
استفاده از کالت آهن در محصوالت کشاورزی

هاا بقهاه   ریزمغذی وجز آهن. دمواد ریزمغذی یکی از فاکتورهای اساسی محیطی برای رشد و توسعه گیاه هستن

   و غیر قابل استفاده گردد. کردهیا در خاک رسوب و به راحتی اکسید  تواندد که میشوبندی می

 کود کالته چیست؟

باا  لیگاند یاا کالتگار   ترکیب شود. یک مولکول آلی بویل لیگاند یا کالتگر نامیده میبا  فلزیمغذی یون  ترکیب

. کالت ریزمغذی از اکسیداسیون، رسوب و غیرمتحرک شدن در (2،1)دهدمی یک ریزمغذی کود کالته را تشکیل

نحوه اتصال ریزمغذی باه لیگاناد    دهد،تواند یک ترکیب حلهه ای به دور ریزمغذی تشکیل می لیگاند. امان است

 سازد.دهد و آن را برای جذب آسان توسط گیاه  آماده میهای سطحی ریزمغذی را تغییر میویژگی

 چرا به کود کالته نیاز است؟

کنند. کالتاه ساازی   شوند و یا رسوب میها به سرعت اکسید میچون خاک ناهمگن و پیچیده است میکرومغذی

هاایی ملال   کند. کود کالته دسترسای میکرومغاذی  خاک حفاظت میدر های نامطلوب نشمیکرومغذی را از واک

و به نوبه خود به بهره وری و سودآوری تولیدات محصوالت تجاری کمک  روی را افزایش دادهآهن، مس، منگنز و 

اگار  دارد. را ل های معموکند. کود کالته  پتانسیل باالتری برای افزایش عملکرد تجاری نسقت به میکرومغذیمی

خاک نتواند نیازهای غذایی محصوالت را تامین کناد بایاد از مناابال کالتاه اساتفاده کنایت. فاکتورهاای زیاادی         

کربنات، گوناه هاای گیااهی    باالی خاک، محتوای باالی بی pH که می توان ازدهند یدسترسی آهن را کاهش م

های غیر زنده نام برد. گیاهان کنند.( و تنشها را دفال می)گونه های چمنی معموال بیشتر از سایر گونه ها لیگاند 

Feبه بور معمول از آهن به فرم 
آهن فرو می تواند به راحتی اکسید و از دسترس گیاه ، کنندستفاده می)فرو(  +2

Feخارج شود. فرم فریک )
(. کمقاود  3شاود ) است غیرقابل دسترس مای  3.5خاک باالتر از  pH( هنگامی که +3

 کند.دهد. کالت آهن از تقدیل فرو به فریک جلوگیری میرخ می 4.7باالی  pHآهن معموال در 

به راحتای   دارد ی که بار ملقت چون آهن بدلیل)در خاک ناکارآمد است از مواد مغذی ملل آهنمستهیت استفاده 

(. توسط گیاه قابال جاذب نیساتند    که کنندتولید میترکیقات جدیدی  داده ویدروژن  واکنش ا هبا اکسیژن و ی

یاک رو    آهن کالت. استفاده از ها دربرابر اکسیداسیون و رسوب محافظت کنندریزمغذیز وانند اتلیگاندها می

 است.  آسان و عملی برای جلوگیری از هدررفت



غیار   هاای هاای بقیعای اسات. اسایدآمینه    تواند موادی ترشح کند کاه شاامل کاالت   خاک ریشه گیاهان میر د

کنناد  های بقیعی فتوسیدروفور است که توسط گیاهان علفی که در تنش آهن رشد مای پروتئینی یکی از کالت

به گیاهاان بارای جاذب ماواد مغاذی در       های ترشح شده ملل وسیله نهلیه عمل میکنند وشود. کالتتولید می

 (. 4ند )کنسیستت محلول ریشه و خاک کمک می

 اصالح کمبود آهن توسط کالت آهن 

قلیایی  هایخاک در ه ویژهب ای در بسیاری از محصوالت کشاورزیکلروز ناشی از کمقود یک اختالل شایال تغذیه

نساقت   کالت آهن. های متفاوت گیاهان و سایر فاکتورها دارداصالح کمقود آهن بستگی به پاسخیا آهکی است. 

های کالتشوند. بوده و باعث افزایش راندمان میموثرتر با افزایش دسترسی به مواد غذایی کودهای غیر کالته  به

دهند. بناابراین بارای   آهن در تولیدات تجاری کودهای محلولی هستند که توسط نور کارایی خود را از دست می

ود باا ناور تغییار ماهیات     های جامد کهای مات استفاده نمود. فرمذخیره سازی کود باید از بسته بندی و قوبی

Fe2گر دهند. اخیرا یک کالتنمی
+

Feو  
3+ 

گزار  شده  Fe-EDTA و سیترات آهن با یک کمپلکس پایدار بین  

دو است. مناسب برای استفاده در زمان مشاهده کلروز آهن  وکه مهاومت باالیی به واکنش های نوری دارد  است

 :آهن وجود دارد استفاده از کالتبرای  رو 

 پاشی کالت آهنمحلول 2.   فخاک مصرآهن بصورت . استفاده کالت 2 

، فاراهت  بادون آسایب باه گیااه    مزایای کاربرد خاک مصرف شامل: استفاده از ریزمغذی در ابتدای چرخه زراعی 

باشد. در صورت کاربرد خاک مصرف و مهارت خاص می( محلول پاشی)کردن بهایا برای گیاه، بدون نیاز به اسپری

 استفاده شود. از آب ریشهحیط ها به مبرای شستن کالتر است بهت

 کاالت پاشی محلولباشد. می خاک مصرف خیلی موثرتر از (یا معدنی )کالت آهن پاشیاستفاده بصورت محلول

میزان کاربرد کمتر، اثر  پاشیمحلولاز مزایای . دهد. افزایش میرا برای گیاه مواد غذایی  جذب ها(آهن)ریزمغذی

 (.3)فوری روی گیاه، سهولت کاربرد یکنواخت و بدون آسیب است

 کدام کود کالته باید استفاده شود؟

معموال  EDDHAو  EDTA  ،DTPAای  هو محیط رشد گیاه دارد. لیگاند pH  کودهای کالته بستگی بهتاثیر 

های باالتر از  pHدر  EDDHAکالت آهن تی دارند. متفاواثر بخشی د و شوناستفاده می آهن در کودهای کالت

و بقق تحهیهی که  های مختلف متفاوت است pHپایداری سه کود شیمیایی آهن معمولی در . هفت پایدار است



به به این ترتیب  )کالت آهن(عملکرد محصوالت این سه کود کالتهو همکاران انجام شد  Guodong Liuتوسط 

 :دست آمد
FeEDDHA > FeDTPA > FeEDTA   

 .تر استگران قیمت های دیگرنسقت به فرم مااداشت  4باالتر از  pHبیشترین میزان اثر را در   EDDHAفرم 

-Feو  FeEDDHA. کاربرد نتایج رضایت بخشی نشان داده استالت آهن در درختان کگرم  20-10استفاده از 

-کالتشده است. ها در زمان کمقود آهن شدن دوباره برگمیلی گرم آهن در لیتر منجر به سقز  4قند به میزان 

زاد شده اسات و تحات   آها هن از آنآگری که نند. عوامل کالتکها برای جذب توسط گیاه با یکدیگر رقابت می

گرها این توانایی کنند. کالتشرایط مساعد خاکی هستند با کالت منگنز برای جذب شدن توسط گیاه رقابت می

ن آها -آهن را به میزان کافی برای تامین آهن مورد نیاز در سطح ریشه نگه دارند تا رقابت بین منگنزرا دارند که 

تهابال   ای که روی اثر کالت آهن بر بادام زمینی انجام گرفت مشخص شاد بقق مطالعهرا تحت تاثیر قرار دهند. 

-Fe باه فارم   کاالت آهان   بطوریکه  بقیعی بین آهن و منگنز در بادام زمینی بستگی به منقال کاربرد آهن دارد

EDDHA  نسقت بهFeSO 4  (6)بیشتری به دنقال داشتجذب منگنز  کاهش .  
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