
 نحوه ی مصرف نوع کود زمان
 مقدار مصرف

 (در هکتار) 

 آبیاری اولین با 
 پلنت پرود 10-52-10

 همراه آبیاری
 کیلوگرم 15

 لیتر 8 312هیومونیا 

 برگی شدن 5در مرحله 
 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن 20-20-20

 کیلوگرم 1 محلولپاشی آکادین

 مرحله قبل از گلدهی
 ون ایپرن  اوره فسفات

 همراه آبیاری
 کیلوگرم 15

 لیتر 15 زینک تیپ پالس

 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن20-20-20 تشکیل غده

تشکیل غده های  با آغاز
 ثانویه

 ون ایپرن3-13 -43
 همراه آبیاری

 کیلوگرم 15

 لیتر  8 312هیومونیا 

 شده غده هابزرگ همزمان با 
ون  پتاسیمسولفات 

 ایپرن
 کیلوگرم 10 همراه آبیاری

پیشنهاد می شود جهت افزایش ریشه دهی بوته های سیب زمینی از 
لیتر در هکتار بهمراه آبیاری در مرحله قبل از  4به مقدار تراسورب رادیکوالر 

 .گلدهی استفاده نمایید

و مانند پوسیدگی ریشه ها  در برابر بیماری های خاکی بوته ها جهت تقویت 
کود بیولوژیک تنش های محیطی و تحریک رشد ریشه ها، استفاده از 

به کود بیولوژیک کمپانیون کیلوگرم در هکتار  و یا  1به میزان بیونوترینت 
 .مرحله پیشنهاد می گردد 2لیتر در هکتار طی  3میزان 

 اکسترامیکسجهت بهبود عملکرد بوته ها یک مرحله محلولپاشی ریز مغذی 
 .  در هزار قبل از گلدهی پیشنهاد می گردد 1به مقدار 

بهبود رشد میوه ها و افزایش کیفیت محصول و پیشنهاد می گردد جهت 
همچنین جلوگیری از اثرات منفی تنش های محیطی از کودهای محرک رشد 

کیلو در آب آبیاری و  2/5به میزان   آکادینازکود تا پیش از مرحله گل دهی 
 .در هزار در طول دوره استفاده گردد 2به میزان استیمپلکس یا محلول پاشی 

 ازجهت تقویت ساقه و افزایش رشد بوته ها در مراحل قبل از گلدهی 
 .لیتر بهمراه آبیاری در هکتار استفاده نمایید 5به مقدار آلسیگل توتال  

و کیفیت محصول در زمان تشکیل غده و بزرگ شدن آن  جهت افزایش کمیت
 .لیتر در هزار پیشنهاد می گردد 1/5به میزان فسفیت پتاسیم محصول 

و انواع بیماری های   جهت افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های خشکی
 .در هزار پیشنهاد می گردد 2به میزان دوبوژن کا  محلول پاشیقارچی 

در هزار در طول دوره کشت به  3به میزان  کپفولمرحله محلول پاشی  چند
 منظور افزایش کیفیت محصول 

به دلیل احتمال برگ سوزی زمان محلول پاشی می بایست در صبح زود و به 
غلظت های توصیه شده می بایست رعایت ) .دور از نور مستقیم آفتاب باشد

در زمان تنش شدید خشکی از مصرف کود های شیمیای خودداری   (.گردد
 .مشخص شده اند  غیر قابل اختالط هستند)*( ستاره مواردی که با شود، 
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