
  (آلي )ارگانيک : انواع کود

و باعث باال بردن حاصل خيزی خاک و   : به هر نوع ماده معدني یا آلي یا بيولوژیک که دارای عناصر غذایي باشد تعریف کود

 همچنين با تيمار گياهي باعث افزایش عملکرد کيفي و کم محصول شود کود اطالق ميشود. 

 عبارتند از :کود ها به چند دسته تقسيم ميشوند که 

 بيولوژیک یا زیستي.  ۳  آلي یا ارگانيک . ۲  شيميایي.  ۱ 

 کود آلي )ارگانيک(

 به کود هایي اطالق ميشوند که منشا طبيعي دارند. 

 کودهای حيواني

به مجموعه ای از مواد بستری، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حيوان دیگری است که از محل نگهداری آنها           

بدست مي آید اطالق مي شود. درصد مواد غذایي کود حيواني و کيفيت فيزیکي آن به عواملي مثل نوع حيوان، کيفيت مواد 

 ادامه مطلبسدیم و مقدار ........ الباقي در  بستری، ميزان پوسيدگي کود، تغذیه دام، ميزان

و باعث باال بردن حاصل خيزی خاک و   : به هر نوع ماده معدني یا آلي یا بيولوژیک که دارای عناصر غذایي باشد تعریف کود

 همچنين با تيمار گياهي باعث افزایش عملکرد کيفي و کم محصول شود کود اطالق ميشود. 

 سيم ميشوند که عبارتند از :کود ها به چند دسته تق

 بيولوژیک یا زیستي.  ۳  آلي یا ارگانيک . ۲  شيميایي.  ۱ 

 کود آلي )ارگانيک(

 به کود هایي اطالق ميشوند که منشا طبيعي دارند. 

 کودهای حيواني

به مجموعه ای از مواد بستری، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حيوان دیگری است که از محل نگهداری آنها           

بدست مي آید اطالق مي شود. درصد مواد غذایي کود حيواني و کيفيت فيزیکي آن به عواملي مثل نوع حيوان، کيفيت مواد 

سدیم و مقدار بذر علفهای هرز، اسپور بيماریها، الرو و تخم حشرات، شن و خاک  بستری، ميزان پوسيدگي کود، تغذیه دام، ميزان

دارد.درصد ازت کود گاوی بيشتر از کود گوسفندی و مرغي است. ولي درصد فسفر و پتاسيم کود مرغي از کودهای گاوی و 

 گوسفندی بيشتر است.



الً چنانچه جيره غذایي دام از نظر یک عنصر ضعيف باشد، کود درصد مواد غذایي کودها به تغذیه دام بستگي دارد. مث          

حاصله نيز به طریق اولي از نظر آن عنصر ضعيف خواهد بود و یا مثالً هر چه درصد فيبر جيره غذائي بيشتر باشد درصد فيبر 

اله ساز است. تجزیه سریع این مواد مدفوع نيز زیادتر خواهد بود. فراواني ترکيبات آلي ازت دار ساده در کود حيواني تازه بسيار مس

سبب آزاد شدن آمونياک و تجمع آن در مجاورت ریشه ها گشته و موجب مسموميت گياه مي گردد. پوسيدگي اوليه کود این 

 مشکل را مرتفع مي سازد بهمين جهت هيچ گاه نباید کود حيواني تازه را به محصول کاشته شده داد.

نيز مي تواند از طریق ایجاد پتانسيل اسمزی و یا مسموميت مستقيم گياه مساله ساز باشد. بنابراین زیادی امالح در کود           

وجود مقدار متعادلي از عناصر غذائي و عدم زیادی عناصری مثل سدیم در کود دامي مطلوب مي باشد. کيفيت مواد بستری نيز 

 اصطبل گوسفند فاقد بستر است. نقش مهمي در کيفيت و حالت فيزیکي کود حيواني دارد. معموالً

بدین لحاظ سرعت تجزیه و پوسيدگي کود گوسفندی زیاد و دوام آن در خاک کمتر از سایر کودها مي باشد. کود           

ند. گوسفندی را کود گرم گویند. در مرغداری ها بيشتر از خاک اره و در گاو داریها معموالً از کاه بعنوان مواد بستری استفاده مي کن

سرعت تجزیه و پوسيدگي کاه بيش از خاک اره مي باشد. و بالعکس دوام خاک اره در خاک بيش از کاه است. زررا خاک اره از 

ترکيبات مقاومتری در مقایسه با کاه تشکيل شده است. بطورکلي، هر چه مقدار مواد نامطلوب مثل بذر علفهای هرز، شن، خاک، 

 رات در کود کمتر و تجزیه اوليه آن بيشتر باشد، ارزش کيفي کود بيشتر است.اسپور بيماریها و تخم و الرو حش

پوسيدگي کود سبب مي شود که از ميزان بذر علفهای هرز و آلودگي به امراض و حشرات نيز کاسته شود. برای پوسيدگي           

کود حيواني را مدتي قبل از کاشت در خاک مزرعه اوليه کود حيواني مي توان آن را در شرایطي مشابه تهيه کمپوست قرارداد و یا 

اختالط داد. تجزیه کود در خاک و تبدیل آن به هوموس نيز مستلزم کفایت تهویه، حرارت و رطوبت در خاک مي باشد این عوامل 

 از طریق انجام عمليات مناسب زراعي تامين مي شوند.

تا  ۲0ند سبزیجات، سيب زميني، ذرت ، پنبه و چغندر قند. به مقدار تقریبي کود حيواني را در زراعت گياهان پر ارزشي مان          

تن در هکتار به خاک مي دهند. کود حيواني را معموالً در زمان شروع عمليات تهيه بستر تا حداقل یک ماه قبل از کاشت بر  50

سانتيمتری مخلوط مي  ۱5ي و تا عمق حدود سطح خاک مي باشند و با وسایلي مانند گاو آهن، دیسک یا کولتيواتور با خاک سطح

 نمائيد.

در زراعتهای کوچک و سنتي کود حيواني را بصورت کپه هائي در مزرعه قرار مي دهند و سپس آنرا با بيل بر سطح خاک           

یند دستگاه کودپاشي پراکنده ساخته و با خاک مخلوط مي کنند. در زراعتهای مکانيزه از دستگاه کودپاش حيواني استفاده مي نما

حيواني مانند یک تریلر است که در کف آن یک نوار نقاله قرار دارد. نوار نقاله کود را به سمت عقب و خارج از تریلز هدایت کرده و 

روی یک مارپيچ گریز از مرکز مي ریزد. چرخش مارپيچ کود را به اطراف پرتاب مي کند. از آنجائي که هزینه خرید، حمل و نقل و 

اشيدن کود حيواني بسيار زیاد است و بخصوص در زراعتهای وسيع مي تواند مشکالتي را در برنامه ریزی و زمان بندی عمليات پ

 زراعي پيش آورد، الزم است به باقي گذرادن بقایای گياهي بر خاک و تالش در حفظ هوموس خاک توجه کافي مبذول گردد.

 کودهای گياهي 

ههای افزایش ماده آلي خاک استفاده از کود سبز در تناوب زراعي مي باشد. منظور از کود سبز شخم کود سبز : یکي دیگر از را 

زدن گياه در خاک پس از رشد کافي و بدون برداشت محصول است. اثر کود سبز بر خصوصيات فيزیکي خاک همانند کود حيواني 



بلکه آن چه را که طي رشد خود از خاک جذب کرده و در خود مي باشد ولي کود سبز عمالً مواد غذایي به خاک اضافه نمي کند، 

ذخيره نموده است به خاک بر مي گرداند اما در صورتي که از گياهان تيره بقوالت بعنوان کود سبز استفاده شود تمام ازت تثبيت 

ه شدن آنها جلوگيری مي شده را به خاک بر مي گرداند. از طرف دیگر کود سبز با جذب و ذخيره مواد غذایي در خود از شست

نماید. گياه مورد استفاده بعنوان کود سبز مي بایستي اثرات فيتوتوکسيني بر رشد محصول بعدی نداشته باشد، فصل رشد کوتاهي 

 داشته، تراکم بوته باال را تحمل کند و رشد سبزینه ای زیادی داشته باشد تا عالوه بر این که مقدار زیادی ماده آلي به خاک اضافه

مي کند، پوشش کامل خاک را تامين نماید. پوشش کامل خاک برای جلوگيری از فرسایش خاک و بازداری رشد علفهای هرز 

ضرورت دارد. بنابراین اهداف کود سبز را مي توان در افزایش ماده آلي خاک، حفظ مواد غذائي خاک )و در صورت استفاده از 

يری از فرسایش خاک و مبارزه با علفهای هرز خالصه نمود. توجه به اهداف فوق گياهان تيره بقوالت افزایش ازت خاک(، جلوگ

 روشن مي سازد که کود سبز قبل از گياهان وجيني در تناوب قرار مي گيرد.

کود سبز در سيکل تناوبي فقط مي تواند جایگزین آیش فصلي گردد. چنانچه طول آیش فصلي موجود برای توليد یک           

یت مي نماید، استفاده از کود سبز طي آن آیش فصلي مجاز نيست. نوع آیش فصلي )زمستانه یا تابستانه( که در شرایط محصول کفا

کشت آبي توسط کود سبز جایگزین مي شود به شرایط اقليمي بستگي دارد. در نواحي اقليمي که با زمستان سرد مشخص مي 

و سيب زميني( در بهار کاشته مي شوند و آیش زمستانه مي تواند توسط کود شوند، گياهان وجيني )مانند چغندرقند، پنبه، ذرت 

 سبز اشغال گردد.

در آن نواحي اقليمي که با زمستان مالیم مشخص مي شوند گياهان وجيني ممکن است در پائيز )مانند چغندر قند و           

د و کود سبز مي تواند محصولي تابستانه یا پائيزه )عکس دوران زميني( یا در بهار )مانند ذرت، پنبه و آفتابگردان( کاشته شون سيب

رشد محصول اصلي( باشد. مهمترین گياهاني که بعنوان کود سبز در کشت آبي ممکن است مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از 

نمي شود، اما در صورتي که پس از  خلر، لوبيا روغني، انواع لوبيا، چاودار، شبدر، جو و گندم سياه. یونجه بعنوان کود سبز کاشته

حصول رشد کافي سبزینه ای به خاک برگردانده شود، بعضي از هدفهای کود سبز را تامين مي کند. گياهاني مثل گندم سياه 

 چاودار و شبدر ایراني به خوب در خاکهای فقير رشد مي کنند و در بهبود باروری و ساختمان خاکها موثر مي باشند.

کود سبز را حداقل دو هفته قبل از کاشت محصول اصلي به خاک بر ميگردانند. هرچه درصد مواد خشبي کود سبز بيشتر و           

ازت آن کمتر باشد، مي بایستي با فاصله زماني طوالني تری از کاشت محصول اصلي به خاک برگردانده شود. در صورتي که از 

استفاده مي شود مي بایستي ابتدا آنها را با ماشين آالتي مانند کولتيواتور پنجه غازی  گياهاني مثل یونجه یا شبدر بعنوان کود سبز

هفته بعد از طوقه کن  4تا  ۳از پائين طوقه قطع نمود تا خشک گردند و یا آنها را با علف کش راند آپ یا توفوردی خشک کرد و 

ر غير این صورت رشد مجدد این گياهان به وقوع پيوسته و کردن یا تيمار با علف کش در وضعيت گاورو بودن خاک شخم شوند. د

به صورت علف هرز در خواهند آمد. هيچگاه نبایستي کود سبز را بعنوان علوفه برداشت و یا مورد چرای دام قرار داد. این عمل باعث 

یا یک برداشت مختصر  خروج مواد غذائي از خاک گشته و ممکن است رشد و عملکرد محصول بعدی را نقصان دهد. چرای دام

علوفه از کود سبز هنگامي امکان پذیر است که کود شيميائي کافي به خاک داده شود و آیش فصلي موجود اجازه رشد مجدد و 

 کافي را به کود سبز بدهد.

مي توان از به کار گيری کود سبز در شرایط دیم ایران به نواحي پرباران ساحل خزر محدود مي شود. در این نواحي           

ذرت و آفتابگردان استفاده نمود. در این   گياهاني مانند جو و چاودار بعنوان کود سبز برای محصوالت وجيني بهاره مانند پنبه

شرایط کود سبز را مي بایستي حدود یک ماه قبل از کاشت در خاک شخم زد تا پوسيدگي مناسبي اتفاق افتاده و رطوبت کافي 

 در خاک ذخيره شود.برای رشد محصول اصلي 



 کمپوست

کمپوست : عبارت از بقایای گياهي و حيواني، زباله های شهری و یا لجن فاضالب است که تحت شرایط پوسيدگي قرار گرفته 

باشند، بطوری که مواد سمي آنها از بين رفته، مواد پودر شده و فرم اوليه خود را از دست داده باشند. برای تهيه کمپوست مي توان 

بقایای کشتارگاهها و کارخانه های کنسرو ماهي ، لجن فاضالب و اجساد گياهان پست غيرآوندی   ، زباله شهری، بقایای چوب بریهااز 

استفاده نمود. بطورکلي، کمپوست ها از نظر مواد غذائي ضعيف هستند )به استثناء بقایای کشتارگاهها و کارخانه های کنسرو ماهي 

شند( و معموالً برای بهبود ساختمان خاک مورد استفاده قرار مي گيرند. اثر فيزیکي کمپوست به مقدار که از نظر ازت غني مي با

ماده آلي آن و اثر شيميائي کمپوست به ترکيب شيميائي آن بستگي دارد. تهيه کمپوست از زباله های شهری و لجن فاضالب راه 

اد اخير از این نظر که دارای امالح کم، فاقد مولدین امراض و آفات مفيدی برای مصرف مجدد و دفع بهداشتي این مواد است. مو

گياهي، بذر علفهای هرز و خاک مي باشند مناسب بوده و به سرعت در خاک مي پوسند. لجن فاضالب را پس از تخمير غير هوازی 

پوست روش کلي زیر انجام پذیر است. و حرارت دادن )برای کشتن عوامل بيماریزای آن( مورد استفاده قرار مي دهند برای تهيه کم

سانتيمتر روی سطح زمين یا حفره ای که در زمين  ۱0تا  7موادی را که مي خواهند. کمپوست نمایند بصورت الیه ای به ضخامت 

 گرم فسفات دی آمونيم یا سوپر فسفات بر ۱00تهيه نموده اند قرار مي دهند و به ازاء هر سطل از مواد کمپوست شونده حدود 

گرم سوپر  ۱00گرم اوره به ازاء هر  40روی مواد مي باشند )در صورتي که از سوپر فسفات استفاده مي شوند بهتر است حدود 

فسفات اضافه شود( پس از پاشيدن کود شيميائي اقدام به آبپاشي این الیه نموده و سپس الیه های جدید را به همين روش اضافه 

کود حيواني و یا خاک را بطور متناوب با الیه های مواد کمپوست شونده قرار دهند. در صورتي  مي کنند. ممکن است الیه هائي از

که از الیه های کود حيواني استفاده مي شود به اضافه کردن کود ازت در زمان انباشتن مواد کمپوست شونده نيازی نيست، اما به 

کود شيميائي که برای تحریک و تکميل پوسيدگي و تعادل فسفات و همچنين سولفات کلسيم ممکن است نياز باشد. ترکيب 

 عناصر به کمپوست اضافه مي شود به نسبت کربن به ازت و ترکيب شيميائي مواد کمپوست شونده بستگي دارد.

در  پاشيدن چند کيلوگرم اوره به ازاء هر تن مواد کمپوست شونده روی توده کمپوست قبل از هر بار آبپاشي مفيد است          

مورد بقایای چوب بریها الزم است کليه عناصر غذائي به کمپوست اضافه شود. مواد کمپوست شونده را مي بایستي هميشه مرطوب 

هفته یکبار آن را مخلوط و زیرورو نمود تا به خوبي تهویه و یکنواخت گردد . زیرورو کردن زیاد توده موجب  4تا  ۲نگهداشت و هر 

 باال نرفته و آفات و عوامل بيماریزای موجود در مواد از بين نروند. مي شود که حرارت کمپوست

کمپوست هنگامي آماده مصرف است که مواد کمپوست شونده پوسيده و پودر شده باشند. مدت الزم برای کمپوست شدن           

ت مي شوند. کمپوست شد کامل هفته کمپوس 6با مواد مصرفي و شرایط کار فوق مي کند. زباله های شهری پس از مدتي حدود 

هفته در شرایط مناسب مي پوسانند تا ترکيبات سمي  6خاک اره گاهي چندین ماه طول مي کشد. معموالً خاک اره راحدود 

محلول آن پوسيده شوند و سپس مصرف مي کنند. از مسائل تهيه کمپوست توسعه و تجمع مگس و پشه و بوی نامطلوب تخمير 

یه مواد از شدت بو مي کاهد. برای مبارزه با مگس و پشه مي بایستي از حشره کشها استفاده نمود. کمپوست آن است . افزایش تهو

 را مي توان به جای کود حيواني مورد استفاده قرار داد.

   فواید استفاده از کمپوست :

 گردد. در ایجاد کشاورزی پایدار مناسب است و از کاهش محصول جلوگيری کرده و باعث افزایش آن مي •



شود و  ذخيره کننده بزرگي از عناصرو آب بوده و به این ترتيب اعتماد و دلگرمي کشاورزان با استفاده از آن در مزارع بيشتر مي •

 دهد. قابليت ذخيره آب در خاک را افزایش مي

 دهد. کند همچنين قابليت ذخيره آب در خاک را افزایش مي بهبودی ساختمان خاک شده و عمليات شخم را آسانتر مي باعث •

کند که این مواد  ها، هورمونها و آنزیمهای مورد نياز را تأمين مي هوموس و مواد آلي خاک را افزایش داده و بعضي از ویتامين •

 باشد. ين گردند. بنابراین در خاکهای با کمبود مواد آلي بسيار مفيد و مناسب ميتوانند بوسيله کودهای شيميایي تأم نمي

 کند. در جلوگيری از تغيير اسيدیته خاک همانند یک بافر عمل مي •

رسد، عوامل پاتوژن و بيماریزا، تخم انگلها، بذور  درجه یا بيشتر مي 60وقتي که در هنگام مرحله کمپوست شدن درجه حرارت به  •

 کند. های هرز را از بين برده و آنها را نابود ميعلف

 بخشد. گيرد و تهویه خاک را بهبود مي کمپوستي که کامالً آماده شده و رسيده باشد، براحتي با خاک در حال تعادل قرار مي •

 دهد. کودهای اضافه شده را براحتي و با جلوگيری از تلف شدن و هدر روی در اختيار گياه قرار مي •

 دهد. گياه قرار مي و در اختيار خود داشته است در خاک آزاد کرده مصرف را که در کم و  مصرف و مواد غذایي پر ياری از عناصربس •

 وزن مخصوص ظاهری خاک را به شدت کاهش داده و بنابرای برای خاک سنگين و رسي بسيار مناسب و مفيد است. •

شود، بنابراین در کاهش عناصر و مواد غذایي گياه در خاکهای سبک و شني  چون ظرفيت نگهداری عناصر در سطح آن زیاد مي •

 بسيار مناسب و مفيد است.

باشد در صورتيکه رشد مناسب و معقولي در منطقه داشته باشد. ولي اقليم و شرایط منطقه و  آزوال گياهي مفيد برای شاليزار مي •

رویه آن شده است بطوریکه  و بي ف خصوصاٌ ازت و فسفر باعث رشد زیادهمچنين افزایش آلودگي آبها در منطقه به عناصر مختل

بندانها و تاالبها شده و رشد برنج و جمعيت آبزیان را در معرض خطر قرار  امروزه تهدیدی بسيار جدی برای شاليزارها، استخرها، آب

 داده است.

 گيالوش ) پيت (

بزی، باتالقها و مردابهاست که زیر آب به حالت نيمه پوسيده و تجزیه شده بجا عبارت از بقایای گياهان آ گيالوش )پيت( یا تورب : 

مانده است و خرد شده آن را پس از استخراج در ترکيبات خاکي بکار مي برند. ترکيبات گيالوش های مختلف بر حسب نوع گياهي 

بودن، متفاوت است.از ميان انواع گيالوش در ایران  که از آن بوجود آمده اند مقدار پوسيده بودن، مقدار مواد معدني و درجه اسيدی

( از همه معروف تر است که دارای رنگ قهوه ای ميباشد و ظرفيت نگهداری آبي حدود ده برابر peat mossخزه لوش )پيت خزه 

آن ناچيز است.بنابراین بوده، مقدار کمي ازت دارد و فسفر و پتاس  5/4تا  8/۳برابر  pHوزن خشکش را دارد. این ماده، اسيدی و با 

بيشتر برای نگهداری آب و خاک افزوده ميشود. قبل از افزودن خزه لوش به خاک باید در صورت لزوم آنرا تکه تکه کرد و الزم است 

 که مرطوب شود.



 خاکبرگ

ارزش غذایي  خاکبرگ که از پوسيده شدن موادی مانند دمبرگ درختان، چمن های قيچي شده و غيره حاصل مي شود           

چنداني ندارد و تنها به منظور سبک و قابل نفوذ کردن خاک مورد استفاده قرار مي گيرد. برای تهيه خاک برگ در فصل پائيز 

( را در محلي در روی سطح …برگهای خشک درختاني که رگبرگهای ضخيم و خشن ندارند )مانند درختان ميوه، افرا و نارون و 

رت یک الیه جمع آوری کرده پس از آنکه با آب پاشي رطوبت الزم را تامين کردند برای تسریع در زمين یا در یک گودال بصو

پوسيده شدن آنها مقداری کود ازته مانند اوره بدان اضافه مي کنند. سپس یک الیه دیگر برگ ریخته و با تکرار عمل آب پاشي و 

ر رشد و نمو باکتریها، برگها بتدریج پوسيده مي شوند، معموالً هراز کودپاشي به انباشتن مقدار مورد نظر برگ مي پردازند در اث

چندی این توده را از هم مي پاشند و دوباره در محل دیگری روی هم مي ریزند این کار به منظور جلوگيری از ایجاد گرمای بيش 

 انجام ميگيرد. از حد در درون توده که باکتریها را از بين مي برد و هوا رساني به باکتریهای موازی

ماه قابل  ۱۲تا  8به هم خوردن توده خاکبرگ مراحل پوسيده شدن را تسریع مي کند. در شرایط عادی خاکبرگ پس از           

سال مانده باشند،ترجيح داده مي شوند. خاکبرگ آماده شده را باید الک کرد تا  4تا  ۳استفاده مي گردد. ولي خاک برگهایي که 

ی زاید آن جدا شود خاک برگ ممکن است محتوی بذرهای علفهای هرز، آفات و امراض باشد، لذا باید قبل از چوبها و قسمتها

 مصرف گندزدائي گردد.

 ورمي کوالیت

این ماده معدني از نوع ميکاست که وقتي گرما ببيند حجمش زیاد مي شود مواد شيميایي آن سيليکاتهای منيزیم،            

آلومينيوم و آهن است که آب خود را از دست داده اند از نظر واکنش اسيدی خنثي است و قادر است به ميزان زیادی آب جذب 

ني نسبتاً باالیي دارد مي تواند مواد غذایي را به صورت ذخيره نگهداشته و بعد کند. از آنجا که ورمي کوالیت ظرفيت تبادل کاتيو

آزاد سازد. نکته مهم درمورد ورمي کوالیت آنست که وقتي مرطوب است و حجمش زیاد ميشود نباید تحت فشار قرار گيرد، چون 

 ساختار متخلخل خود را از دست ميدهد.

 پرالیت

است منشأ آتشفشاني دارد و از گدازه های آتشفشاني سرد استخراج ميشود. پرالیتي که در این ماده به رنگ سفيد خاکستری 

برابر وزنش آب جذب مي کند و واکنشي  4تا  ۳ميلي متر است.پرالیت بين  ۳تا  5/۱باغباني مصرف مي شود دارای ذاتي به قطر 

دني است. افزودن آن به خاک بيشتر به منظور افزایش ميزان دارد. خاصيت تبادل کاتيوني نداشته ، فاقد مواد غذایي مع 8تا  6بين 

 هوای مخلوط های خاکي صورت مي گيرد.

 خزه اسفاگنوم

خزه اسفاگنوم بقایای خشک شده گونه های مردابهای اسيدی جنس اسفاگنوم مي باشد که ظرفيت جذب آب زیادی دارد.           

مي باشد.از  5/۳خزه شامل کمي مواد معدني و دارای واکنشي در حدود برابر وزنش آب جذب مي کند. این  ۲0تا  ۱0یعني 

 ویژگيهای این ماده اینست که استریل بوده و حاوی چند ماده اختصاصي قارچ کش است که از مرگ گياهچه جلوگيری مي کند.

 بهترین زمان تهيه کود سبز



 بهترین زمان تهيه کود سبز، پس از به گل رفتن گياهان است.

گياه کودی انتخاب شده باید در زمان گلدهي یا خوشه بستن به زیر خاک برده شود. زیرا که قبل از این زمان، رشد و نمو           

قسمت های سبزینه ای گياه کافي نبوده و از برگرداندن آن ماده آلي زیادی به خاک اضافه نخواهد شد. کود سبز به منظور تقویت 

مورد استفاده قرار مي گيرد که بدین منظور گياهان، برای مدت زماني معين در مزرعه کاشته شده و زمين از لحاظ مواد آلي غذایي 

 بعد از رشد کافي به زمين برگردانده مي شوند.

و همچنين گياهان خودروی مانند  …از گياهان زراعي گوناگون اعم از علوفه ای و بقوالت مانند انواع شبدر، عدس، باقال و            

مي، گل بنفشه، مرغ و حتي بعضي از اجزای گياهي مانند ساقه و برگ سيب زميني و شلغم مي توان به عنوان کود سبز استفاده خت

 کرد.

 گياهاني برای تهيه کود سبز مناسب هستند که : 

 دارای رشد سریعي بوده ومدت کوتاهي زمين زراعي را اشغال کنند. -۱ 

مواد غذایي باشد تا هم با سایه خود مانع سبز شدن بذر علف های هرز شوند و هم زیر خاک  پرشاخ و برگ، شاداب و سرشار از -۲ 

 بردن آنها به سادگي انجام گيرد.

 کم توقع بوده و برای حداکثر رشد خود به کود حيواني یا شيميایي کمتری احتياج داشته باشند. -۳ 

 گرمسيری و خشک اهميت بيشتری دارد. نياز آبي آنها بسيار کم باشد که این ویژگي در مناطق -4 

 مزایای استفاده از کودهای سبز 

تأمين ماده آلي: یکي از اثرات استفاده از کودهای سبز تأمين ماده آلي خاک است، به خصوص زماني که کود حيواني کافي در  -۱ 

ر هوموس خاک را در حد مطلوبي نگاه دارد. دسترس نبوده و یا بقایای گياهي به جا مانده در زمين به حدی نباشد که بتواند مقدا

پس از برگرداندن کود سبز در خاک، هم قسمت های هوایي و هم ریشه های آن پوسيده شده و ماده آلي خاک را افزایش مي دهد. 

 کود سبز در زمين های سبک )شني( ایجاد چسبندگي مي کند و در زمين های سنگين )رسي( خاک را پوک و سبک مي کند.

افزایش ازت: کود سبز عالوه بر کربن آلي، مقداری ازت آلي به خاک اضافه مي کند. این مقدار ازت بر حسب شرایط، ممکن  -۲ 

است ناچيز یا قابل توجه باشد. برای مثال چنانچه یک گياه لگومينه )گياهان خانواده بقوالت( به خاک برگردانده شود، با توجه به 

ایط مساعد، آمادگي و قدرت جذب و تثبيت ازت آزاد هوا را دارند. احتمال افزایش ذخيره ازت این که بيشتر این گياهان در شر

خاک زیاد است، حال آن که با برگرداندن گياهي غيرلگومينه به خاک فقط در شکل ازت اوليه اک تغيير حاصل شده )ازت معدني 

 .به آلي تبدیل مي شود( و در مقدار آن افزایشي به وجود نخواهد آمد

حفاظت خاک: در ماه هایي از سال که خطر فرسایش خاک وجود دارد، برای آن که خاک بي حفاظ نباشد، ازیک گياه پوششي  -۳ 

استفاده مي شود. این گياهان در مناطقي که باران های زمستانه زیاد است از نشست خاک های سنگين و همچنين از فرسایش 



ن در مناطق بادخيز با پوشاندن خاک،سرعت باد را در سطح کم کرده و خاک را در خاک های سبک جلوگيری مي کند. این گياها

 مقابل کنده شدن حفظ و در جای خود نگه مي دارد. بهترین نمونه از گياهان پوششي، چاودار زمستانه و یوالف بهاره است .

کروارگانيسم های خاک قرار مي گيرد و گاز تأمين مواد بيوشيميایي خاک: کود سبز به عنوان ماده غذایي مورد استفاده مي -4 

کربنيک، گاز آمونياک، ترکيبات نيتراته و بسياری از ترکيبات ساده و پيچيده دیگر را توليد کرده و مورد استفاده نباتات زراعي قرار 

 مي دهد.

 روش های کشت کودهای سبز

به دو صورت اصلي و في مابين کشت کرد. از جمله مزایای کودهای سبز را بر حسب شرایط مختلف مي توان به طور کلي            

انتخاب روش صحيح کشت این است که هم از فاصله زماني موجود بعد از برداشت و کاشت نباتات زراعي استفاده بيشتر شده و هم 

 گرفته مي شد. از خاک و از رطوبتموجود در آن به طور کامل استفاده مي برند و ادوات و ماشين آالت کمتری هم به کار

منظور از کشت اصلي آن است که، مانند گياهان زراعي، کود سبز هم در فصل معين و به صورت یک زراعت اصلي یا تنها            

کاشته شود. زمان کشت اصلي مي تواند پایيز و یا در بهار باشد. جز در مورد گياهاني مثل ذرت، ذرت خوشه ای و یا یونجه که در 

 بز در پایيز انجام مي گيرد.بهار کشت مي شوند، کشت دیگر کودهای س

قابل ذکر استدر مواردی که از کشت یک کود سبز نتيجه مطلوبي به دست نمي آید، توصيه مي شود که دو گياه را به          

صورت مخلوط با هم به عنوان کود سبز کشت کرد. الزم است که این دو گياه از نظر خصوصيات زراعي مثل رشد و نمو شاخه، برگ 

و همچنين خصوصيات آب و هوایي و نيازهای غذایي هماهنگي خاصي با یکدیگر داشته باشند. بهترین مثال از کشت  و ریشه

مخلوط یوالف و نخودفرنگي و یا چاودار و ماشک است. کشت في مابين در فاصله زماني بين برداشت و کشت دو گياه زراعي متوالي 

ياه صيعي در اواخر تابستان یا اوایل پایيز کشت شده و دوران رشد آن تا زمستان یا انجام مي گيرد. اگر این کود سبز بعد از یک گ

حتي بهار سال آینده که زمين برای زراعت گياه اصلي بعدی آماده مي شود، ادامه یابد به آنها کشت في مابين زمستانه مي گویند. 

 …دار، شبدر گل ميخکي و مانند انواع غالت به خصوص جو، چاودار، ماشک گل خوشه ای، چچم ریشک

اگر کود سبز در فاصله بين برداشت زراعت اصلي پایيزه سال قبل و کاشت زراعت اصلي پایيزه سال بعد کشت شود، به آن           

 کشت في مابين تابستانه مي گویند. )کاشت در اواخر بهار و برداشت در اواخر تابستان یا اوایل پایيز( مانند انواع شبدر، شلغم،

 …چغندر علوفه ای، ذرت خوشه ای و

 شرایط برگردندن کود سبز به زمين

بهتر است کود سبز را پيش از برگرداندن، غلطک زده و اگر طول ساقه ها بلند است، آنها را درو کرد. در نتيجه ی این            

تر صورت مي گيرد. شخم باید در جهت خط عمل ساقه های بلند، روی زمين خوابيدهو زیر خاک کردن آنها به وسيله گاوآهن آسان

 غلطک انجام گيرد زیرا در غير این صورت گياه کامالً دفن نشده و مقدار زیادی از آن در مجاورت هوا خشک شده و از بين مي رود.

د تسریع شود. پس از شخم و دفن کود سبز باید زمين را نيز غلطک زد تا با مساعد شدن شرایط تهویه زمين، پوسيدن کو           

 برای بهبود وضع تهویه در مناطق پرآب هم الزم است که زمين زهکشي شود.



در بعضي مواقع در صورت امکان مي توان کود سبز را در جایي کاشته و پس از برداشت آن را در جای دیگری به زیر            

 خاک برد.

 


