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آشنایی با کودهای گیاهی   : عنوان مقاله 

 در اینجا تعدادی از کودهای عمده موجود در بازار خدمتتان ارائه می گردد

 N.P.K کودهای - 1

 نام این کودها بر اساس همین سه عنصر اصلی و پر مصرف در گیاه گرفته شده است یعنی نیتروژن

(N)فسفر ، (P) و پتاسیم (K) 

این کودها مقدار کمی هم از عناصر میکرو در خود دارند، به همین دلیل به آنها کود کامل نیز می 

 .د داردگویند، یعنی کودی که همه عناصر را در خو

 N.P.K انواع کودهای

با توجه به میزان درصدی که از عنصرهای اصلی در خود دارد نامگذاری می شود مثال  N.P.K کودهای

20-20-20 

 .بیست نیز می گویند 3به این کود  20-20-20کود ( الف

 .اشددرصد پتاسیم در آن موجود می ب 20درصد فسفر و  20درصد نیتروژن،  20معنی آن این است که 

درصد های موجود در هر کود از سمت چپ به راست خوانده می شود و به ترتیب نیتروژن، : نکته

 .فسفر و پتاسیم هستند

از آنجایی که از همه عناصر ماکرو به میزان برابر دارد بنابراین یک تقویت ( 20-20-20)بیست 3کود 

 .کننده عمومی محسوب می شود

بیست  3شما وقتی از یک فروشگاه کشاورزی اغلب کود تقویتی تهیه می کنید، آنها به شما همین کود 

 را می دهند با برند ها و بسته بندی های مختلف

از آنجایی که فروشگاه ها تخصصی نیستند و نمی توانند با نیاز گیاه شما به صورت تخصصی برخورد 

 .ا پیشنهاد می دهندکنند بنابراین یک کود عمومی را به شم



و در واقع اینجا تفاوت اصلی بین تفاوت مشاوره علمی در مجموعه گل و گیاه رویایی با سایر همکاران 

 .مشخص می گردد

تغذیه توصیه های انجام شده یادتان باشد شما با مشاوره گرفتن از کارشناسان تیم دکترگیاه از لحاظ  

ر خاص توصیه می شود و چند گام فراتر از مصرف تخصصی و بر اساس نیاز گیاهتان به آن عنص

 .کودهای عمومی خواهد بود

  

از آنجایی که این یک کود عمومی است زمان مصرف خاصی ندارد و هر زمانی می : زمان مصرف

 .توان استفاده کرد

 12-12-36کود ( ب

 .درصد پتاسیم دارد 36درصد فسفر و  12درصد نیتروؤن،  12این کود 

قبال گفته شد چون این کود پتاسیم باالیی دارد، برای درشت شدن جثه گیاه، قطور شدن همانگونه که 

ساقه های گیاه و برای بزرگ شدن اندازه میوه می توان از آن استفاده کرد و از همه مهم تر این که 

 .برای باال بردن مقاومت گیاه به سرمازدگی بسیار مناسب است

 :زمان مصرف

این کود را بایستی بعد از مرحله گلدهی گیاه و وقتی گلها تبدیل به میوه شدند و در گیاهان فضای آزاد 

 .قبل از بزرگ شدن میوه ها زمان مصرف آن است

برای گیاهان آپارتمانی زمان خاصی ندارد و هرگاه احساس کردید ساقه ها نازک و برگ ها از حالت 

 .د، می توانید آن را مصرف نماییدضخیم و چرمی خارج شده اند و حالت آویزان پیدا کرده ان

برای کاکتوس ها نیز این کود بسیار عالی می باشد و باعث حجیم شدن قسمت گوشتی کاکتوس ها و 

 (.ریشه کاکتوس شما را تپل می کند. )بلند و کشیده شدن خارهای آنها می شود

 .برای کاکتوس ها نیز هر زمان که بخواهید می توان از این کود به آن بدهید

را در شهریور  12-12-36اگر می خواهید گیاهتان را مقابل سرمازدگی مقاوم کنید بایستی کود : نکته

و در فصلی که گیاه هنوز در حالت رشد است به آن بدهید تا پتاسیم خوب ( قبل از فصل سرما)ماه 

 .مصرف شده و مقاومت گیاه را برای زمستان و و ورود به سرما باال یرد

باشد مصرف کود پتاسیم از آبان ماه به بعد برای گیاهان فضای آزاد هیچ تاثیری در یادتان : توجه

 .جلوگیری از سرمازدگی گیاه ندارد چراکه در این فصل دیگر کود توسط گیاه جذب نمی شود



 :میزان مصرف

 :را به دو صورت می توان مصرف کرد 12-12-36کود

 وارد کردن آن به خاک – 1

 :در اختیار ریشه قرار دهید اگر می خواهید کود را

گرم  50سال  4سال تا  1برای گیاهان فضای آزاد به ازای درختان جوان از : گیاهان فضای آزاد( الف

 10گرم برای هر درخت و برای درختان باالی  100سال  10سال تا  5برای هر درخت و برای درختان 

 .گرم به ازای هر درخت مصرف کنید 200سال 

 .بر اساس سایز گلدان استفاده می شود 12-12-36در گیاهان آپارتمانی کود : رتمانیگیاهان آپا( ب

و برای گلدان های ( یک قاشق چای خوری)گرم کود کافی است  2و کوچکتر،  7برای گلدان های سایز 

 (یک قاشق مربا خوری سرپر. )گرم کود پتاسیم استفاده نمایید 4تا  3از  7بزرگتر از سایز 

 .ی سطح خاک بریزسد و بعد از کمی زیر و رو کردن آن را آبیاری نماییدپودر را رو

برای کاکتوس ها بهتر است به جای این که مستقیم کود را پای گلدان بریزید ابتدا : برای کاکتوس ها( ج

یک )را وزن کنید  12-12-36گرم کود  3پس ابتدا . آن را در شب حل کنید و بعد پای گلدان بریزید

بعد از این که . لیتری را تکان دهید 1.5خوب بطری . لیتر آب حل کنید 1.5آن را در ( خوریقاشق مربا

به همان میزانی که . )کود به خوبی حل شد، آن را به عنوان یک وعده آبیاری پای گلدان هایتان بریزید

 (.به گلدانتان آب می دهید، از این کود پای آن بریزید

برای گیاهان داخل باغچه یا باغ با بیل یک حجم خاک به : ی گیاهروش ریختن کود به صورت پودر رو

اندازه همان یک بیل را بردارید، نصف کود را داخل این چاله بریزید و نصف دیگر در نقطه مقابل و 

 .و بعد باغچه را آبیاری نمایید.( به این روش چالکود گویند. ) روی کود را خاک دهید

 .یادتان باشد کود را در قسمت سایه انداز درخت مصرف کنید: نکته

 :اسپری کردن بر روی گیاه  -2

اگر می خواهید کود را روی این درختان اسپری کنید، اگر تعداد درختان شما : گیاهان فضای آزاد( الف

ختان زیاد است و در کم است به کمک سم پاش کوله ای میتوانید این کار را انجام دهید اما اگر تعداد در

 .حد باغ می باشد شما بایستی از سم پاش تراکتوری کمک بگیرید

و ( یک قاشق مرباخوری)را وزن کنید  12-12-36برای سم پاش های یک لیتری دستی دو گرم کود 

 .داخل یک لیتر آب بریزید و روی گیاه اسپری کنید



آب حل کنید و روی گیاهتان اسپری نمایید و  لیتر 5گرم کود را در  10اگر سم پاش شما کوله ای است، 

را وزن کنید و داخل مخزن  12-12-36کیلوگرم کود  2اگر از سم پاش تراکتوری استفاده می نمایید 

 .لیتری آب بریزید و روی گیاهتان اسپری کنید 100

در سم )ریزید لیتر آب ب 1را داخل  12-12-36گرم کود  2برای گیاهان اپارتمانی : گیاهان آپارتمانی( ب

 .و آن را روی گیاهتان اسپری کنید( پاش های کوچک دستی

برای کاکتوس ها روش اسپری کردن را به شما توصیه نمی کنیم چرا که ممکن است : کاکتوس ها( ج

 .کود روی قسمت گوشتی کاکتوس شما لکه ایجاد کند

ی کنیم که بهتر از محلول ما مصرف ریشه ای را به شما توصیه م 12-12-36برای مصرف کود : نکته

 .پاشی است

 

 


