
فواید استفاده از کودهاي حیوانی (گاوي، گوسفندي و مرغی) بر هیچ باغداري 
پوشیده نیست. اخیرا کودهاي دیگري به نام کودهاي آلی فرآوري شده بعنوان 
جایگزین کودهاي حیوانی قدیمی در بازار ارائه می شوند. از آنجائیکه بسیاري از 
باغداران راجع به استفاده از این کودها تردیدهایی دارندلذا ذیًال به مسایلی که 

باید هنگام خرید این کودها مد نظر قرار گیرد اشاره می شود : 
است  شده  می  استفاده  حیوانی  کودهاي  از  االیام  قدیم  از  که  اصلی  علت   
وجود هوموس، در این کودها است. هوموس مواد آلى است که در نتیجه فعالیت 
میکروارگانیسمها تجزیه و ضمن آزاد کردن بخشى از مواد غذایى خود دچار تغییر 
مى شوند و به خاك رنگ قهوه اى یا سیاه میدهند. سرعت فعالیت این میکروارگانیسمها 

به رطوبت، حرارت و هواى کافى بستگى دارد. 
برخى از مزایاى هوموس عبارتند از:

خاك  اسیدیته  افزایش  باعث  که  باالاست  کاتیونى  ظرفیت  داراى  هوموس   
مى شود.

 هوموس ترکیبات الزم براى تشکیل و تثبیت خاکدانه ها را فراهم میکند.
 هوموس سبب افزایش قدرت جذب آب و خاصیت آبگیرى خاك مى شود.

شاخص اصلی تشخیص میزان هوموس، عنصر کربن است. منظور از کربن همان 
مواد آلى تجزیه شده مى باشد که یکى از منابع تامین مواد آلى کودهاى دامى 
باید  آن  تامین  براي  باغداري  هر  که  است  مهمی  عناصر  از  یکی  است.کربن 
تالش نماید. مقدار ایده آل آن در خاك 3درصد است ولیکن معموال خاکهاي 
(حدود 0/1  است.  برابرکمتر  حدود 30  آنها  کربن  میزان  و  فقیرترند  بسیار  ما 

درصد است).
کربن را در خاك مى توان به شکل هوموس مشاهده کرد. تمام بقایاي گیاهی مملو 
از کربن هستند ولیکن پروسه تبدیل کربن به هوموس توسط باکتریها و تحت شرایط 
خاصی انجام می شود. بنابراین کودي را می توان غنى فرض کرد که این پروسه را 

بخوبی طی کرده باشد و در آن هوموس تشکیل شده باشد. 
و  هیومیک  اسید  مجموع  میزان  کود،  در  هوموس  مقدار  شاخصهاي  از  یکی 
کودها  در  اسید  دو  این  مجموع  براي  قبول  قابل  حداقل  است.  فولیک  اسید 
در  آلی  کود  یک  در  آنچه  بنابراین  است.  خشک)  وزن  (براساس  12درصد 
بلکه  نیست  امثالهم  و  فسفر  یا  نیتروژن  میزان  دارد،  قرار  اهمیت  اول  درجه 
باید  که  است  آن  آلی  کربن  میزان  دوم،  درجه  در  است.  اسیدها  این  میزان 

حداقل 25درصد (وزن خشک) باشد. 
در مرتبه بعدى اهمیت، باید عناصر میکرو و ماکرو (که درصدى در کودهاى 
آلى موجود است و درصدى هم مى تواند به آن اضافه شود) را در نظر گرفت. 
میزان اسید هیومیک و فولیک موجود در کودهاي گاوي، گوسفندي و مرغی 
به  میکرو  و  ماکرو  عناصر  سایر  است.  زیر  شرح  به  مطلوب  شرایط  یک  در 
کلسیم  گاهاً  و  بر  مس،  روي،  نیتروژن،  فسفر،  پتاس،  شامل  اهمیت  ترتیب 

در  بایستى  که  مى باشد،  منگنز  و 
کودهاى آلى لحاظ گردند. 

ــت  اهمی داراى  ــدي  بع ــه  نکت
ــت.  اس ــود  ک ــت  رطوب ــد  درص
ــاي  کوده ــدوزن  30درص معموالً
ــکیل می دهد.  ــی را آب تش حیوان
ــت در کودهاي  ــزان رطوب این می
ــد از 10درصد  ــده نبای فرآوري ش
ــاوز کند. از طرف دیگر با توجه  تج
ــه اینکه معموالً کودهاي فرآوري  ب
ــده باید حاوي باکتریهاي مفید  ش
ــند که انجام وظایف مشروحه  باش

ــى تواند از این  ــت، بنابراین رطوبت کود نم ــه عهده آنها اس ــوق در خاك ب ف
ــد.  مقدار کمتر باش

 نکته دیگري که در کودهاي فرآوري شده باید بسیار دقت شود میزان عناصر 
 50 ppm سنگین در این کودها است. در این کودها، میزان سرب باید کمتر از

(قسمت در میلیون)، کادمیوم کمتر از ppm 15و کبالت کمتر از ppm 20 باشد.
 موضوع مهم دیگري که در هنگام مقایسه ارزش کودهاي حیوانی و فرآوري 
است.  خاك  در  هوموس  ماندگاري  میزان  گیرد،  قرار  نظر  مد  است  الزم  شده 
منابع  از  که  هوموسهایی  ماندگاري  رشته،  این  متخصصین  نظر  اظهار  حسب 
گیاهی حاصل شده اند بیش از آنهایى است که از منابع حیوانی هستند.شاید 
یکی از دالیل استقبال از کودهاي فرآوري شده در مقایسه با کودهاي حیوانی، 
باشد،  آنها  کیفیت  در  ظاهري  تفاوت  لحاظ  به  روشنی  استدالالت  آنکه  بدون 
همین مطلب است. اگر چه الزم است در این موضوع بررسی بیشتري صورت 

پذیرد. 
بسیار  پسته  باغهاي  خاك  اینکه  به  توجه  با  که  است  آن  حال،مسلم  هر  به 
و  تن   3 حداقل  با  باید  را  شده  فرآوري  و  آلی  کود  با  تغذیه  میزان  فقیرند، 
نمود  توجه  باید  رابطه  این  در  کرد.  ریزي  برنامه  هکتار  در  تن   10 حداکثر 
که اوالً، کود هاى دامى و کودهاى آلى فرآورى شده بیشتر از آن که ارزش 
غذایى براى گیاه داشته باشند باید بعنوان اصالح کننده ساختمان و ساختار 
آسانتر  گیاه  براى  غذایى  مواد  جذب  طریق  این  از  تا  شوند  استفاده  خاك 
تناوب  دوره  یک  بصورت  باید  آلى  کودهاى  از  استفاده  دلیل  همین  به  شود. 
موضوع  این  شود  استفاده  تازه  دامى  از کود  اگر  ثانیا،  شود.  انجام  ساله  چند 
مى تواند سبب مسمومیت گیاه شود زیرا فرآیند تجزیه این کودها در خاك 
ریشه  براى  که  شود  مى  تولید  گازهایى  فرآیند،  این  طى  و  شود  مى  انجام 

باشند.  مضر مى  گیاه 

شاخص هاي مهم در انتخاب کودهاي آلی

درصدپتاسیمدرصدفسفردرصدازت نوع کود

21,52گاوى 
21,52گوسفندى
531,5مرغى

درصد مجموع اسید هیومیک و  نوع کود
درصد رطوبتفولیک براساس وزن خشک 

2040گاوي
2431گوسفندي
2832مرغی

درصد تقریبى عناصر اصلى در انواع رایج کودهاى دامى مختلف آلى  کودهاى  فولیک موجود در  هیومیک و  اسید  میزان 

على نظرى 
عضو هیأت مدیره انجمن پسته ایران 
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