
 
 

        آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و کودمجهز به کلینیک گیاهپزشکی و شرکت حیات سبز سبحان تولید کننده کود، 
  http://www.hayatsabz.com: آدرس سایت       https://t.me/HayateSabzCo:کانال تلگرامی      

 آهن

 Feعالمت شیمیایی: 

 برای گیاهان قابل استفاده است. 3Fe+و  2Fe+آهن به دو فرم 

 وظایف

 ها شامل کاتاالزها،آهن در سیستم آنزیمی هم در متابولیسم گیاه )فتوسنتز و تنفس( مورد نیاز است. این آنزیم 

 باشد.ها میپراکسیدازها، سیتوکروم اکسیدازها و سایر سیتوکروم

 باشد.آهن بخشی از پروتئین فرودوکسین است و در احیای نیترات و سولفات مورد نیاز می 

 .آهن در سنتز و نگهداری کلروفیل در گیاهان ضروری است 

 .آهن به شدت با پروتئین متابولیسم همراه است 

 عالیم کمبود

 ها سفید شوند، زیرا آهن مشابه منیزیم های جوان. ممکن است جوانترین برگرگبرگی در برگکلروز بین

 در تولید کلروفیل دخالت دارد.

 شود.های قلیایی و یا بسیار آهکی مشاهده میمعموال در خاک 
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 عالیم کمبود آهن در گیاهان

 

 های جوان درختان میوهعالیم کمبود آهن در برگ

 

 زمینیکمبود آهن در سیبعالیم 
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 عالیم کمبود آهن در درخت سیب

 

 های جوان ذرت به دلیل کمبود آهنزرد شدن برگ
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 کمبود آهن شدید در ذرت

 

 فرنگیهای جوان گوجهکمبود آهن در برگ
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 عالیم کمبود آهن در توت فرنگی

 

 های جوان سویاعالیم کمبود آهن در برگ
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 دالیل کمبود

 خاک آهك باالی (( کلروز ناشی از آهكLime-induced chlorosis)) 

  بیکربنات موجود در آب آبیاری و محلول خاک 

 هاش قلیایی-پ 

 آبیاری سنگین  

 تهویه شهاک فشردگی خاک و 

 غلظت باالی روی، مس و منگنز 

 های پیشگیری و درمان کمبودروش

 استفاده از کودهای اسیدی همراه آب آبیاری 

 های آهن استفاده از کالتEDDHA در خاک 

 محلولپاشی کودهای آهن EDTA 

 بهبود تهویه خاک 

 مصرف متعادل عناصر غذایی 

                          

 EDTA %13کالت آهن                              EDDHA %6کالت آهن 
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