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پیاز هاى روز بلند براى تشکیل غده 14 الى 16 ساعت به طول روز نیاز دارند و در اواخر زمستان کشت و اواسط تا اواخر تابستان 

برداشت مى شوند.

ارقام روز متوسط نیزبراى تشکیل غده 12 الى 14 ساعت به طول روز نیاز دارند و در اواخرتابستان  کشت و اواخر زمستان یا اوایل بهار

برداشت مى شوند.

پیاز در بین محصوالت کشاورزى سطحى ترین ریشه را دارد و به صورت کلى تولید ریشه در این گیاه ضعیف است که اهمیت کیفیت 

بستر کشت و نحوه آماده سازى زمین را مى رساند و بایستى زمین در هنگام کشت بذر نرم و عارى از کلوخه باشد .

با توجه به سطحى بودن ریشه ها بیشترین مکان توسعه ریشه ها درعمق صفر الى 30 سانتى مترى خاك مى باشد. بنابرین کودهایى که قبل

از کشت به مزرعه داده مى شود بایستى دراین ناحیه ازخاك قرار داده شود. همچنین مجددا تاکید مى گردد که در این الیه بایستى خاك

بسیار نرم و نفوذپذیر باشد.

عمق مناسب جهت کشت بذر 1 سانتى متر مى باشد.

پیاز از نظر تحمل به شورى در گروه گیاهان حساس طبقه بندى مى شود.

خاك هاى لمونى و غنى از مواد آلى مناسب ترین خاك براى کشت پیاز مى باشد.

کشت پیاز در مزارعى که سابقه آلودگى به بیمارى ریشه سرخ را دارند بایستى با احتیاط صورت گیرد، همچنین در صورتى که مزرعه در

کشت قبل گوجه فرنگى، یونجه و ذرت کشت شده باشند، به هیچ عنوان براى کشت پیاز مناسب نمى باشد. 

حداقل درجه حرارت براى جوانه زنى بذر پیاز 2+ و حد مطلوب (10 الى 35) درجه سانتى گراد مى باشد.

مناسب ترین دما براى تشکیل غده 21 الى 27 درجه سانتى گراد مى باشد.

فاصله مناسب بوته ها از یکدیگر به طور میانگین بین 5 الى 7 سانتى متر مى باشد به عنوان مثال تراکم 50 تا 70 بوته در  متر مربع تولید

غده به اندازه مطلوب را به همراه داشته است .

تراکم مناسب عالوه بر رسیدگى یکنواخت و همزمان، برداشت را آسان نموده  و محصول تولید شده از کیفیت باال و عمر انباردارى طوالنى و 

بازارپسندى بیشترى برخوردار خواهد بود .

اختالف در تراکم جمعیت داخل مزرعه پیاز سبب رشد غده هاى غیر یکنواخت خواهد شد .
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پیاز مانند گیاهان خانواده کلم به لحاظ ژنتیکى جهت مقاوم کردن خود به شرایط نامساعد محیطى مانند گرما، شدت نور آفتاب و کم آبى 

تمایل به تولید مومى سفید رنگ و چرب را دارد که بتواند سطح برگ را از آفتاب سوختگى حفظ کرده و کارایى مصرف آب خود را افزایش

دهد، ولى متاسفانه اغلب این واکنش دفاعى، گیاه را با بیمار ى هاى قارچى مانند سفیدك ها اشتباه گرفته و اقدام به مصرف قارچکش مى کنند

که این کارعالوه بر مضر بودن براى محیط زیست، باعث اختالل در واکنش هاى دفاعى گیاه شده و نتیجه منفى در پى خواهد داشت. توصیه

مى شود به جاى این کار با تغذیه مناسب و به کار بردن کودهاى تخصصى عالوه بر مقاوم کردن پیاز محصولى بیشتر و سالم تولید نماییم.

آفات پیاز در دنیا، 10الى 25 درصد کل تولید این محصول را از بین می برند از جمله این آفات،  تریپس پیاز می باشد که از مهمترین عوامل

بازدارنده رشد و رسیدن پیاز به عملکردهاي مطلوب می باشد. تریپس پیاز روي بخش هاي هوایی تغذیه می کند و بر اثر شدت تغذیه  آفت

در ابتدا تغییر رنگ در برگ ها و ایجاد لکه هاى نقره اى - قهوه اى روى برگ  و سپس نوك برگ ها سوخته و خمیده مى شوند و عالوه بر 

کوتولگى و کلفتى گردن  بوته ها، اندازه پیاز کوچکتر و کیفیت نیز به شدت کاهش پیدا مى کند.

غرقابى و باتالقى شدن زمین سبب ناتوانى در رشد گیاه شده و باعث زردى و کوتولگى بوته ها مى گردد.

آبیارى نامنظم سبب رشد غیر یکنواخت در پیاز شده و باعث بروز شکاف در پوسته هاى  بیرونى  غده مى شود.

دادن ازت بیش از حد قبل از کشت بذر باعث دوقلو شدن پیاز مى شود.

یکى از مشکالت در کشت پیاز ایجاد کلفتى طوقه (گردن) مى باشد که مى توان به چند عامل مهم در بروز این پدیده اشاره کرد:

1- حساسیت واریته و ناسازگارى با اقلیم کشت شده و زمان کشت

2- خسارت شدید آفت تریپس نیز باعث حجیم شدن طوقه پیاز مى شود

3- دادن کود ازته در آخر فصل رشد

4- کمبود فسفر

توصیه کودى قبل از کشت:  

هر چند که بهترین راه قبل از افزودن کودهاى پایه  به مزرعه، آزمایش خاك مى باشد، اما به صورت کلى مى توان با توصیه زیر اقدام به

 تقویت خاك مزرعه نمود:

مصرف حداقل 20 الى 40 تن کود دامى کامال پوسیده 

ازته : کود اوره 50 کیلو گرم در هکتار، یا 100 کیلو گرم سولفات آمونیوم  در هکتار.

فسفره : 200 کیلو گرم در هکتار از منبع دى آمونیوم فسفات، یا سوپر فسفات تریپل.

پتاسه: 250 الى 350 کیلو گرم سولفات پتاسیم.

آیرونیکا گرانول جهت اصالح ساختار خاك و بهبود اثربخشى کودهاى معدنى: 150 الى 500 کیلوگرم در هکتار
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نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

به منظور تقویت و افزایش رشد ریشه ها در زمان 2 الى 4
برگى بوته ها 

جهت افزایش ریشه زنى و باال بردن راندمان کارایى مصرف آب 
و جذب بهتر سایر عناصر غذایى پس از مبارزه با  علف هاى هرز 

10 کیلوگرم کود 44-18 (اوره فسفات) 
یا 10 کیلو گرم 10-55-10 ِاستولر

 10 کیلوگرم سولفات روى، 1 الى 2 کیلو گرم ناتورکوئل آهن جهت رفع کمبود هاى عناصر کم مصرف 
دایمسا  به صورت جداگانه

10 لیتر هیومیفرست مایع در زمان 8 الى 10 برگى بوته ها
(یا 3 کیلوگرم هیومیفرست پودر) 

و 10 کیلوگرم کود 20-20-20 ِاستولر به صورت  جداگانه 

10 کیلو گرم کود 45-5-5  ِاستولر به همراه 10 لیتر در ابتداى تشکیل غده ها
کود هیومیفرست مایع (یا 3 کیلوگرم هیومیفرست پودر) 

به صورت جداگانه

در هر هکتار 2 کیلوگرم ناتورکوئل آهن دایمساپس از اجراى مرحله 6

به منظور افزایش عملکرد و افزایش رنگ و مقاومت به سرما
(میزان توصیه شده در 2 مرحله مصرف شود )

به ازاى هر هکتار 20 کیلو گرم  سولفات پتاسیم

به منظور افزایش سرعت در استقرار و رشد مجدد نشاء و
 تقویت و تحریک رشد اولیه گیاه

محلول 1 در 100 کلپاك 

3 لیتر کود رایزا دایمسا 

غوطه ور کردن 
ریشه ها قبل از

 انتقال نشاء

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى
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توصیه هاى اصلى جهت تغذیه مزارع پیازازطریق آب آبیارى ( بدون در نظر گرفتن کود هاى ازته)
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نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

پس از مبارزه با  علف هاى هرز یا در مرحله 5 الى 8 برگى 

0/5 کیلوگرم در هکتار ناتورآمین 80 درصد و در زمانى که بوته ها به تازگى  وارد فاز تشکیل غده شده اند
 2/5 در هزار ناتورفوس دایمسا  

1 لیتر در هکتار ناتورآمین روى و منگنز به همراه 1 لیتر1 هفته بعد
 ناتورآمین پالس دایمسا

1 لیتر در هکتار ناتور کوئل کلسیم دایمسا در زمانى که 50 درصد حجم غده ها تشکیل شده است 
((تکرار 2 هفته بعد ))

جهت رشد رویشى و غلبه بر تنش هاى محیطى 2 هفته بعد
از انتقال نشاء (یا مرحله ى 3 الى 4 برگى در کشت مستقیم) 

2 لیتر در هکتار کلپاك

1 لیتر ناتورآمین پالس به همراه 1 لیتر
ناتور میکس ال دایمسا 

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى

توصیه هاى اصلى جهت تغذیه مزارع پیاز  از طریق محلول پاشى:  

نکته: کلپاك را بعد از شروع متورم شدن پیاز استفاده نکنید.
توصیه طالیى:

جهت افزایش عملکرد، بازار پسندى محصول  و مبارزه و پیشگیرى از بیمارى هاى قارچى از  زمان فندقى شدن پیاز ها 
به میزان 2/5 در هزار کود سم ناتورفوس دایمسا محلول پاشى و هر 3 هفته یکبار تکرار شود.
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جدول زیرکه نشان مى دهد به ازاى برداشت 60 تن پیاز  در هکتار مقادیر عناصر فوق به همراه محصول از مزرعه خارج مى شود، که به 

کمک این اطالعات مى توان جهت تغذیه برنامه ریزى کاملى در نظر گرفت.

میزان خروج عناصر که در جدول باال  ذکر شده است به صورت خالص مى باشد، به عنوان مثال مقدار عنصر پتاس که 288  کیلو گرم 

ذکر شده است اگر که بخواهیم به صورت فرآورده تجارى  به آن نگاه کنیم معادل 576 کیلو گرم سولفات پتاسیم مى باشد.

توصیه  مى شود که هر زمان نیاز به استفاده سموم جهت سمپاشى بود جهت تقویت بیشتر مزرعه با مشاوره و تماس با این شرکت در

مورد اختالط پذیرى و توصیه مناسب مشاوره انجام شود.

بهترین نتیجه در مورد تغذیه با تجزیه برگ و خاك صورت مى گیرد.
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عناصر پر مصرف
میزان خروج عناصر 

(گرم)
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عناصر پر مصرف
میزان خروج عناصر 
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منیزیوم

کلسیم


