


مدیریت تغذیه بهینه در سیب زمینی

مریم غزائیان: ارائه دهنده 

عی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  طبی

گلستان



مقدمه
ارگیاهیرشدتواندمیکهمدیریتیابزارهایمهمترینازیکی

توانزایشافویگیاهتغذیهمدیریتببردباالراتولیدسطحوبهبود
نیازموردغذاییعناصربهینهمصرفطریقازخاکحاصلخیزی

.باشدمی(یکودمختلفمنابع(گیاه
درکافیمیزانبهبایدعنصرهرتنهانه،گیاهصحیحتغذیهدر

ینبنسبترعایتوتعادلایجادبلکهگیرد،قرارگیاهدسترس
درزیرااستبرخوردارایویژهاهمیتازمصرفیعناصرمقادیر
نهغذاییعناصرازتعدادیندافزوبا،ایتغذیهتعادلعدمشرایط

شدردرنیزاختالالتیبلکهدهد،نمیرخعملکردیافزایشتنها
.شدخواهدمشاهدهمحصولافتنهایتدرکهشودمیایجادگیاه





ردتولیدافزایشدررامهمینقشگیاهتغذیهوخاکحاصلخیزیکنونتا
رابطهایندرواستنمودهایفاباغیوزراعیمحصوالتسطحواحد

درلفمختکودیمنابعازاستفادهوخاکشیمیاییحاصلخیزیسهم“اختصاصا
.باشدمیتوجهقابلجهانغذایتولید

دههسهطی(فائو)متحدمللکشاورزیباروخوارسازمانازحاصلهنتایج
کشاورزیتولیداتافزایشدرصد55ازبیشکهاستآنبیانگرگذشته
تحقیقاتنتایجطرفیاز.استبودهشیمیاییکودهایمصرفمرهون
باغاتومزارععملکرددرصد50تا30کهدهدمینشانجهانیمختلف

.استبودهمناسبکودیمنابعدرستمصرفتابعتواندمی

شافزایدرخاکحاصلخیزیارتقاءلزومنیزماکشوردرشدهانجامتحقیقات
.کندمیتاکیدوتائیدراکودمصرفبامحصوالتکیفیوکمیعملکرد



روش های ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

آزمون خاک

آنالیز گیاه

عالئم ظاهری ناشی از کمبود عناصر غذایی



نیازموردغذاییعناصریاعنصرمقدارتعیین

غذاییعنصرمناسبمنبعتعیین

کاربردمناسبزمانتعیین

کاربردمناسبروش



یمدیریت تلفیقی تغذیه گیاه

بهینهیبترکازهوشمندانهاستفادهمعنایبهگیاه،تغذیهتلفیقیمدیریت
هتجزراعیتناوبیکدرغذاییعناصرزیستیومعدنی،آلیکودیمنابع

خاکیستماکوسبهرساندنآسیببدونبهینهتولیدوعملکردبهدستیابی
وخاکیزیحاصلخحفظباگیاهتغذیهتلفیقیمدیریتعبارتیبه.باشدمی

تولیدهبمنجرکهاستبهینهسطحدرگیاهنیازموردعناصربیشترفراهمی
.گرددمیانتظارموردمیزانبهمحصولپایدار



اثراتکشاورزیهایزمیندرشیمیاییکودهایمداوممصرفواستفاده
منجراندتومیآننابجایکاربردوداشتهمحصولپایدارتولیدبرمنفی

پایدارکشاورزیهدفراستاایندر.شودزیستمحیطآلودگیبه
باخاکحاصلخیزیوخاکموادآلیمدیریتافزایشوحفظجهت

ویاهیگبقایای،سبزکودهای،زیستی،آلیکودهایازنسبیاستفاده
.باشدمیکمپوست



مدیریت تغذیه در سیب زمینی



شرایط مناسب خاک درکشت سیب زمینی
ازرسرشاخاکهایدرویژهبههاخاکبیشتردرزمینیسیب:خاکبافت

ونیشهایبافت.داردتریمناسبرشد،متوسطتاسبکبافتوآلیمواد
هایدبسیارزمینیسیبکشتبرایدرصد2حداقلآلیکربنبالومیشنی

بافت،درصد1ازکمترآلیموادباهایخاکدر.شوندمیمحسوبآل
.هستندترمناسبشنیرسیلوموسیلتیلوم،لومیمتوسطهای

میزانیلدلبهسیلتیرسیوشنیرسی،رسیمثلسنگینبافتباهایخاک
.دهستننامناسبشدنایکلوخهوچسبندگیسله،تشکیلرس،باالی
الیهفاقدسانتیمتری90عمقتاوبودهعمیقبایدزمینیسیبکشتدرخاک

(.باشدنفوذپذیربخوبیسانیمتری35عمقتاحداقل)باشدنفوذقابلغیر





pH سیب زمینی حساسیت زیادی به : خاکpH  خاک ندارد
می  7تا 5/5ولی میزان مناسب آن برای رشد بهینه محدوده 

رشد آن به شدت آسیب دیده و 4/8های کمتر از pHدر . باشد
اهش های قلیایی نیز کیفیت سیب زمینی به دلیل کpHدر 

.جذب عناصر ریزمغذی و کمبود آن کاهش می یابد

 مناسب ترین مقدار شوری خاک در کشت سیب: شوری خاک
در شوری   . می باشد دسی زیمنس بر متر 1/5کمتر از زمینی 

2/5ds/m ،10 3/5درصد ، شوریds/m 25  درصد و شوری
6ds/m 50درصد افت عملکرد خواهد داشت.



مقادیر مرجع برای عناصر غذایی در برگ سیب زمینی
(باالترین برگ کامال توسعه یافته ساقه اصلی)

Critical LimitParameters

2Organic matter (%)

15Available P (mg.kg)

300Available K (mg.kg)

یبرای کشت سیب زمینمیزان و حد بحرانی عناصر در خاک 



مراحل رشد فنولوژیکی سیب زمینی



این مرحله از رشد جوانه ها در چشم های غده : توسعه جوانه -1
انه  شروع شده و تا سبز شدن ادامه می یابد که ریشه ها از محل جو

.رشد کرده و توسعه می یابند

برگ ها و شاخه ها از محل گره های باالی خاک  : رشد رویشی–2
رشد کرده و در زیر خاک ریشه ها و استولون ها توسعه یافته و

.فتوسنتز آغاز می شود



بههنوزولیشدهتشکیلهااستولونانتهایدرهاغده:هاغدهتشکیل–3
روعشبامصادفمرحلهاینانتهایهارقماکثردر.اندنشدهبزرگکافیاندازه

.استگلدهی

رسیدنمرحلهواولیهپرشدنبخش2بهمرحلهاین:هاغدهشدنپر–4
بههاغدهمرحله،ایندر.شودمیتقسیمنهاییاندازهدرصد60بههاغده

.هستندگیاهداخلمتحرکغذاییعناصروکربوهیدراتتجمعمحل



راخودرنگوشدهزردمرحلهایندرهاشاخه:هاغدهبلوغ–5
میکمهاغدهرشدویافتهکاهشفتوسنتز.دهندمیدستاز

آنپوستضخامتوهاغدهخشکمادههواییانداممرگبا.شود
.یابدمیافزایشها



مدیرت مصرف منابع کود شیمیایی در زراعت سیب زمینی



ونموورشدبرایکهمی باشدپرتوقعگیاهانازیکیسیب زمینی
و(ت هاالمنماکرو)مصرفپرغذاییعناصربهنیازمناسبکیفیت

یزیادیاکمبودوداردکفایتحددر(میکروالمنت ها)کم مصرف
وعملکردکاهشسببخاکدرگیاهنیازموردعناصرازیکهر

.می گرددآنمحصولکیفیتآمدنپایین
رعهمزمدیریتیاوبودهمحصول ترپررقمچههرکهاستبدیهی

باشیمتهداشبیشتریمحصولبرداشتانتظارکهباشدصورتیبه
.می یابدافزایشنیزگیاهغذایینیاز
وبردارینمونهباکهخاکحاصل خیزیسطحبهتوجهبالذا

انتظارموردعملکردهمچنینومی شودمشخصخاکآزمون
.نمودتعیینمی توانرامزرعهبراینیازموردکودمیزان



انگیاهتغذیهدرعنصرمهمتریننیتروژن:نیتروژنهکودهای
کیباتترساختدر.آنهاسترویشیرشدکنندهتعیینکهمی باشد

.داردفعالنقشهاکربوهیدراتوآمینهاسیدهایوپروتئینی

باهمراهخاکبافتبودنسبک،مزارعماندگیآب،پائیندمای
خاکهایمیکروارگانیسمبینرقابتوجودومنطقهدرزیادبارندگی

.باشدمیمزارعدرنیتروژنکمبودبروزعواملمهمترینازگیاهو



برآورد میزان مصرف کود نیتروژنه 



ازقبلکودچهارمیکاستبهترنیتروژنهکودهایمصرفدر
رشدمراحلدردرصد20و35،45هاینسبتبهمابقیوکاشت
وتشکیل)کشتازپسروز50،کشتازپسروز30)رویشی
روز80)زمینیسیبرشدچهارممرحلهاواسطو(هاغدهپرشدن

.شودمصرف(کشتازپس

کیلتشمرحلهدرآمونیمبرنیتراتنسبتبهزمینیسیبچون
منبعازآخرسرک2استبهترلذااستحساسآنپرشدنوغده

.شوداستفادهآمونیمنیترات



وروژننیتبامقایسهدرفسفربهسیب زمینینیاز:فسفر
لیهاوتوسعهبرایعنصراینوجودواستکمترخیلیپتاسیم

افزایشبرایهاغدهتشکیلزماندروهواییهایانداموریشه
استضروریبسیارهاغدهتعداد

کشتزماندرزمینتهیهباهمزمانفسفرهکودهایمصرفزمانبهترین
یمتوصیهوشودتوزیعمزرعهدرنواریصورتبهاستبهترکهمی باشد

80تا40)هاغدهپرشدنمرحلهدرمابقیوکاشتازقبلآنسومدوشود
لی،پفسفاتآمونیممونومانندمحلولفسفرمنابعاز(کاشتازپسروز

.کرداستفادهفسفریکاسیدیاوفسفات



برآورد میزان کود فسفره



بودننپاییعموماًوسیب زمینیبودندوستپتاسیم:پتاسیم
(سبکومتوسطبافت)کشتمناسبخاک هایدرپتاسمیزان
.می گرددسیب زمینیمزارعدرکوداینمصرفافزایشباعث

ابهمزمانفسفرهکودهایمانندپتاسهکودهایمصرفنحوهوزمان
هبتوجهبااما.می باشدسیب زمینیغده هایکاشتوزمینتهیه
ازنیوهاغدهبههابرگازنشاستهانتقالدرعنصراینمهمنقش
وهعالاستبهترلذا،رشدیچهارموسوممراحلدرگیاهاینباالی

.دشواستفادهنیزسرکصورتبه،پتاسهپایهکودمصرفبر
میاسیمپتنیتراتیاوسولوپتاسسرکپتاسهکودمنبعبهترین

.باشد



کود پتاسهبرآورد میزان 



ویاهانگدرنیازموردماکروعناصرازیکینیزگوگرد:گوگرد
برنامهدرمادهایندادنقرار.استزمینیسیبمخصوصا
لفمختهایبیماریازجلوگیریباعثزمینی،سیبکوددهی

نصرعایناز.شودمیگیاهایندرپوستیمشکالتخصوصبه
هاستفادخاکسازیآمادهبرایوبذرکاشتازقبلتوانمی
.کرد

موثراسکببیماریکنترلدراستممکنعنصریگوگردمصرف
ذاریاثرگواکسیداسیونبرایخاکشرایطکهآنشرطبهباشد

.باشدفراهمخاکاسیدیتهمیزانبر



منحنی میزان جذب عناصر غذایی در سیب زمینی بر اساس 
مرحله رشدی



عناصرروبومسمنگنز،روی،آهن،عناصر:ریزمغذیکودهای
باهمقایسدرکممقداربهکههستند(مغذیریز)یامصرفکم

.میگیرندرقرااستفادهموردگیاهتوسطپتاسیموفسفرنیتروژن،

سولفاتورویسولفاتکودهایمخصوصاًکودهااینمصرف
کاشتوزمینتهیهباهمزمانآنهامصرف.می گرددتوصیهمنگنز
کیلوگرم30ورویسولفاتهکتاردرکیلوگرم40مقداربهغده ها

.میباشدمنگنزسولفاتهکتاردر

بصورتآهنکودنیزوکودهااینمصرفنیزداشتمرحلهدر
ازقبلهزاردر5غلظتباگیاهبرگوشاخرویبرمحلول پاشی

.شدخواهدسیب زمینیمناسبرشدوشادابیسببگلدهیمرحله

https://agriiran.com/index.php?id_product=142&id_product_attribute=0&rewrite=-&controller=product


میزان نسبی جذب عناصر غذایی در شاخ و برگ و غده  
های سیب زمینی



نقش عناصر غذایی بر ویژگی های کیفی سیب زمینی



کودهای محرک رشد گیاهی

صوالتمحانواعتولیددراسیدهیومیکازاستفاده:اسیدهیومیک
تفادهاسدرباالتواناییداشتندلیلبهزمینیسیبمانندزراعی

،اهگیدرهاآنزیممیزانافزایش،نیتروژنتنظیمواکولوژیک
وهابیماریوآفاتبرابردرگیاهکردنمقاوموغذاییموادجذب
.استاهمیتحائزآنرشد

شدنپرواولیهرویشیرشدمراحلدرهکتاردرلیتر4مصرف
.باشدمیموثربسیار(رشدیچهارممرحلهاوایل)هاغده



یتمامدرآمینهاسیدهای:اسیدهاآمینوودریاییهایجلبک
ویمتابولیت،آنزیمی،ساختاریازاعمگیاهاصلیهایواکنش
ازانواعیبهگیاهانمقاومتافزایشباعثودارندنقشانتقالی

دگاریماندورهافزایش،ایمنیسیستمتقویت،محیطیهایتنش
ومحصولرسیدگیسرعتافزایش،برداشتازپسمحصول
کمیتوکیفیتبهبودکلدروغذاییعناصرجذبافزایش
.شدخواهندمحصولعملکرد

دیرشچهارممرحلهتارشددوممرحلهازترکیباتاینازاستفاده
.شودمیتوصیهزمینیسیب



جلبک های دریایی و اسیدهای آمینه



مصرف کودهای آلی در کشت سیب زمینی
میداکودهایمصرفتولید،افزایشبرایزمینیسیبزراعتدر

.شودمیتوصیهشیمیاییکودهایمصرفباهمراهپوسیدهکامال
کامالگوسفندییاگاویدامیکودتن20مصرفمتوسططوربه

.شودمیتوصیههکتارهردرمرغیکودتن10حداکثریاپوسیده



غذایینیازهایتمامیتامینبهقادرتنهاییبهآلیکودهایکهآنجااز
ودهایکازتلفیقیکاربردواستفادهباشندنمیباغیوزراعیمحصوالت
باشددیکوتوصیهدرمناسبیحلراهتواندمیزیستیوآلی،شیمیایی

دبهبوبهتواندمیمزارعسطحدرکودیمدیریتایناعمالهمچنین.
نهایتدروکردهکمکنیزخاکبیولوژیکیوشیمیایی،فیزیکیشرایط
.گرددخاکدرغذاییعناصروآلیموادمقدارافزایشسبب



تقویم کودی سیب زمینی بر اساس مرحله رشد فنولوژیکی





عالئم و نشانه های کمبود عناصر غذایی در سیب زمینی



رنگبهیگیاهانتولیدباعثنیتروژنکمبود:نیتروژنکمبود
هواییاندامبازردبهمتمایلپریدهرنگیاوروشنسبز

باپائینعملکردوزودرسبلوغ،نامناسبهایبرگ،کوچک
ایهبرگدرابتداکمبودعالئم.شودمیریزبسیارهایغده

ایهبرگبهآنیافتنشدتباکهشدهشروعپائینیمسن
.رسیدخواهدترجوان



سبزودرشدرتوقفصورتبهفسفرکمبودآثار:فسفرکمبود
،دشدیکمبوددر.شودمیظاهرهابرگشدنارغوانییاتیره

وهااستولونوریشهرشدکاهشباهمراهگیاهباالیضعف
وبودهکوچکبسیارهاغده.باشدمیهمراههاغدهتعداد
شوندمیرسیدهبسیاروپائیننشاستهوباالهاآنقندمقدار

.شدخواهندحساسهابیماریمقابلدرکهطوریبه



گیسوختموجبزمینیسیبدرپتاسیمکمبود:پتاسیم
ومکعملکرد،هابرگبلوغازقبلپیریپیر،گهایبرحاشیه
رااهغدهانبارمانیتواناییوشودمیهاغدهنامطلوبکیفیت
.دهدمیکاهشبشدت



آثارصورتبهزمینیسیبدرمنیزیمکمبود:منیزیمکمبود
در.شودمیمشاهدهپیرهایبرگهایرگبرگبینپریدگیرنگ

ادایجبرگبافترویبرسوختگیونکروزآثار،شدیدکمبود
خواهدباقیسبزبرگهایکنارهکهحالیستدراینشدخواهد

.ماند



 کمبود کلسیم  :



کمبود گوگرد و روی :







 کمبود مس :

کمبود منگنز:



تشکر و سپاس از توجه شما


