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ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮاى رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آنﻫﺎ دارد .ﮐﻮد روﯾﺶ1-
)ﮐﻮد ﻣﺎﯾﻊ آﻟﻰ ﭘﺘﺎس ﺑﺎﻻ( ﺣﺎوى ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  K2Oو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻮد زﯾﺴﺘﻰ ﭘﺘﺎﺑﺎرور 2-ﻧﯿﺎز
ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﺎﮐﺘﺮىﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮد
زﯾﺴﺘﻰ ﭘﺘﺎﺑﺎرور 2-ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎه ﻣﻰ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب آب و ﺗﻌﺎدل ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎى ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎى درﺷﺖﺗﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﻧﺪازه و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻰ
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻘﺎوم در ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﻰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﻼت
ﺳﻤﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ
ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺷﻮرى و ّ

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺿامﻧﺖ ﺷﺪه
ﻧﺤﻮه ﻣﴫف

ﻧﻮع ﮔﯿﺎه
زراﻋﻰ
ﺑﺎﻏﻰ

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
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زﻣﺎن ﻣﺼﺮف

ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻨﭽﻪ زﻧﻰ و اﺑﺘﺪاى ﺳﺎﻗﻪ

 30روز ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﮐﻮد دﻫﻰ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻠﺪﻫﻰ و اﺑﺘﺪاى ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه

ﮐﻮد آﺑﯿﺎرى

ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ

 5ﺗﺎ  10ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر  1ﺗﺎ  2ﻟﯿﺘﺮ در  400ﻟﯿﺘﺮ آب
در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ
در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ
 5ﺗﺎ  10ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر  1ﺗﺎ  2ﻟﯿﺘﺮ در  400ﻟﯿﺘﺮ آب
در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ
در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ

در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺘﺎﺑﺎرور 2-و روﯾﺶ ،1-ﮐﻮد آﻟﻰ روﯾﺶ  1-را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2ﺗﺎ  4ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻄﺮى ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ.
ﻣﻘﺪار و دﻓﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ،ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
در ﺧﺎكﻫﺎى ﺷﻮر  3ﺗﺎ  4ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻮد روﯾﺶ 1-ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺢ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﺮوب اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰﺷﻮد در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎ ،ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در آب رﻗﯿﻖ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﻢﭘﺎش اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

