميوه خارج مى شود بسيار كم است و در مقايسه 
بــا مقدارى كه به طور طبيعى در خاك وجود دارد ناچيز اســت. بــراى درختان جوان، در 
زمين هايى كه قبًال كشت نشده اند مصرف منگنز، مس و بور به ترتيب حدود 5 درصد، 2/5 
درصد و 0/33 درصد نيتروژن مصرف شده توصيه مى شود تا وقتى كه نتايج آزمون خاك يا 
برگ يا عالئم ظاهرى درختان نشان دهد كه مصرف اين عناصر (يكى يا بيشتر) بايد كاهش 
يابد يا متوقف شــود. براى درختان مســن تر، نياز عناصر غذايى كم مصرف (به استثناى بور 
و مس) بايد توســط عالئم كمبود ظاهرى يا نتايج آزمون برگ تأييد شــود سپس اقدام به 
مصرف آن ها شــود (جدول 4). اما بور ممكن است نياز باشد هر سال مصرف شود به علت 
اين كه به ســرعت تحت تأثير شستشــو قرار مى گيرد. در خاك هاى با pH بيشتر از هفت، 
قابليت اســتفاده عناصر غذايى كم مصرف، به اســتثناى موليبــدن به طور قابل مالحظه اى 

كاهش مى يابد. 
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جدول 4- روش و مقدار عناصر غذايى كم مصرف توصيه شده براى باغ هاى مركبات

مصرف خاكى منگنز در خاك هاى آهكى توصيه نمى شود.  .1
در خاك هاى اســيدى، مصرف كالت آهن (Fe-EDTA) به مقدار 2 الــى 5 گرم به ازاى هر درخت (در چندين   .2
تقســيط به فاصله 15 تا 20 روز تا رفع عالئم كلروز)، در خاك هاى آهكى مصرف كالت آهن سكسترون (Fe-EDDHA) به 

مقدار 5 الى 10 گرم به ازاى هر درخت در هر تقسيط(به فاصله 15 تا 20 روز تا رفع عالئم كلروز) توصيه مى شود.

به طور كلى توصيه مى شــود محلول پاشــى برگى، در زمانى انجام شود كه تقريباً بيش از 
60 درصد برگ هاى فلش هاى بهاره كامًال توسعه پيدا كرده اند در صورتى كه مصرف خاكى 
در هر زمانى كه مورد نياز باشــد مى تواند انجام شود. مصرف خاكى با كودهاى آهن معدنى 
غيركالته، معموالً نمى تواند عالئم كمبود ظاهرى آهن را بر طرف كند و اغلب براى درختان، 
غير قابل استفاده است. خاك هاى آهكى ممكن است داراى مقدار زيادى از آهن كل باشند 
اما به طور عمده، نامحلول و غيرقابل اســتفاده هستند. در خاك هاى خنثى تا كمى اسيدى 
نيز، كمبود آهن مى تواند يك مشــكل باشــد اگر مس به مقدار زياد در اين خاك ها وجود 
داشته باشــد. اما كلروز آهن مى تواند به وسيله مصرف خاكى كودهاى كالته آهن تصحيح 
 Fe-EDTA خاك دارد. كالت هاى pH شــود. مؤثر بودن كالت هاى آهن عمدتاً بستگى به
وFe-HEDTA، نســبتاً ارزان هســتند و اگر pH خاك، كمتر از 6/5 باشــد در رفع كمبود 

عنصر غذايى كممصرف

بورمسروىمنگنزآهن

روش 

مصرف

*****محلولپاشى برگى

**-*1*خاكى

مقدار مصرف

(كيلوگرم در هكتار)

60/6 - 663 - 3*2محلولپاشى برگى

61-12 - 8*2خاكى 
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آهن، مؤثر اســت. اما اين كالت ها نبايد در خاك هاى آهكى مصرف شــوند زيرا به سرعت 
در اين خاك ها شكســته مى شوند و قابليت استفاده آهن آن ها به شدت توسط رسوب آهن 
در خــاك، كاهش مى  يابد. در مقابل، كلروز آهن درختان مركبات با پايه هاى حســاس در 
 FeEDDHA، خاك هاى آهكى، به آســانى رفع نمى شــود. برخى كالت هاى آهــن (مانند
FeEDDHMA،FeEDDHSA) در رفع كمبود آهن مؤثر هستند اما مصرف آن ها پرهزينه 

است. همچنين سبز شدن برگ ها، در اين خاك ها پايدار نيست و مدتى پس از مصرف آهن، 
دوباره عالئم كلروز و زردى را نشــان مى دهد. در خاك هاى آهكى، خنثى و اســيدى براى 
رفع عالئم كمبود آهن، محلولپاشــى سه تا پنج كيلوگرم از كالت هاى آهن (FeEDTA يا 
FeHEDTA) در هكتار با غلظت يك الى 1/5 درهزار همراه با اوره با غلظت يك تا سه در 

هزار و يك مويان مناســب، با فاصله زمانى 10 تا 20 روز در ميان (با توجه به سرعت رشد 
سرشاخه ها و شدت كمبود) مى تواند بسيار مؤثر باشد. 

در مــورد منگنز، مصرف خاكى آن، براى باغ هاى مركبــات در خاك هاى آهكى ميانه و 
شــرق مازندران توصيه نمى شــود. نتايج مطالعات در خاك هاى آهكى اين مناطق نشــان 
مى دهــد كه مصرف خاكى كودهاى حاوى منگنز (حتى همراه با كودهاى آلى و حيوانى به 
شكل چالكود)، تأثيرى در افزايش جذب منگنز و رفع كمبود برگ درختان مركبات ندارد. 
در خاك هاى غرب مازندران نيز، مصرف خاكى كودهاى منگنز توصيه نمى شــود. مشــكل 
كمبود منگنز در باغ هاى مركبات اين مناطق ناشــى از كمبود قابليت اســتفاده منگنز در 
خاك نيســت، به طورى كه مطالعات شبكه اى خاك هاى اين استان نشان داد در بيشتر اين 
باغ ها، قابليت اســتفاده منگنز خاك بيش از مقدار بهينه، و در دامنه زياد و خيلى زياد قرار 
دارد. از طرف ديگر، برگ هاى اين درختان عالئم ظاهرى كمبود را به خوبى نشان مى دهند 
(شــكل 4). مطالعات نشان مى دهد كه مشكل كمبود منگنز در اين باغ ها، ناشى از راندمان 
پايين انتقال آن، از ريشــه ها به اندام هوايى اســت. بنابراين در اين مناطق براى رفع عالئم 
كمبود منگنز، محلول پاشــى ســه تا پنج كيلوگرم كالت منگنز (MnEDTA) در هكتار(با 
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غلظت يك الى 1/5 درهزار همراه با اوره با غلظت يك تا سه در هزار و يك مويان مناسب) 
توصيه مى شود. توجه ويژهاى براى پيشگيرى از بروز عالئم كمبود منگنز و روى در باغ هاى 
مركبات كشور، به ويژه در مناطق جنوبى ضرورى است تا امكان پايش مداوم عالئم بيمارى 

گرينينگ (citrus greening disease) در باغ هاى مركبات فراهم شود. 

زمان و فراوانى مصرف كودهاى شيميايى براى درختان بارده
مديريت تغذيه درختان بارده بايد هم رشــد رويشــى و هم رشد ميوه هاى سال جارى را 
تأمين كند. رشد رويشى در بهار براى درختان بارده، اهميت زيادى دارد زيرا موجب تشكيل 
چوب هاى ميوه ده براى سال بعد مى شود. نياز تغذيه اى درختان مركبات در اواخر زمستان و 
يا اوايل بهار شــروع مى شود و تا اوايل تابستان توسعه مى يابد. در طول اين زمان، گل دهى 
و توســعه ميوه ها با رشد رويشى فلش هاى بهاره رقابت مى كنند. گل ها و ميوه چه ها، مقدار 
زيادى از عناصر غذايى در بافت هــاى خود جمع مى كنند اما مقدارى از اين  عناصر به طور 
موقتى در طول فرآيند ريزش گل و ميوه چه ها هدر مى رود. ساير ميوه هاى درختان كه باقى 
مى مانند، مى توانند تا زمان بلوغ، حمايت شوند. اين فرآيند همچنان ادامه مى يابد تا ريزش 
تابستانه (June drop) ميوه ها كامل شود. پس از آن، نيازهاى تغذيه اى براى توسعه ميوه ها 

 شكل 4- عالئم كمبود منگنز در برگ درختان مركبات
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كاهش مى يابد. بهترين كيفيت ميوه، زمانى فراهم مى شــود كه وضعيت تغذيه اى درختان 
در پاييز، به ويژه از نظر غلظت نيتروژن در برگ، در بخش پايين دامنه حد كفايت باشد. بر 
اساس نياز تغذيه اى درختان مركبات بارده در طول يك سال، توصيه مى شود برنامه مصرف 

كودها حداقل به پنج فاز (مرحله) تقسيم  شود (شكل 5):
- اولين مرحله، در شروع گل دهى انجام شود.

- دومين مرحله، بين تشــكيل ميوه چه ها و ريزش تابســتانه (June drop) ميوه چه ها، 
انجام شود.

- سومين مرحله، در اوايل فاز دوم رشد ميوه ها انجام شود.
- چهارمين مرحله، در اواخر فاز دوم رشد ميوه انجام شود (محلول پاشى كودهاى پتاسيم 

و كلسيم)
- پنجمين مرحله، بالفاصله پس از برداشت ميوه است.

مصرف كودها همچنين ممكن اســت در طول پاييز و زمستان، به ويژه در نواحى جنوب 
كشور، كه در بيشتر مواقع، مركبات تقريباً در تمام طول سال رشد مى كنند، در هر زمان كه 
وضعيت هوا مناسب باشد و رشد صورت گيرد انجام شود. تأمين نياز غذايى درختان اهميت 
زيادى در توليد دارد. به هر حال مصرف زياد كود در پاييز و زمستان مى تواند توسعه رنگ 
ميوه ها را به تأخير اندازد و همچنين حساسيت درختان را به صدمه يخ بندان افزايش دهد.

 

اشكل 5- مراحل مختلف رشد ساليانه درختان مركبات ك ا خ ا ال ش لف خ ل ا 5 شكل
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