
 

 

 بسمه تعالی

 

 شناخت کودها و راهنمای خرید کودهای کشاورزی

 

 

 

 این مطلب آموزشی توسط گروه تحقیقاتی و علمی شرکت دانش بنیان

 تهیه و تنظیم شده است "(دایان)خوشه پروران زیست فناور " 

 

 

 

 

 

1400 



 

 

 :مطلبخالصه 

کشاورزان و مهندسین این حوزه است. تا زمانی که این آگاهی به دست نیاید نه  عدم آگاهیمشکل اصلی در کشاورزی ایران 

تنها مشکالت برطرف نشده بلکه وضعیت رو به نابودی کشیده خواهد شد. تغذیه صحیح و اصولی مهمترین فاکتور مدیریت 

واهیم توانست عملکرد خوبی داشته باشیم و حتی باعث خسارات جبران ناپذیری گیاهان است که اگر به خوبی اجرا نشود نخ

 .خواهد شد

عا تغذیه یعنی غذا و قطسوالی که شاید به ذهن خیلی از ما خطور کند این است که آیا نیاز به تغذیه گیاهان داریم یا خیر؟ 

تواند به عنوان غذا در اختیار گیاه قرار گیرد تا بتوانیم میباید توجه کرد که چه چیزی  .تمام موجودات زنده نیاز به غذا دارند

یک برنامه غذایی درست برای گیاه مهیا کنیم. پس باید انواع کودها را کامل بشناسیم تا بتوانیم بر اساس نیاز گیاه تغذیه خوبی 

ود باشید تا کشاورزی شما برای داشته باشیم و کودهایی که برای گیاهمان مضر است استفاده نکنیم. دلسوز باغ و مزرعه خ

 .همیشه پایدار و رو به پیشرفت باشد

تهیه  ( دایانخواهید کرد توسط تیم علمی شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور ) با برند  مطالعهکه در ادامه  متنی

 مطالعه با دقترا  متناگر این  .و در اختیار شما قرار داده شده است تا شناخت کاملی از انواع کودهای کشاورزی کسب کنید

 .کنید، قدم بسیار بزرگی رو به موفقیت در کشاورزی تان برداشته اید

 قدمهم

یکی از بزرگترین مشکالتی که در بخش کشاورزی درگیر آن هستیم عدم آگاهی است. شاید خیلی از محصوالتی که در  هامروز

بازار هستند ذاتاً مفید بوده و مشکالتی از حیث کیفیت نداشته باشند ولی به واسطه عدم آگاهی کشاورزان یا بدنه کارشناسی 

ی را به منابع آب ، خاک و محیط زیست و حتی منابع مالی خود کشاورزی شوند که خسارت بسیار زیادبه اشتباه مصرف می

 .کندوارد می



 

 

اگر دنیا امروزه در بخش کشاورزی موفقیتی کسب کرده ، فقط به واسطه داشتن دانش است. در دنیا دانش را در کنار مهارت 

 قرار گرا  ده شده و فقط تکیه بر مهارت است.کنند. ولی متأسفانه در ایران دانش به فراموشی سپرمساوی موفقیت قلمداد می

 دهنش عایدمان منابع کردن حرام جز چیزی و بود نخواهیم موفق عنوان هیچ به کنیم حرکت کشاورزی سمت به مهارت با باشد

ترین مهمایر کشورهای دنیا در این حوزه فاصله خواهیم گرفت. از این جهت یکی از س از و داشت نخواهیم کیفیتی با تولید و

باشد. کسانی که می خواهند در حوزه تغذیه گیاهی کار کنند باید در وهله اول کودها ها در این موضوع شناخت کودها میبحث

را از لحاظ کیفیت و کارایی بشناسند تا بتوانند برنامه غذایی درست را ببندند. در این مقاله آموزشی شما را با ساختار کودها 

های بعدی نکاتی را در های ما در این مقاله در مورد اهمیت تغذیه و شناخت کودها است در آموزشحبتآشنا خواهیم کرد. ص

 .مورد کارایی و عملکرد کودها نیز ذکر خواهیم کرد

 اهمیت تغذیه گیاهی

اید توجه ه یعنی غذا ، بسوالی که شاید به ذهن خیلی از ما خطور بکند این است که آیا نیاز به تغذیه گیاهان داریم یا خیر؟ تغذی

تا بتوانیم یک برنامه غذایی درست برای گیاه مهیا کنیم.  ردیتواند به عنوان غذا در اختیار گیاه قرار گکرد که چه چیزی می

بگذارید اهمیت تغذیه را به این شکل بیان کنیم، مساحت کل زمین به هیچ عنوان افزایش پیدا نخواهد کرد و حتی به واسطه 

شاهد افزایش روزانه دهیم در کنار این ما های زراعی را نیز از دست میکیفیتی عملیات کشاورزی ساالنه بخشی از زمینبی

جمعیت و تقاضای غذا روی کره زمین هستیم با این وضعیت باید بتوانیم عملکرد را در واحد سطح افزایش دهیم تا غذای این 

جمعیت را فراهم کنیم. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که با تغذیه مناسب گیاه عملکرد باالیی را داشته باشیم نکات ذکر 

 .رساندی تغذیه گیاهی را میشده اهمیت باال

شود. به طور کلی ترکیبات دو ساختار دارند یا معدنی و یا آلی هستند. ترکیبات آلی کود برای گیاهان به عنوان غذا محسوب می

ه آن توجه ای که باید بشوند. نکتهدارای یک پیوند کربنی هستند که طی یک فرایند زیستی از ترکیبات معدنی تشکیل می

دانند؟ عدم آگاهی این موضوع باعث این است که غذا یا تغذیه چیست؟ آیا کشاورزان یا متخصصین ما این موضوع را میکنیم 



 

 

شود. دهند که به ضرر کشاورزان و مردم تمام میشده که افراد سودجو با اهداف سودجویانه کشاورزی را به سمتی سوق می

 .تبنابراین راه حل این موضوع آگاهی کشاورزان اس

 توان به عنواندر بحث تغذیه دو اصطالح مکمل و غذا را داریم. باید توجه کنید که مکمل هیچ وقت غذا نیست و غذا را هم نمی

کنیم اینکه انسان به عنوان یک موجود مکمل در نظر گرفت. باید بدانیم که غذای گیاه چیست! با یک مثال ساده شروع می

و جذب تکامل یافته است که غذای آن برای مثال در یک ناهار روزانه شامل کلیه ترکیبات  پیشرفته دارای سیستم گوارشی، هضم

ر مانند دیگ ییایمیگیرند که در کنار آن ساختارهای شآلی مانند برنج ، گوشت ، سبزیجات و ... که در یک ساختار آلی قرار می

ترکیبات نمک به عنوان مکمل برای انسان در نظر گرفته و  ترکیبات آلی به عنوان غذانمک نیز وجود دارد که در این مثال 

تواند این مکمل را در مقدار زیاد مصرف کند در این صورت از بین خواهد رفت. بنابراین غذا و شود چرا که هیچ وقت نمیمی

 به عنوان تکمیلتوانند به جای همدیگر مصرف شوند. همانطور که از اسم مکمل معلوم است ، مکمل مکمل به هیچ عنوان نمی

تواند به عنوان غذای اصلی مطرح شود. نکته جالبی که وجود دارد این است که این بحث مکمل و غذایی کننده است که نمی

کند به این صورت که ترکیبات شیمیایی به عنوان غذای جامعه گیاهی و که برای انسان ذکر شده در گیاه برعکس عمل می

گیاه  توان به عنوان غذایکنند بنابراین ترکیبات آلی را به هیچ عنوان نمیرای گیاهان عمل میترکیبات آلی به عنوان مکمل ب

ها ، منابع و کارشناسان، اعتقادشان بر این است که شود که خیلی از شرکتدر نظر گرفت. اشتباه رایج از آنجایی شروع می

به  رتی که این کار غیر ممکنی است چرا که ترکیبات شیمیاییترکیبات شیمیایی نباید برای تولید گیاهان استفاده شود در صو

عنوان غذای گیاهان هستند که بدون آنها رشد گیاه غیر ممکن خواهد بود. اما در این ارتباط باید توجه کرد که ترکیبات 

ی در داخل فرم شیمیای شیمیایی نباید آنقدر بصورت مازاد مصرف شوند که در گیاه تجمع و ذخیره شوند. ذخیره این ترکیبات به

 .ودهای گیاه تولید و مصرف شگیاه برای مصرف کننده ) انسان ( مضر است و نه آن مقدار شیمیایی که قرار است در متابولیسم

 

 

 



 

 

 شود؟به چه ترکیباتی کود گفته می

کود همان غذا برای  " د؟کننگیاهان چه ترکیباتی را به عنوان غذا مصرف می " سوال باال را باید به این صورت مطرح کرد

نوع عنصر  16جامعه گیاهی است گیاه برای اینکه بتواند مراحل رویشی و زایشی خود را با موفقیت طی کند نیاز به مصرف 

شیمیایی دارد. که همه این عناصر در منابع به عنوان عناصر ماکرو و میکرو مطرح است. البته تعداد دیگری از عناصر هستند که 

توانند کم یا زیاد شوند. عنصر بسته به عملکرد و ظرفیت مصرف خود می 16عنصر اضافه شوند. یعنی این  16به این توانند می

 .انداند نه ترکیبات آلی که مکمل گیاهعنصر هستند که به عنوان غذای گیاه شناخته شده 16این 

 آیا کودها دارای تقسیم بندی هستند؟

دسته معدنی  4بندی کودهاست، کودها به طور کلی در رسد در مورد طبقهکودها به ذهن میسوال دیگری که در مسیر شناخت 

گیرند. نکته خیلی مهمی که در اینجا وجود دارد این است که ما باید این تقسیم ، شیمیایی ، میکروبی و کودهای آلی قرار می

 .مورد کیفیت این کودها بحث خواهیم کرد بندی را بشناسیم و کیفیت و کمیت آنها را درک کنیم. در این پست در

 کودهای معدنی

   

 



 

 

کرده تا  های شیمیایی تبدیلترکیبات معدنی را در صنعت به فرمگیاهان ترکیبات شیمیایی مصرف کرده و صنایع شیمیایی 

میتوانند  اکوده این که چرا نکنید استفاده معدنی عنوان با کودهای از بهتر است. باشند مصرف قابل و  خلوص باالتر پیدا کنند

 این  .است باال بسیار سمی و سنگین عناصر به کودها این آلودگی برای آینده خاک باغ و مزرعه شما بسیار خطرناک باشند.

اریم ، کادمیم و ... هستند که این عناصر برای گیاه و بدن انسان بسیار خطرناک اند. ب ، آلومینیم مانند سمی عناصر دارای کودها

کنیم جذب گیاه شده و به جای مصرف در آن ذخیره خواهند شد که در نهایت مورد مصرف وقتی این کودها را وارد خاک می

 .زا هستندو دام واقع خواهد شد که بسیار سرطان انسان

بیشتر و همچنین ارزان بودن منابع معدنی این مواد را از معادن استخراج  ییها به واسطه سودجودوستان عزیز خیلی از شرکت

کرده و با بازی با واژه ارگانیک این مواد را  به عنوان کود ارگانیک به فروش می رسانند، که این مساله یک زنگ خطر بزرگی 

 .برای کشاورزی ایران است

 کشاورزی ارگانیک چیست؟

هاده و های کم نه ترجمه آن به فارسی )طبیعی( است. ارگانیک در کشاورزی به معنای کشتارگانیک یک کلمه التین بوده ک

نه بی نهاده است یعنی به میزانی نهاده مصرف کنیم که با آن گیاه انرژی خود را تأمین کرده ولی در خود ذخیره نکند بنابراین 

د به اصطالح متخصص ارگانیک را صرفا با طبیعی بودن ارگانیک همان کشاورزی کم نهاده است. در این بین بسیاری از افرا

دهند و توصیه شان بر این است که همه کودهای طبیعی ارگانیک و مفید کنند و معنای کامل ارگانیک را ارائه نمیخالصه می

س چرا ما ست پهستند!! در حالی که اینطور نیست بذارید یک مثال ساده بیان کنم. اگر طبیعی بودن ارگانیک و مفید بودن ا

گوشت خام و یا شیر خام مصرف نمیکنیم؟! پس هر چیز طبیعی صرفا سالم نیست. کشاورزی ارگانیک کشاورزی کم نهاده است. 

گیرد. اگر قرار بود کودهای معدنی مفید باشند پس چرا ها و نه بدون نهاده شکل میدر دنیا کشاورزی ارگانیک با کنترل نهاده

کنند که های زراعی ما میز کودهای معدنی عناصر سنگین محلول را به همراه خود وارد خاکمخرب هستند؟ استفاده ا

 .کنند. در این راستا مثال دیگری عرض کنمهای بسیار سنگینی به ما وارد میخسارت



 

 

ی آن شکل است که رو قیمت یک کیلو شیر به مراتب پایین تر از یک کیلو ماست است، دلیل باال بودن قیمت ماست فراوری

ترکرده است. در بحث کودها هم این موضوع صادق هست. کودهای معدنی به این علت که روی آنها فراوری گرفته و آن را گران

رسند ولی به این نکته توجه کنید که بسیار خسارت زا و مضر هستند. گیرد در بازار با قیمت پایین به فروش میصورت نمی

 .نیک نیستندبنابراین ترکیبات معدنی ارگا

 کودهای شیمیایی

کود شیمیایی همان ترکیبات معدنی )عناصر شیمیایی در طبیعت با ناخالصی( هستند که در شرایط صنعتی به خلوص باالتر و 

 همچنین به نمک ها صنعتی تبدیل می شوند تا قابلیت حاللیت در آب را پیدا کرده و درصد ناخالصی آنها کمتر شود.

 .شونددسته نامحلول و محلول طبقه بندی می 2شیمیایی در به طور کلی کودهای 

 کودهای شیمیایی نامحلول

                

دها آیند. این کوکودهای سوپرفسفات ، سنگ پتاسیم و گوگرد خالص ) نه گوگرد معدنی!( جزو کودهای نامحلول به حساب می

 .گیرنددر اختیار گیاه قرار می جزو کودهای خوب هستند چرا که به مرور در خاک آزاد شده و

 

 



 

 

 کودهای شیمیایی محلول

 .شونددسته مایع و جامد طبقه بندی می 2کودهای شیمیایی محلول که قابلیت حل شدن در آب را دارند خود در 

 کودهای شیمیایی جامد با قابلیت حاللیت در آب 

هستند. توصیه ما به شما استفاده از کودهای کریستالی  دسته دارند یا کریستالی یا پودری 2کودهای جامد با قابلیت حاللیت 

ر شود که آنها خلوص بیشتری پیدا کنند. یکسری عناصاست چرا که فرایند کریستاله شدن در تولید کودهای شیمیایی باعث می

ر جامعه البته دهستند که امکان کریستاله کردنشان وجود ندارد. تا حد ممکن سعی کنید از کودهای پودری کمتر مصرف کنید 

هایی که در های هیدروپونیک به ناچار باید سمت این کودها حرکت کنیم ولی در کشتکشاورزی بدون خاک یا همان کشت

 .اند سعی شود از کودهای پودری کمتر مصرف شودبستر خاک

 کودهای شیمیایی مایع 

شدند و تصور اشتباهی که در مورد این گذشته تولید میالف ( کودهای مایعی که درصد عناصر پایینی دارند : این کودها در 

شوند. چون مقدار عناصر داخل آنها بسیار پایین بود و اگر کودها مطرح بود این بود که این کودها فقط از طریق برگ جذب می

ن توصیه میکرد قرار باشد در ساختار بزرگی مانند خاک مصرف شود هیچ اثری نداشت چون مقدار عناصر بسیار پایین بود و

پاشی هستند که امروزه یک پاشی شود به خاطر همین موضوع به اشتباه جا افتاده که کودهای مایع فقط برای محلولمحلول

 .آیدتصور غلط به حساب می

ص وهای بزرگ در دنیا با اتکا بر دانش دست به تولید کودهای با خلب ( کودهای مایعی که درصد عناصر باالیی دارند : شرکت

باال با روش سوسپانسیون کردند، شرکت خوشه پروران زیست فناور نیز از این تکنولوژی در کودهای مایع خود استفاده میکند 

ای و هم به صورت محلول پاشی آنها را مورد مصرف قرار توان هم بصورت ریشهکه در آن خلوص عناصر بسیار باالست که می

 .داد



 

 

 کودهای میکروبی 

وجودی که اکسیژن مصرف کند تولید کننده است و مفید و هر موجودی که اکسیژن را مصرف نکند و در در طبیعت هر م

تواند خطراتی را برای جامعه کشاورزی داشته باشد. کودهای هوازی قرار بگیرد تخریب گر و تجزیه کننده است که میساختار بی

 دسته اند 2میکروبی به 

 کودهای زیستی )قارچ ها( .1

ها تماما بیماری زا هستند در دامنه کودها قرار هوازینیز در دو دسته هوازی و بی هوازی قرار میگیرند و چون بیها قارچ

ی هایهای هوازی هستند که نیاز به اکسیژن دارند. در جامعه علمی روز این قارچنمیگیرند و آنچه که در کودها مطرح است قارچ

 .اندگیاه و جذب عنصر بگذارند را در یک راستایی به نام کودهای مایکوریزا قرار داده اند اثرات مثبت در فعالیتکه توانسته

های ما را دارند. البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که خاک مایکوریزاها فقط توانایی جذب یک عنصر به نام فسفر

ر خود دارند. بنابراین نیاز چندانی به استفاده از کودهای به واسطه مصرف کودهای سوپر فسفات تقریبا فسفر مورد نیاز را د

شود و اگر هم مصرف کردید در باغات از آنها استفاده کنید. دلیل اینکه های زراعی احساس نمیمیکوریزا بخصوص در کشت

 و همزیستی قارچشوند شود این است محصوالت زراعی در یک بازه زراعی کوتاه برداشت میهای زراعی توصیه نمیبرای کشت

 .میکوریزا در کوتاه مدت شکل نمیگیرد و برای اینکار نیاز به زمان است که در باغات این زمان مهیاست

 کودهای میکروبی )باکتریایی( .2

 .های هوازی و غیر هوازی را خواهیم داشتدسته محصول وجود دارد. که باز باکتری 2در باکتری ها نیز 

 هوازیهای بیالف( باکتری

اتفاقی  هاهایی هستند که هدف کاملی برای یک موضوع ندارند که از مجموع فعالیت این باکتریهوازی باکتریکتری های بیبا

شدند. درست است که فعالیت هوازی یا مخمرها تولید میهای بیرقم خواهد خورد. متأسفانه در گذشته محصوالت حاوی باکتری



 

 

ع کند که استفاده مستمر از این نوکسری تغییراتی را ایجاد کند اما امروزه علم ثابت میتواند یها در کشاورزی میاین باکتری

کره زمین و دیگر مشکالت  CO2 توان به افزایشتواند خطراتی را به دنبال داشته باشد. از جمله این خطرات میمحصول می

 .اشاره کرد

 های هوازیب( باکتری

دسته همزیست و غیر  2های هدف دار در های هدفدار را گذاشت. در دنیا باکتریباکتری توان عنوانهای هوازی میبه باکتری

ترین ها شاخصهای همزیست عمال فقط تأمین کننده نیتروژن هستند که ریزوبیومگیرند. باکتریزی( قرار میهم زیست ) آزاد

ی هایها محدویتآنها استفاده کرد ولی این باکتری توان ازآیند که در خانواده بقوالت میهای همزیست به حساب میباکتری

دارند از جمله اینکه فقط توانایی تأمین یک عنصر آن هم نیتروژن را دارند و اینکه در گیاهان مختلف سویه مخصوص ریزوبیوم 

ن از این جهت ایکند. ها به شدت کاهش پیدا میآن مورد نیاز است و همچنین در شرایط تنش ظرفیت و توانمندی این باکتری

 .کنندها آنها را تولید میدسته نیز در فرایند تولید موفق نبودند ولی جزو کودهای مفید هستند که برخی شرکت

 های هدف دار غیرهمزیست یا آزاد زیباکتری

یا آزادزی های هدفدار غیرهمزیست کنند باکتریهای معروف دنیا روی آنها کار میای که امروزه شرکتاما مهمترین رسته

مانند آزادسازی عناصر و یا دیگر اهدافی که دارند در خاک  یهستند که برای فعالیت خود وابستگی به گیاه نداشته و با اهداف

نصری های نیتروژن از هوا هستند. بیشترین عکنندههایی که تثبیتها هدفدار هستند مانند باکتریکنند. این باکتریفعالیت می

ها نیتروژن درصد هوا از این عنصر تشکیل شده است که این باکتری 87دهد نیتروژن است که ف خود قرار میکه گیاه مورد مصر

های های دیگری تحت نام باکتریکنند. باکتریهوا را گرفته و طی فرایندهای متابولیسمی آن را به فرم قابل مصرف تبدیل می

روه کنند. گول خاک وجود دارند که فسفات مورد نیاز گیاه را تأمین میتجزیه کننده، آزاد کننده یا حل کننده فسفات نامحل

رد مورد های گوگرد هستند که گوگاند و گروه دیگر گروه اکسید کنندههای تجزیه کننده پتاسیم خاکدیگر از این دسته باکتری



 

 

های بسیار هدفداری وجود دارند که اکتریکنند. در این دسته بها که سایر ترکیبات فلزی را آزاد مینیاز و دیگر آزاد کننده

 .آورندعناصر مورد نیاز گیاه را به حالت محلول و قابل دسترس در می

 کودهای میکروبی جامد بهتر است یا مایع؟

جامد  شوند. ترکیباتهای مختلف تولید میبندیبه طور کلی محصوالت میکروبی نیز بصورت تجاری جامد یا مایع و در دسته

تند و ها غیر فعال هسید هستند ولی دامنه اثرگذاری آنها در مقایسه با ترکیبات جامد پایین تر است. چون این باکترینیز مف

برای اینکه بخواهند فعالیت خود را شروع کنند یک بازه زمانی بسیار طوالنی را نیاز دارند تا فعالیت شکل بگیرد و چون در داخل 

های های جامد در خاکها را از بین خواهد برد بنابراین فرمدر این بازه زمانی بخشی از این های زیادی وجود داردخاک پاتوژن

ایران اثرگذاری پایینی خواهند داشت ولی با این اوضاع ترکیبات جامد از دانش بسیار باالیی برخوردار بوده و مفید هستند. و اما 

 .های در بستر مایع هستوارگانیسمآنچه که به صورت موثر به کمک کشاورزی خواهد آمد میکر

 کودهای آلی 

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، ترکیبات آلی برای گیاه غذا نیستند و نباید به آنها به عنوان غذای اصلی گیاه نگاه کنیم 

 .توانند به عنوان مکمل در نظر گرفته شوندبلکه می

 گیرند : کودهای آلی در دو دسته قرار می

و امکان جذب توسط گیاه برای آنها فراهم است. )نیتروژن آلی  هستند آب در حل قابل آلیکودهایی که متشکل از ترکیبات 

 و ساختارهای اسیدآمینه دار(

حل در آب تشکیل شده اند و امکان جذب برای آنها توسط گیاه وجود ندارد. )مثل  قابل غیرکودهایی که از ترکیبات آلی 

 کودهای دامی(



 

 

تواند شامل انواع کودهای دامی مانند کودهای گاوی، گوسفند، شتری و ترکیبات آلی غیر قابل جذب برای گیاهان می 

بقایای کمپوست قارچ بدون فراوری صحیح  و چوب کمپوست سلولزی ترکیبات و ترکیبات این از استفاده که باشد مرغی 

 کشاورزی را به مخاطره خواهد انداخت.

شود. دهد. این ترکیب در بدن دام جذب نشده و بصورت مدفوع دفع میتشکیل می سلولزبیشترین حجم فضوالت دامی را  

اگر سلولز را تجزیه کنیم در نهایت به قند تبدیل خواهد شد. قند در کدام قسمت از ساختار غذایی گیاه قرار دارد؟ پاسخ بسیار 

کند ختارهای غذایی گیاه قرار ندارد بلکه خود گیاه قند را به عنوان فراورده تولید میبسیار روشن است. قند در هیچ کدام از سا

و نه جذب و مصرف!!! اگر سلولز کمپوست قارچ، کود دامی و کمپوست چوب هم تجزیه شود باز هم غذایی برای گیاه نیستند 

ند بسیار خطرناک است که برای مصرف باید کنهای خاک باشند. خسارتی که وارد میتوانند غذای میکروارگانیسماما می

های صحیح صورت بگیرد. مصرف خام این مواد خسارت بسیار زیادی را به دنبال دارد. امروزه بسیاری از کشاورزان درگیر فراوری

 .آن هستند

ا طی بکنند. ر ترکیبات سلولزی برای اینکه به کربن تبدیل شده و پوسیدگی در آنها شکل گیرد باید بازه تخمیر میکروبی

توانند بر بستر سلولز رشد کرده و آن را به قند توانند آنزیم سلوالز را تولید کنند میهایی که میهوای و باکتریهای بیقارچ

ه مطرح شود. ولی سوالی کتبدیل کرده و با مصرف آن خود رشد کنند. به این فرایند پوسیدگی و از بین رفتن ساختار گفته می

کنند آیا این آنزیم هوشمند هست و فقط روی سلولز اثر ها آنزیم سلوالز را تولید میکه زمانی که این پاتوژن هست این است

کند؟ پاسخ بسیار روشن است. خیر این آنزیم هوشمند نیست و ممکن است ریشه گیاه را که خود ساختار سلولزی دارد را می

دهد. حضور این ترکیبات به اسم غذا در کیبات آلی عمق فاجعه را نشان مینیز مورد تجزیه و تخریب قرار دهد. استفاده از تر

های شدید ریشه و طوقه را در پی خواهد داشت. یکی از دالیل مهم های باکتریایی و قارچی و پوسیدگیخاک انواع بیماری

ه شکل خام بسیار بسیار خسارت زا کاهش عملکرد در مزارع و باغات استفاده از کودهای دامی است. استفاده از کودهای دامی ب

گیرد که مشکالت یاد های صحیحی روی آنها صورت میهستند. در کشورهای پیشرفته قبل از استفاده از این کودها فراوری

 .رساندشده را به حداقل می



 

 

د این موارف فرم خام کود گاوی، گوسفندی، شتری، مرغی، بقایای کمپوست قارچ و چوب به شدت مخرب هستند لطفا از مص

خودداری کنید. برخی افراد فراوری این ترکیبات را در کارهایی مثل زیر پالستیک بردن، گوگرد زدن، کود  بدون فراوری درست

 .دانند ولی این کارها اثری برای پوسیدگی یا اصالح ایجاد نخواهد کردمیکروبی زدن می

عنصر مورد نیاز گیاه است را نام برد که باید بصورت آلی هم در توان نیتروژن آلی که مهمترین ترکیبات آلی قابل جذب می

تواند اصالح بافت خاک را انجام دهد. اسیدهای آمینه هم جزو ترکیبات آلی قابل جذب اختیار گیاه قرار دهیم. این ترکیب می

ر آمینواسیدها هستند که اث اند حاوی پروفایل کاملی ازای که طی فرایند زیستی تولید شدههستند که کودهای اسید آمینه

گذاری بسیار مضاعفی را ایجاد خواهند کرد. کودهای اسید آمینه نوع دیگری نیز وجود دارند که از مسیر سنتزی و مصنوعی 

اند این کودها هم مفید شوند که عموما در حالت پودر قرار دارند. بعضا هم به حالت مایع هستند که در آب حل شدهتولید می

 .ی باید توجه داشته باشید که بصورت یک تا سه پروفایل هستند یعنی همه اسیدهای آمینه را در خود ندارندهستند ول

 

 تزریق نیتروژن آلی
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