
شرایط آب و خاك در گذر زمان تغییرات زیادى کرده است. 
تقریبا در تمامى باغات پسته قدیمى تعادل مناسب عناصر 
در خاك از بین رفته است. از طرف دیگر، بدالیل مختلف 
بسیارى از عناصر موجود در خاك توسط درختان پسته غیر 
قابل جذب هستند و درختان بویژه در مورد میکروالمنتها 
(آهن، روى، مس و...) دچار کمبودهاى آشکارى هستند. 
نقش محلولپاشى در افزایش باردهى گیاهان مختلف و از 
یا  محلولپاشى  جمله پسته بر هیچ کس پوشیده نیست. 
تغذیه برگى عبارتست از پاشش محلولهاى حاوى مواد غذایى 
مختلف روى شاخ و برگهاى درختان. استراتژى مناسب آن 
است که براى افزایش محصول و عملکرد، محلولپاشى را 
بعنوان یک فاکتور گره گشا در برنامه تغذیه باغات پسته در 
نظر بگیریم و حداقل بخشى از برنامه تغذیه اى باغات پسته 

را بر اساس تغذیه برگى برنامه ریزى کنیم. 
مطالعات مختلف نشان داده که اگر چه مقدار جذب مواد 
غذایى توسط برگ کمتر از ریشه هاست اما همین میزان کم 
در مقایسه با ریشه ها بسیار موثرتر و سریعتر عمل مى کند. 
هنگامى که مواد غذایى از طریق برگ در اختیار درختان 
جذب  از  باالتر  بسیار  جذب  راندمان  شوند  گذارده  پسته 
ریشه اى خواهد بود چون محدودیت هاى مختلف از جمله 
آبشویى عناصر در خاك، بازدارنده هاى موجود در محیط 
خاك، محدودیت اسیدیته (pH) و بسیارى از فاکتورهاى 

منفى تاثیرگذار در جذب را نخواهیم داشت. 
نکات قابل توجه در محلولپاشى

شود  مى  موجب  برگها  روى  غذایى  محلولهاى  پاشش   -
که عناصر معدنى موجود در کود از طریق روزنه ها وارد 
آن  از  بتوانند  گیاهان  و  شده  گیاهان  آوندى  سیستم 
عالوه  کنند.  استفاده  خود  نمو  و  رشد  جهت  در  عناصر 
غذایى  مواد  جذب  که  دارد  وجود  امکان  این  ها  روزنه  بر 
کوتیکول  گیرد.  صورت  هم  برگها  کوتیکول  طریق  از 
و است  گیاهى  سلولهاى  بخش  ترین  بیرونى  بشره،   یا 

الیه اى موم مانند است که بیشتر نقش حفاظتى در گیاهان 
دارد؛

جذب مى شوند  ریشه  - زمانى که مواد غذایى از طریق 
برگها  به  تا  کنند  مى  طى  گیاه  در  را  طوالنى  مسیر  یک 
موجب  محلولپاشى  درحالیکه  برسند  ها  خوشه   و 
وارد  مستقیما  درخت  نیاز  مورد  عناصر  که  شود  مى 
پاشى  محلول  که  عناصرى  عمده  مزیت  یک  شود.   برگها 
مى شوند نفوذ مستقیم آنها به داخل سیستم آوند آبکش 
گیاه است. در حقیقت محلولپاشى یک راه میانبر و بدون 

هزینه را در اختیار گیاه یا درختان پسته مى گذارد؛
- محلولپاشى یک روش کمکى و جبران کننده محسوب 
مى شود بعبارت بهتر زمانى که ریشه ها به هر دلیلى نتوانند 
مقدار عناصر مورد نیاز درختان را تامین کنند محلولپاشى 

مى تواند به رفع نیاز درختان کمک کند؛  
هاى  محدودیت  بدون  را  عناصر  محلولپاشى،  روش   -
گذارد.  مى  درختان  اختیار  در  خاك  در  موجود  جذبى 

تحقیقات مختلف نشان داده است که در شرایط قلیایت 
کرمان)  استان  پسته  باغات  (شرایط  آب  و  خاك  شدید 
بسختى  فلزى  یونهاى  و  میکرو  عناصر  از  بسیارى  جذب 
عناصر  کمبود  دلیل  همین  به  و  گیرد  مى  صورت 
از  بسیارى  در  و...   (Zn) روى   ،(Fe) آهن  بویژه   میکرو 
از  بیش  تجمع  دارد.  وجود  کرمان  استان  کاریهاى  پسته 
عناصر  آبشویى  (مسمومیت)،  خاك  در  مضر  عناصر  حد 
در خاك و بسیارى از عوامل تاثیرگذار دیگر موجب شده 
که افزودن کودهاى شیمیایى به محیط خاك در شرایط 
رفع  در  را  قبول  مورد  کارایى  کرمان  استان  پسته  باغات 
در  لذا  باشند  نداشته  پسته  درختان  غذایى   نیازهاى 
دوره هاى زمانى که تقاضاى باالى مصرف عناصر غذایى 
مغز  شدن  مثال در دوره پر  در درختان پسته وجود دارد 
پسته  باغات  محلولپاشى  بهار،  در  رشدى  دوره  اوایل   و 

مى تواند بسیار سودمند باشد؛
به  بستگى  گیاه  یک  در  محلولپاشى  کارآیى  مقدار   -
تعداد  برگها،  وسعت  جمله  از  متعددى   فاکتورهاى 
الیه  شرایط  و  ضخامت  همچنین  و  برگ  در  ها  روزنه 
کوتیکول دارد. مسلما هر چه سطح برگ بیشتر باشد میزان 
جذب عناصر غذایى در روش محلولپاشى زیادتر خواهد بود. 
است  ممکن  پسته  درختان  برگهاى  در  ضخیم  کوتیکول 
باعث محدودیت در جذب مواد غذایى از طریق محلولپاشى 
شود و بنابراین بهترین و بیشترین جذب از طریق برگ در 
درختان پسته در مرحله اى است که حدودا دو سوم سطح 
برگ تشکیل شده باشد چون در این بازه زمانى، کوتیکول 
ضخامت چندانى ندارد و از طرف دیگرسطح برگ به مقدار 
کافى وسعت یافته تا مواد غذایى موجود در کودهاى محلول 

جذب مناسبى داشته باشند؛
با  نباید  را  محلولپاشى  کودهاى  معمول  بصورت   -
کردن  اضافه  پاشید.  درختان  روى  و  کرد  مخلوط   سموم 
 افزودنى ها به سموم موجب افزایش اثر سموم مى شود 
توصیه  محلولپاشى  کودهاى  با  آنها  کردن  مخلوط   اما 

نمى شود. 
برخى مزایاى محلولپاشى 

- شاداب شدن و قوى شدن بخشهاى هوایى گیاه  بویژه 
برگها و شاخه ها و خوشه ها؛ 

- افزایش طول عمر برگها و افزایش ذخیره برگى در شرایط 
حساس یا بحرانى بویژه در زمان پر شدن مغز؛

 - رساندن عناصر به خوشه ها و برگها بویژه در شرایط 
خشک باغات پسته و در دوره هاى طوالنى مدت آبیارى 

باغات پسته که گاها به 3 یا 4 ماه هم مى رسد؛
- افزایش مقاومت نسبت به آفات و بیمارى ها؛

- افزایش سرعت جریان مواد غذایى در آوندها و تغذیه بهتر 
درختان.

روى  مناسبى  و  مثبت  بسیار  اثرات  محلولپاشى   - 
بر  عالوه  دارد.  پسته  درختان  در  زایشى  هاى   گره 
هاى  گره  روى  محلولپاشى  موجود،  زایشى  هاى  گره 

زایشى سال آینده در درختان پسته هم بسیار تاثیرگذار 
 است. محلولپاشى کودهاى پتاسیمى مانند نیترات پتاسیم 
مى تواند موجب افزایش عملکرد، افزایش اندازه دانه یا میوه 
و زودرس شدن یا بهتر رس شدن دانه ها در درختان پسته 

و بسیارى از درختان میوه دیگر شود. 
زمان محلولپاشى و شرایط بهینه آن

- بهترین زمان محلولپاشى زمانى است که دماى هوا و خاك 
خیلى باال یا خیلى پایین نباشد. مطالعات نشان داده است 
که بهترین زمان جذب عناصر در روزنه ها و کوتیکول برگ، 

اوایل صبح است. 
- محلولپاشى در زمانى که رطوبت خاك باال باشد به مراتب 
اثر بخش تر از زمانى است که خاك خشک باشد. بنابراین 
اکیدا به کشاورزان توصیه مى شود که محلولپاشى باغات 

پسته را تا نهایتا یک هفته پس از آبیارى انجام دهند.
- محلوپاشى عناصر مناسب بعد از تشکیل میوه در پسته 
بویژه در افزایش انس، خندانى و کیفیت میوه ها و کاهش 

پوکى بسیار کارساز خواهد بود.
- محلوپاشى با غلظت هاى کم عناصر ماکرو بویژه نیتروژن 
(N) و پتاسیم (K) در مرحله تشکیل دانه و پر شدن مغز در 
درختان پسته بسیار موثر عمل خواهد کرد و درصد پوکى 
را کاهش و درصد خندانى و اونس دانه ها را بصورت شگفت 

آورى باال خواهد برد. 
- کاربرد عنصر بور (B) بصورت محلول پاشى در دوره تورم 
جوانه ها و اوایل شکافتن آنها موجب افزایش عملکرد شده 
است. البته باید توجه داشت با توجه به غلظت باالى عنصر 
بور(B) در بسیارى از خاکهاى مناطق پسته کارى کرمان، 

محلولپاشى بور روى درختان توصیه نمى شود. 
انتخاب کود مناسب براى محلولپاشى

- بهترین کودهاى محلولپاشى کودهایى هستند که بصورت 
کالته در آمده اند. مطالعات مختلف نشان داده که اگر عناصر 
در ترکیب یک کود به صورت کالته باشند میزان جذب و 

تاثیر آنها به مراتب بیشتر خواهد بود.
- حاللیت باالى یک کود هم باید بعنوان یک مزیت در 
در  کود  یک  حاللیت  چه  هر  باشد.  نظر  مد  محلولپاشى 
خواهد  بهتر  و  بیشتر  گیاه  در  آن  انتقال  باشد  باالتر  آب 
بود. کودهاى بى کیفیت نه تنها موجب رفع نیاز درختان 
به عناصر غذایى نمى شوند بلکه در پاره اى موارد موجب 

گیاهسوزى نیز مى شوند. 
برخى از کودهاى با کیفیت، کاربرد دوگانه دارند و هم براى 
مصرف در خاك و هم پاشش برگى توصیه شده اند. باید 
توجه داشت که برخى از کودهایى که فقط کاربرد درخاك 
دارند را نمى توان محلولپاشى کرد چون مى تواند موجب 

خسارت شود.
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