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 تمویت عمومی گیاهان  : عنوان مماله 

ی عمومی گیاهان چه در فضای سبز و چه گیاهان آپارتمانی کود کامل سه بیست  بهترین کود جهت تغذیه

 .(20-20-20.)می باشد

پتاسیم می باشد؛ عالوه بر این سه عنصر پر % 20فسفر و % 20نیتروژن، % 20این کود شامل 

مصرف این کود شامل تمامی عناصر کم مصرف می باشد؛ بنایراین این کود بهترین تمویت کننده ی 

 .عمومی برای گیاهان می باشد

 .بیشترین کود تمویتی در بازار نیز با همین اسم سه بیست می باشد

 :ی مصرف وهنح

 :گیاهان آزاد

اگر می خواهید این کود را برای گیاهان فضای آزاد استفاده کنید بهتر است آن را بصورت چال کود 

گرم و برای  100سال  7-3گرم،برای هر درخت  50سال  3-1برای هر درخت . مورد استفاده لرار دهید

... ه جثه ی کوچکی دارند ماند گل رز وبرای درختانی ک. گرم استفاده کنید 200سال  7درختان باالی 

 .گرم استفده کنید 30برای هر بوته 

و آن را در لسمت ( بستگی به میزان کود دارد) لسمت تمسیم کنید 3یا  2حجم کود مورد نظر را به 

 .سانتی متر چال کنید و سپس گیاه را آبیاری کنید 20-10سایه انداز گیاه در عمك 

 :گیاهان آپارتمانی

یک لاشك ) گرم  2تمویت گیاهان آپارتمانی بهتر است کود را درون آب حل کنید برای این کار برای  

 ).را در یک بطری یک و نیم لیتری حل کنید؛ در حال حاضر ما یک محلول کود داریم( مربا خوری

 .(یادتان باشد الزم نیست همه ی این محلول را به یک گلدان بدهید: نکته

مثال اگر برای آبیاری دو لیوان آب مورد استفاده . به گلدان خود محلول بدهید بر اساس میزان آبیاری

 .لرار می دادید برای این محلول نیز همان دو لیوان را مورد استفاده لرار دهید



 :کود های کالته

 کالت آهن:1

آن درصد  6درصد ترکیب آن کود تنها 100درصد هستند یعنی اینکه به ازای  6اغلب کودهای آهن   

 .آهن می باشد

در مصرف کودآهن خیلی دلت کنید چرا که مصرف زیاد آن به شدت باعث گیاهسوزی و آسیب به گیاه 

 .می شود

 :موارد مصرف

 .هنگامی که گیاه شما رشد نمی کند رشد آن متولف شده است از کود آهن استفاده نمایید

 .ودآهن محرک رشد است و باعث افزایش جوانه زنی و رشد گیاه می ش

کود سه بیست نیز به عنوان مکمل رشد استفاده ,البته بهتر است که کل هفته بعد از مصرف کود آهن

 . نمایید

 .عالئم کمبود آهن این است که رگبرگ های سبز بالی می مانند و زمینه برگها زرد می شود: نکته

 : میزان و نحوه ی مصرف

بنابراین یادتان باشد اگر کود مصرف خاکی . کود آهن محلول پاشی با نوع مصرف خاکی آن فرق می کند

 .باعث گیاهسوزی و سوختگی برگها خواهد شد,را روی گیاه اسپری کنید

 : گیاهان باغی

در باغات کود آهن را هم می توانید به صورت چالکود مصرف کنید و هم به صورت محلول در آب 

 .می توانید مصرف کنیدآبیاری 

 

 


