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  دستورالعمل فنی

  مدیریت تغذیه و مصرف کود در مزارع پیاز جنوب کرمان

  

  مقدمه
و خاستگاه آن را  استجات خوراکی در دنیا و ایران و صیفی ها سبزيترین پیاز از قدیمی

  .اندکردهیاد ایران و افغانستان 

منطقه جیرفت و کهنوج تنها قطب مهم تولید پیاز در فصل زمستان بوده و خال بازار کشور 
کشت و تولید پیاز در جنوب استان کرمان در دو نوبت، . نماید میرا در این فصل رفع 

کشت (و کشت دوم ) استیا طرح استمرار که داراي رتبه اول در کشور (کشت پاییزه 
جه به سطح زیر کشت، میزان و اهمیت تولید این محصول در با تو. انجام شود، )زمستانه

این و عدم وجود دستورالعمل مصرف کود مطابق با شرایط آب و خاك  جیرفت منطقه
 مؤثربهبود کمی و کیفی محصول  درزمینهمنطقه، تصمیم بر آن شد تا راهکارهایی که 

  .داده شودبرداران قرار باشند در قالب دستورالعمل حاضر در اختیار بهره
  

  خاك مناسب
لوم شنی، شن (هاي سبک اما خاك استگرچه کشت و تولید پیاز در هر خاکی مقدور 

ترین خاك که غنی از ماده آلی و داراي زهکش خوب هستند، مناسب) لومی و شنی
  .باشندمی
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  آب آبیاري

 یدس 2منطقه، آب آبیاري باید داراي شوري کمتر از  هاي خاكبا توجه به خصوصیات 
  .از نوع تیپ است فشار تحتبر متر باشد و بهترین سیستم آبیاري، سیستم آبیاري  زیمنس

  

  مصرف کود
لذا  هستند؛عناصر غذایی و ماده آلی فقیر  ازنظرمنطقه جیرفت و کهنوج عموماً  هاي خاك

با توجه به نیاز تقریباً باالي گیاه پیاز به عناصر غذایی و ماده آلی، توجه به مصرف بهینه 
توزیع . اهمیت ویژه است دارايعناصر غذایی و ماده آلی در راستاي تولیدي مناسب 

کودهاي  صورت بهشود مصرف عناصر غذایی که بر اساس نتایج آزمون خاك توصیه می
که به شرح  استخاص پیاز از مرحله کاشت تا برداشت  گانه سهل مختلف مطابق با مراح

  :پردازیمزیر به آن می
  

  مرحله کاشت -1
درصد کل کود  30درصد کل کود پتاسه و  30درصد کود فسفره،  100در این مرحله 

  .دشومی زیرخاكگیاه قبل از کاشت مصرف و با شخم یا دیسک  موردنیازنیتروژنه 
  

  مرحله رشد رویشی -2
در این . کشدروز طول می 40تا  30شروع شده و حدود  )setیا (این مرحله از کشت نشا 

کیلوگرم  25، موردنیازدرصد نیتروژن کل  40درصد کل کود پتاسیمی و  40مرحله 
 EDDHA ،50کیلوگرم کالت آهن  2کیلوگرم سولفات منگنز،  25سولفات روي، 

  .شود میتن کود مرغی در هکتار مصرف  20تا  10کیلوگرم سولفات منیزیم و 
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اثر متقابل متضاد  دلیل بهدر مصرف کودهاي شیمیایی این است که  توجه قابلنکته مهم و 

مخلوط و  صورت بهدر جذب توسط گیاه، نباید این کودها  باهمعناصر آهن، روي و منگنز 
جداگانه از طریق  طور به یاد شده باال کودهاي(ند شوهمزمان از طریق سیستم مصرف 

  ).شوندروز از هم مصرف می 4 بافاصلهسیستم آبیاري 
  

  زنی و بزرگ شدن غدهمرحله آغاز غده -3
 - 100و به همراه مرحله بزرگ شدن غده  آغازشدهاین مرحله پس از مرحله رشد رویشی 

درصد پتاسیم کل  30درصد نیتروژن کل و  30این مرحله  در. کشدروز طول می 60
کیلوگرم  50کیلوگرم سولفات منگنز،  25کیلوگرم سولفات روي،  25گیاه،  موردنیاز

  .شودکیلوگرم نیترات کلسیم از طریق سیستم آبیاري مصرف می 50سولفات منیزیم و 

آبی در مرحله تنش کمنکته بسیار مهم در تولید محصول پیاز در کشت اول، جلوگیري از 
که کشت پیاز روي بسترهاي پشته مانند به عرض  شودهمچنین توصیه می. استکاشت 

مناسب است،  ها آنمتر که خاصیت زهکشی در سانتی 20تا  15متر و ارتفاع سانتی 35 - 40
  .دانجام شو
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