
بسترساز سبزی و صیفی
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بستر ساز سبزي وصیفي
عامل های  مهم ترین  از  یکی  حاصلخیز،  خاک 
مؤثر در باال رفتن عملکرد و پربارشدن محصوالت 
كشاورزی. وجود مواد آلی در خاک مانند وجود 
غذای بادوام برای زندگی انسان است اگر این ماده 
كیفیت  با  به محصولی  نمی توان  نباشد  در خاک 
كه  خاكی  در  یافت  دست  پربار  و  باال  كمیت  و 
حاصلخیز نباشد و مواد آلی كم باشد آب مصرفی 
جهت تولید محصول بیشتر می شود در این حالت 
جذب  آب  بیشتری  مقدار  می شود  مجبور  گیاه 
كند. چون مواد آلی خاک ها كم است توصیه های 
كودی هم نتوانسته است عملکرد را افزایش دهد 
در نتیجه كشاورزان به مصرف بی رویه كودها رو 
نه  كودها  این  از  استفاده  متأسفانه  كه  آورده اند 
بلکه  نکرده  كمکی  محصوالت  افزایش  به  تنها 
نموده  نیز لطمه وارد  به محصول  در بعضی جاها 
است. همچنین مصرف بی رویه كودهای شیمیایی 
به اقتصاد كشور هم ضرر می زند. برای جلوگیری 
مواد  بایستی  شیمیایی  كودهای  زیاد  مصرف  از 

آلی خاک را باال برد.  
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بستر کشت سبزي وصیفي باید داراي خاکي حاصلخیز، لومي، عاري از علف هاي هرز، با شیب مناسب و تهویه 
مطلوب باشد. بعد از انتخاب زمین، توجه به تاریخ مناسب کشت و انجام شخم به موقع، آزمایش خاک جهت تعیین 
مقادیر کود مورد نیاز ضروري است. از آنجا که اکثر خاک هاي ایران آهکي مي باشند لذا براي کشت سبزي وصیفي 

مناسب اند، چرا که این نوع خاک ها کلسیم و منیزیم مورد نیاز گیاه را تأمین مي نماید.
عوارض زمین برای کشاورزان مشکل آفرین هستند و به همین دلیل باید از بین بروند. بدین منظور از بین بردن  
مواد اضافي نهرها و جوهای پشته ضروری است. با توجه به ارزش بقایای گیاهی انواع محصوالت کشاورزی در بهبود 

خواص فیزیکی خاک، امروزه توصیه می شود از بین بردن آنها با برگرداندن و دفن بقایای گیاهی همراه باشد.

مقدمه

استاندارد عملکرد 

شایستگی آماده سازی بستر 
كشت سبزی و صیفی

آماده سازي 50 متر مربع بستر سبزي براي یک روز کاري
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 استفاده ازتکنولوژي هاي رو به گسترش کنوني در کشاورزي مثل استفاده از سیستم هاي جدید آبیاري، کشت 
پیش رس و ... دامنه اثرات منفي بر کشاورزي و محیط زیست را افزایش مي دهد. یکی از مشکالت فعلی کشاورزی 
رایج، استفادۀ بی رویه از کود و سموم شیمیایی است که پیامدهای جدی اقتصادی، زراعی و زیست محیطی را به 
دنبال داشته است.  پاک سازي زمین از بقایاي غیر گیاهي موجب سهولت عملیات کشاورزي و تولید بهتر محصوالت 

کشاورزي مي شود.
 بقایاي غیر گیاهي از راه هاي مختلف در اثر باد، سیالب یا توسط کشاورز به خاطر کشت قبل و یا مانند آنها  وارد 

زمین مي شوند. البته ممکن است بعد از جمع آوري بقایاي غیر گیاهي، در صورت امکان مورد بازیافت قرار گیرند.

بقایای غیرگیاهی: 1ـ سنگ ها 2ـ شیشه 3ـ قطعات فلزي 4ـ الستیک و پالستیک 
اثرات بقایاي غیر گیاهي: 1ـ تخریب و فرسایش خاک 2ـ ایجاد مشکالت در عملیات مختلف کشاورزي 3ـ خطر 
آلودگي محصوالت کشت شده 4ـ کاهش کیفیت مواد غذایي 5ـ استهالک ادوات کشاورزي 6ـ باال رفتن مقدار هزینه 

اثرات بقایای گیاهی و غیر گیاهی

آیا تاکنون اصطالح »طالي کثیف« را شنیده اید؟ در این باره بحث و گفت وگو کنید.

پژوهش
1ـ زباله ها را چگونه دسته بندي مي کنند؟کنید

2ـ چگونه مي توان از پسماند یا زباله استفاده نمود؟

پرسش
بقایاي غیر گیاهي چه اثرات دیگري ممکن است داشته باشند؟

  نظر شما دربارۀ تصاویر چیست؟ 

آماده سازی زمین: الف ـ فیزیکی   ب ـ شیمیایی   ج ـ بیولوژیکی 
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بازدید و پیشنهاد

امکان  صورت  در   1ـ 
بازیافت  مرکز  یک  از 
بازدید  زباله  و  زائد  مواد 
درکالس  آن را  گزارش  و 

ارائه دهید. 
برای  2ـ روش ساده ای 
خانگی  زائد  مواد  بازیافت 

پیشنهاد کنید.

تصویر زیر را در دو سطر توضیح دهید.
   جمع آوری بقایای گیاهی و غیر گیاهی

زمان الزم برای تجزیۀ مواد مختلف در طبیعت

به نظر شما چگونه می توان از مواد استفاده مفید کرد؟
درآماده سازی بستر سبزی و صیفی باید به دلیل اثرات نامطلوب بقایای غیرگیاهی نسبت به جمع آوری و خروج 
آنها از مزرعه اقدام کرد، در مورد بقایای گیاهی نیز به دلیل اثرات مطلوب در افزایش حاصلخیزی خاک تا حد امکان 
باید نسبت به برگرداندن آنها به خاک مزرعه اقدام کرد. درصورتی که این بقایا مانع کشت بعدی باشند، بایستی آنها 

را از مزرعه خارج و فراوری کرد.

گفت وگو
بقایای گیاهی چگونه می توانند موجب افزایش هزینه ها و یا سختی عملیات کشاورزی شوند؟کنید
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مواد آلی نقش زیادی در حاصلخیزی خاک دارند و از طرفی پاک بودن آنها از عوامل مضر نیز، به ویژگی های خاک 
خوب می افزاید. 

عملکرد  بردن  باال  در  مؤثر  عامل هاي  مهم ترین  از  یکي  که  براي حاصلخیزي خاک،  مي توان  گیاهي  ازبقایاي 
محصوالت کشاورزي است استفاده نمود. مواد آلي از بقایاي گیاهان و یا جانوران به وجود مي آید که در دل خاک به 

مرور زمان پوسیده شده و تجزیه مي گردند و در نهایت مورد استفاده مجدد گیاه قرار مي گیرند. 

 انتخاب روش جمع آوری بقایای گیاهی 

روش هاي معمول براي از بین بردن بقایاي گیاهي 
1ـ  خرد کردن و زیر خاک نمودن 2ـ بریدن و جمع کردن 3ـ سوزاندن بقایاي گیاهي  

1ـ خرد كردن و زیر خاک نمودن
خرد كردن: تکه تکه کردن بقایاي گیاهان به قطعات کوچک تر با وسایل دستي و یا ماشیني براي تجزیه آسان  و 
سریع مي باشد. یک هکتار سبزي و صیفي معموالً بین 10 تا40 تن بقایاي )شاخ و برگ و ریشه( گیاهي تازه به جا 
مي گذارد که معادل 5 تا 20 تن کود حیواني است و مي تواند تقریباً یک تا دو تن هوموس )ماده آلي تیره رنگ 
که از تجزیۀ گیاهان و جانوران به وجود مي آید( به خاک اضافه کند. افزایش بقایاي گیاهي باعث تشدید فعالیت 
میکروب هاي مفید خاک مي شود هرچه مقدار این مواد بیشتر باشد فعالیت آنها نیز بیشتر خواهد بود. خرد کردن و 

زیر خاک نمودن بقایاي گیاهي را مي توان براي تمام خاک ها توصیه کرد.
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2ـ بریدن و جمع كردن
با بریدن و جمع آوري بقایاي گیاهي و انتقال آنها به خارج از مزرعه وسپس عمل آوري آنها ماده آلي کمپوست 
حاصل مي شود. تهیه کمپوست یک فرایند بیولوژیک است که در طي آن موادي که منشأ آلي دارند در طبیعت بر 
اثر فعالیت این میکروار گانیزم ها تجزیه شده و به حالت کمپوست در مي آید. با ایجاد شرایط مناسب )رطوبت، دما و 
اکسیژن( فعالیت میکروار گانیزم ها افزایش یافته و در نتیجه تجزیه مواد با سرعت بیشتري انجام مي گردد. به دلیل 
جلوگیري از تخریب خاک و کاهش حاصلخیزي آن الزم است که برگ ها پس از پوسیده شدن دوباره به خاک 
بازگردانده شوند. برگ ها سرشار از مواد آلي مي باشند که باید به روش صحیح پوسیده شده و مجدداً مورد استفاده 

قرار گیرند.

خردكن
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سامان دهی بقایای گیاهی و غیرگیاهی 

براي سامان دهي بقایاي غیرگیاهي مي توان آنها را جمع آوري، جداسازي و از زمین خارج نمود.
در رابطه با بقایاي گیاهي روش هاي مختلفي وجود دارد:

1ـ چرانیدن مزرعه با دام. 2ـ خردکردن با ادوات. 3ـ زیر خاک نمودن. 4ـ جمع آوري و خارج نمودن از مزرعه 

سوزاندن بقایاي گیاهي منجر به نابودي مواد آلي خاک مي شود، متأسفانه این رویه غلط بین کشاورزان رایج شده 
و بسیاري از کشاورزان به جاي برگرداندن بقایاي گیاهي به خاک، اقدام به سوزاندن بقایاي گیاهي در مزرعه مي کنند، 
این اقدام یکي از عوامل آسیب رسان به طبیعت و محیط زیست به شمار مي رود که موجب نابودي میلیون ها موجود 

زنده در خاک نیز مي شود.

3ـ سوزاندن بقایاي گیاهي

توجه
هرگز از این روش استفاده نکنید.

پرسش
چرا کشاورزان مبادرت به آتش زدن مزرعه خود مي کنند؟
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فّعالیت
جمع آوري بقایاي غیر گیاهي:  عملی

وسایل مورد نیاز: 
فرغون ـ بیل ـ کلنگ ـ چهار شاخ ـ تریلي ـ تراکتور 

1ـ لباس کار پوشیده و تجهیزات ایمني و بهداشتي را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 
2ـ همراه هنرآموز وارد زمین شوید.

3ـ بین اعضای گروه مساحت زمین را تقسیم بندي کنید. 
4ـ در صورت کوچک بودن مساحت زمین و کم بودن بقایاي غیرگیاهي از فرقون و در سطوح وسیع که داراي  

مواد زاید زیاد است، از تراکتور و یدک کش استفاده نمایید. 
5ـ از نقطه شروع تا نقطه پایان طوري حرکت کنید که جایي از دید شما پنهان نماند. 
6ـ هر نوع ماده زاید غیر گیاهي را جمع آوري  و از مزرعه خارج  و سامان دهي نمایید.

 ............................................................................. 4ـ  حاصلخیز  خاک  3ـ  نور کافی   2ـ  مناسب  آب  1ـ   : گیاه  نیاز 
)هنرجویان قسمت 4 را نظر دهند (

ّ

فکر
چه رابطه اي بین مقدار حاصلخیزي زمین و عملکرد محصول وجود دارد؟کنید

گیاهان قادراند عناصر غذایي مورد نیاز خود را توسط ریشه از خاک جذب کنند، اگرچه از راه برگ نیز می توانند 
تا  حدودي این کار را انجام دهند. سبزی هایی که عمر کوتاه و رشد سریع دارند مانند تربچه که زمان کاشت تا 
برداشت  آن سی روز است کود کمتري نیاز  دارند. در سبزی هایی مثل فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی و نظایر آنها 

که در طول فصل رشد محصول می دهند، بهتر است کود در دو یا سه نوبت مصرف شود.

كاه و كلش
توده خاک
نایلون

سطح خاک
كود اوره
برگ

سطح خاک

كود اوره
)حدود 10cm( برگ

60cm ـ50

سطح خاک0
70cmـ60

آب
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عناصر غذایی مورد نیازگیاهان: الف ـ عناصر غذایی پر مصرف گیاه   ب ـ عناصر غذایی کم مصرف 
الف ـ عناصر غذایی پر مصرف گیاه عبارت اند از: 1ـ ازت 2ـ فسفر 3ـ پتاس 4ـ گوگرد 5ـ کلسیم  6ـ منیزیم 

ب ـ عناصر غذایی کم مصرف: 1ـ آهن 2ـ بر 3ـ مس 4ـ منگنز 5ـ مولیبدن 6ـ روی 7ـ کلر 
عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف برای گیاه به یک اندازه اهمیت دارند.

سه عنصر حیاتي کربن، اکسیژن و هیدروژن از طریق آب و هوا تأمین می شوند.

جاهاي خالي را در نمودار باال پر کنید.

یکی از اصول اساسی تغذیه و رفع نیاز غذایي گیاهان، کود دادن است. 
تعریف كود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد  و باعث باال بردن حاصلخیزی 

خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمي محصول شود کود اطالق می شود. 
 به طور کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود و نوع 
کشت و سیستم آبیاری روش کوددادن تفاوت می کند.کودهای شیمیایی و دامی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و هر 
دو در سبزي و صیفي کاري استفاده مي شوند. کود حیوانی شرایط جذب را برای عناصر شیمیایی فراهم می کند اما 
تمام نیاز گیاه را نمی تواند برآورده کند و این کمبودها باید توسط کودهای شیمیایی مرتفع گردد. استفاده صرف از 

کودهای شیمیایی نیز درست نیست چرا که سبب کاهش خصوصیات مطلوب خاک مي شود.    

كودها
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 جدول تركیبات كودهای حیوانی

كود های تازه  
حیوانی

رطوبت 
)درصد(

تركیب تقریبی ) كیلو گرم (

اسید ازت
فسفریک

پتاس

865/525کود گاو

611114/55مرغابی

67115/55غاز

7211115مرغ

875/534/5خوک

806/52/56/5اسب

70107/510/5گوسفند

8563/55/5گوساله

741375بوقلمون

که  آلی  ماده  هر  آلی:  كودهای 
به وسیله میکروارگانیسم های خاک قابل 
آلی محسوب  به عنوان کود  باشد  تجزیه 

می شود.

كود حیواني:  منظور از کود حیوانی 
فضوالت  بستری،  مواد  از  مجموعه ای 
هر  یا  مرغ  گوسفند،  گاو،  مایع  و  جامد 
حیوان دیگری است که از محل نگهداری 

آنها به دست می آید.

كمپوست
مواد حاصل از عمل پوساندن و تجزیۀ 
زباله های  یا  و  حیوانی  گیاهی،  بقایای 
که  فاضالب  لجن  همچنین  و  شهری 
تحت شرایط خاص و روش های گوناگون 
انجام می گیرد را کمپوست مي گویند. این 
عمل شاید کهن ترین روش بازیافت باشد. 
برای  مصرفی  توده  در  موجود  آلی  مواد 
مواد  کشاورزی،  ضایعات  از  کمپوست 

خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سیاه غنی تبدیل می شوند که به عنوان کود 
در کشاورزی مصرف می شود. 

مخلوطی از زباله های خانگی، فاضالب های عمومی، کاه و بقایای گیاهی و حیوانی را پس از تخمیر می توان به 
عنوان کمپوست و برای تقویت و حاصلخیزی زمین مورد استفاده قرار داد. 

ورمي كمپوست 
از انواع کمپوست است که به وسیله نوعي ازکرم هاي خاکي تولید مي شود. این کود در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم 
نسبي پسمانده هاي آلي در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود مي آید. تولید ورمي کمپوست فناوري 
استفاده از انواع خاصي از کرم هاي خاکي است. دلیل استفاده از این کرم ها  توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایي 
قابل توجه  آنها براي مصرف انواع مواد آلي زائد و تبدیل آنها به یک کود آلي با کیفیت باال و همچنین آغشته شدن 
این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشي مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطي، متابولیت هاي مختلف، 
میکروارگانیسم هاي دستگاه گوارش این کرم ها و باألخره ایجاد شرایط مناسب براي سنتز اسیدهاي هومیک، در 
مجموع مخلوطي را تولید مي کند که خصوصیاتي کاماًل متفاوت با مواد خورده شده به وسیله کرم ها پیدا کرده است.
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كود سبز
یکي از انواع کودهای آلی، کود سبز است. اصطالح  کود سبز به مواد گیاهي پوسیده نشده که به زیر خاک مي رود، 
اطالق می شود. برای این منظور گیاهان علفی و سریع الرشدی که دارای شاخ و برگ زیاد هستند را در مزرعه کشت 
نموده و پس از اینکه به حد قابل توجهی از رشد رسیدند، آن را به وسیله گاو آهن برگردان دار زیر خاک می کنند. 
این عمل باعث پوسیدن گیاه در خاک شده، تولید هوموس می کند و ضمن بهبود خاصیت فیزیکی خاک، موجب 

بازگشت مواد معدنی جذب شده به خاک می گردد.

عمل آوري كود حیواني 
هرچه تجزیه اولیه کود بیشتر بوده باشد ارزش کود بیشتر است. براي تجزیه کود و تبدیل آن به هوموس نیاز  به 
تهویه؛ حرارت و رطوبت کافي مي باشد. البته اگر شرایط پوسیدگي یا به اصطالح عمل آوري کود به شکل صحیح تري 

صورت گیرد، نتیجه کار رضایت بخش تر خواهد بود.

بررسی
بررسي کنید کرم خاکي چه استفاده هاي دیگري مي تواند داشته باشد؟کنید
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مزایاي روش عمل آوري كود حیواني :
الف( کود حیواني در عرض چهار الي پنج ماه کاماًل پوسیده مي شود.

ب( تمامي الرو حشرات و بذرهای علف هاي هرز و حتي اسپور قارچ ها از بین مي رود.
ج( به جهت اضافه کردن آب فضوالت دامي بر روي آن، تجزیه سریع تر انجام و حتي کیفیت مواد آلي محلول در 

کود باال مي رود.
د( نوع کود به دست آمده با  این روش با توجه به مسائل بهداشتي و کیفیت فوق العاده قوي آن و حتي ارزان بودن 

قیمت فضوالت دامي تازه نسبت به فضوالت پوسیده و عمل آوري مطمئن آن،  مقرون به صرفه مي باشد.

اضافه كردن كود به صورت الیه الیه

 شکل مراحل عمل آوری كود حیوانی به طور خالصه:

پوشاندن كود جمع شده

برگرداندن توده كود
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تصاویر زیر را تفسیر کنید.

كود تازۀ دامی

كود تازۀ دامی

تودۀ كود

الیۀ خاک

نایلونالیۀ خاک

جویچۀ كناری سطح زمینجویچۀ كناری
سطح زمین

حداكثر ارتفاع تودۀ كود دامی

پوشش دادن كود با دو الیه خاک و یک الیه نایلون

جهات شیب جایگاه

فشرده كردن كودهای دامی به وسیلۀ غلتک

كودهای فشرده شده

اولین الیۀ كود دامی

300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

پوشش دادن تودۀ كود با یک الیه خاکاضافه كردن آب به تودۀ كود دامی

آب پاشی

تودۀ كود
تودۀ كود

الیۀ خاک
300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر
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كودهای شیمیایی 

كودهای ازته
سولفات آمونیم

ازت به صورت های نیترات، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیم 33 درصد ازت داشته و هر دو 
فرم ازت )ازت نیتراتي و ازت آمونیمي( آن قابل جذب گیاه می باشند. چون  ازت دارای بار منفی است، بنابراین جذب 
کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو قرار مي گیرد.  اوره رایج ترین کود ازت در ایران است. اوره از ترکیبات آلی 
 به شمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود. 
نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته وکمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند. 
این کودها غالباً در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند. اوره کمتر از 
سایر کودهای ازته )نظیر نیترات آمونیم( از خاک شسته می شود، سولفات عالوه بر خاصیت اصالح کنندگی خاک 
جذب گیاه هم می شود. سولفیت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است 
)چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است(. درصد تلفات نیترات آمونیم به صورت 
آمونیم کمتر از اوره است و در کشت سبزی ها و صیفي ها در مناطق سردسیر، مصرف نیترات آمونیم بر اوره )در 
صورت تقسیط( ارجح می باشد. ارجحیت کود اوره بر سایر کودهای ازته را می توان در درصد ازت بیشتر و اختالط 

فیزیکی بهتر آن با کودهای فسفاته و پتاسیمی و قابل مصرف بودن آن به کمک آب آبیاری دانست.

كودهای فسفاته 
سوپرفسفات

هزینه ساخت سوپر فسفات تریپل )غلیظ( بیشتر از نوع معمولی آن است، اما باال بودن عیار فسفر آن، کاهش میزان 
مصرف، کاهش هزینه حمل و نقل را به دنبال دارد.

سوپرفسفات تریپل )غلیظ(:
به این سوپر فسفات از آن جهت تریپل )غلیظ( می گویند که فسفر محلول آن تقریباً سه برابر سوپر فسفات ساده 
است. سوپر فسفات کود اسید زا است ولی اسیدزایی آن در مقایسه با کودهای ازته ناچیز است. در خاک آهکی 
مصرف فسفات تقریباً تأثیری در pH خاک ندارد )مقدار کلسیم آزاد و تبادلی آنها بسیار زیاد است(، ولی در خاک 
خنثی و کمی اسیدی این کود تا حدودی روی pH خاک اثر کاهنده دارد. قباًل سوپر فسفات ساده به عنوان یکی 
از پرمصرف ترین کودهای فسفری جهان بود ولی در حال حاضر بزرگ ترین رقم مصرف کود فسفری، سوپر فسفات 

تریپل است.

فسفات آمونیم:
کود فسفره ای است که به خاک داده می شود. مصرف این کود در سال اول به صورت قابل جذب گیاه باقی می ماند 
و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد. میزان استفاده این کود به روش کوددهی، بافت و 
ترکیب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد. چون میزان 
محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است، می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک 
داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان جذب محلول فسفر در pH 6 تا 6/5 مشاهده 
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می شود. بنابراین رساندن pH خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر مؤثر باشد. تغییر 
pH خاک در خاک های اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاک های قلیایی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی 
انجام پذیر است. مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز می تواند در نقصان pH خاک  و اسیدي کردن آن مفید باشد. 

میزان محلول بودن کودهای فسفره نیز متغیر است.

كودهای پتاسیم دار
کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت 
شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم دار در آب محلول هستند 
و نحوه اضافه کردن آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد. کلرورپتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در 
طبیعت است. کلرورپتاسیم دارای مقدار زیادی )60 تا 62 درصد(  پتاسیم می باشد. با این حال مصرف کلرورپتاسیم 
در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست، زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی 
کلر پیش می آید. با اینکه مقدار کمی کلر برای محصوالتی مانند توتون و پنبه الزم است، اما زیادی کلر در خاک 
موجب آبدار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد. نیترات پتاسیم دارای 44 درصد اکسید پتاسیم 
است، اما کودی گران قیمت می باشد. سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است. پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای 
گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود، زیرا پتاسیم 
به وسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم 
خاک محسوب می شود، در صورتی که شدت تثبیت زیاد باشد، می بایستی پتاسیم را به صورت نواری و قبل از کاشت 

به خاک اضافه نمود.

كودهای مخلوط )كامل( 
عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرف می شوند. گاهی کودهای تجارتی را به صورت 
مخلوطی از عناصر فوق تهیه می کنند. درصد عناصر این کودها معموالً پایین است و قسمت اعظم حجم کود را 
مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهد. ترکیب این گونه کودها را با درصد ازت )N(، اکسید فسفر و 
اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می کنند مثاًل کود 10ـ10ـ20 دارای 20 درصد ازت، 10 درصد اکسید 
فسفر و 10 درصد اکسید پتاسیم می باشد، گاهی درصد گوگرد )S( را نیز به صورت عدد چهارم ذکر می نمایند 
مانند 5ـ10ـ10ـ15 که 5 درصد گوگرد دارد. کود مخلوط ممکن است فاقد یکی از سه عنصر اصلی باشد. مانند 
44ـ0ـ13 که فاقد فسفر است و در حقیقت همان نیترات پتاسیم است و یا فسفات دی آمونیم که می توان آن را 

به صورت 0ـ46ـ  18 بیان نمود.
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فسفات آمونیماوره

كاملسولفات پتاسیم


