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برنامه تغذیه مرکبات

دماى مناسب : حداقل دماى مورد نیاز براى فعال بودن رشد مرکبات 12/5 درجه سانتى گراد مى باشد. آستانه خسارت سرما زدگى بین

3 الى 7 درجه سانتى گراد زیر صفر مى باشد که درصد رطوبت نقش مهمى در شدت خسارت دارد که در اثر افزایش رطوبت خسارت 

سرما زدگى نیز کمتر خواهد بود.

نیاز آبى: در مناطق مرطوب 7500 متر مکعب و در مناطق خشک 15000 متر مکعب در هکتار مى باشد.

بهترین نوع خاك: براى مرکبات شنى - لومى است. بیشترین و فعالترین ریشه هاى درختان مرکبات در عمق 30 تا 40 سانتى مترى خاك

قرار دارند.

نکته مهم در احداث باغ مرکبات آزمایش خاك جهت آگاهى و اطمینان از وجود نماتد هاى خسارت زا در زمین مورد نظر مى باشد.

در بین درختان میوه، مرکبات حساس ترین گروه به شورى خاك هستند و زمانى که EC خاك 3 باشد 21 درصد و در صورتى که EC خاك

4 تا 5  باشد به ترتیب 37 درصد و 52 درصد کاهش عملکرد خواهیم داشت.

ریزش میوه در مرکبات در شرایط کشور ما به دو نوع ریزش تقسیم مى شود:

ریزش اول: این نوع ریزش ناشى از گل هاى ناقص و تلقیح نشده بوده و از زمان گلدهى 3 الى 4 هفته بعد از آن ادامه داشته و تشخیص 

این نوع ریزش به این شکل مى باشد که دم همراه میوه  جدا مى شود.

ریزش دوم: که به ریزش جودرو یا جون دراپ معروف بوده و بیشتر در اردیبهشت شروع مى شود. در این نوع ریزش میوه بدون دم

جدا شده و معموال موقعى که اندازه میوه ها 0/5 تا 2 سانتى متر باشد بیشتر رخ مى دهد.

طبق بررسى هایى که در ایران و جهان صورت گرفته است از مهمترین علت هاى افزایش ریزش گل و میوه مى توان به :

خاك اشباع از آب و آبیارى بیش از اندازه به خصوص در ریزش اول و کمبود یا ناکافى بودن مواد غذایى به خصوص ازت و بعد از آن 

عناصرى مانند روى، بر و مولیبدن اشاره کرد.

توصیه مى شود زمانى که قصد دادن کود به درختان خود را دارید سعى شود که کود ها را در ساعات پایانى آبیارى مصرف کنید تا محلول

51غذایى از دسترس ریشه ها خارج نگردد.



2

3

4

5

6

7

8

9

1

نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

قبل از کاشتقرار دادن ریشه نهال ها در محلول 1 در 100 کلپاكکاشت درختان جدید

جهت تحریک و تولید ریشه هاى بیشتر و قوى تر به ازاى هر هکتار نهال هاى تازه کشت شده و غیر مثمر
3 لیتر کود رایزا دایمسا

آبیارى

چالکود

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

بسته به سن درخت و میزان باردهى به ازاى هر درخت 20 تا 100گرماواخر زمستان
  آهن ناتور کوئل دایمسا و آیرونیکا گرانول 1 تا 3 کیلوگرم به  ازاى هر 

درخت بالغ و 250 تا 500 گرم به ازاى هر درخت جوان

بسته به سن درخت و میزان باردهى به ازاى هر درخت 20 تا 100 گرمقبل از تشکیل گل و برگ هاى جدید
ناتور کوئل آهن دایمسا و 5 تا 10 کیلوگرم کود 44-18(اوره فسفات) 

یا 10-55-10 ِاستولر که در این مرحله بایستى
 20 درصد ازت مصرفى نیز مصرف شود.

(کالت آهن باید به صورت جداگانه و با فاصله مصرف شود.)

20 درصد  کل ازت مصرفى در این زمان مصرف شود به همراه 10 لیتر در زمان گلدهى
هیومیفرست مایع به صورت جداگانه 

در این مرحله باید 30 درصد کل ازت مصرفى در طول 1 فصل بهبال فاصله پس از تشکیل میوه ها
همراه 10 کیلوگرم کود 20 - 20 - 20 ِاستولر

بسته به سن درخت به ازاى هر هکتار 10 تا 20 کیلو گرم کود 45-5-5 ِاستولردر زمان گردوئى شدن میوه ها
همراه 10 لیتر هیومیفرست مایع به صورت جداگانه 

آبیارى پس از اجراى مرحله باال به ازاى هر هکتاربسته به سن درخت 10 تا 20 کیلو گرم1 ماه قبل از برداشت
 سولفات پتاسیم (جهت جلوگیرى از ترك خوردگى  بالفاصله

 پس از مصرف پتاسیم کود ناتورکوئل کلسیم 3 در هزار محلول پاشى شود.)

آبیارى بسته به سن درخت و میزان باردهى به ازاى هر درخت 20 تا 100 گرم اواخر تابستان و اوایل مهر ماه
آهن ناتور کوئل دایمسا به همراه 10 لیتر هیومیفرست در هکتار 

به صورت جداگانه

برنامه غذایى باغات مرکبات از طریق آب آبیارى:

مصرف بیشتر کودها خارج از این برنامه منوط به آزمایش خاك و اقلیم منطقه مى باشد.
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توصیه هاى اصلى جهت تغذیه باغات مرکبات از طریق محلول پاشى:
جهت محافظت و تقویت درختان در مقابل سرما زدگى توصیه مى شود بر اساس پیش بینى هواشناسى 1هفته قبل از استقرار سرما 

کود ناتور آمین 80 درصد دایمسا به میزان 1 در هزار  محلول پاشى شود.

با توجه به جدول زیرکه نشان مى دهد به ازاى برداشت

 30 تن پرتقال در هکتار مقادیر عناصر روبه رو به همراه 

محصول از مزرعه خارج مى شود که به کمک این اطالعات

مى توان جهت تغذیه برنامه ریزى کاملى در نظر گرفته شود.

میزان خروج عناصر که در جدول باال ذکر شده است  به صورت خالص مى باشد، به عنوان مثال مقدار عنصر پتاس که 71 کیلوگرم ذکر 

شده است اگر که بخواهیم به صورت فرآورده تجارى به آن نگاه کنیم معادل 142 کیلوگرم سولفات پتاسیم  باشد.

بهترین نتیجه در مورد تغذیه با تجزیه برگ و خاك صورت مى گیرد.
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نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

کود پلنى فلور دایمسا 2 در هزار (در صورتى که زیادى عنصر بر در قبل از تشکیل گل و برگهاى جدید در مرحله نوك سفیدى
آب و خاك وجود نداشته باشد) یا 2/5 در هزار کلپاك

 به همراه ناتور آمین روى و منگنز دایمسا به میزان 1/5 در هزار

 ناتورآمین 80 درصد دایمسا به میزان 1 در هزار لیتر آببالفاصله پس از تشکیل میوه ها
به همراه 1/5 لیتر ناتور میکس ال دایمسا

عالوه بر تقویت گیاه و جهت پیشگیرى یا درمان بیمارى هاى باکتریایى یادر زمان فندقى شدن میوه ها
قارچى 3 در هزار ناتور فوس دایمسا و 10 روز بعد تکرار شود

2/5 در هزار ناتور کوئل کلسیمدر زمان گردوئى شدن میوه ها

 ناتورآمین 80 درصد دایمسا به میزان 300 گرم در هزار لیتر آبپس از برداشت میوه ها
به همراه 1/5 لیتر ناتور میکس ال دایمسا

محلول پاشى2/5در هزار کود افترفروت دایمسااز نیمه آبان تا نیمه آذر (زمان گل انگیزى مرکبات)
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