
  یک هکتار(در با محصوالت تجارت طالیی هنگام  ) باغات انگورمدیریت تغذیه 

 

 اولویت طریقه مصرف مقدار نوع کود مرحله

آبیاری 

 زمستانه

+ سولفات آمونیوم )نیترات  07هیومی پتاس 

 آمونیوم در مناطق سرد(
 1 مراه آب آبیاریه کیلو گرم    07+  3

و اصالح   فیت )کاهش دهنده شوری –سال 
 خاک(* کننده

 0 همراه آب آبیاری لیتر 02-02

 1 محلول پاشی در هزار  0+  5.0+ 5.0 07-07-07+  کلپ محلول پاشی + کمبی ظهور برگ

 قبل از گلدهی

 ++ زیمانپلکس + بالستربر  –گلس کلسیم 

 مولیپلکس
 1 محلول پاشی در هزار 1+  1+  1+  0

 0 محلول پاشی در هزار  0+  5.0+ 5.0 07-07-07+  پاشی + کمبی کلپ محلول

 بعد از گلدهی
 1 محلول پاشی در هزار  0+  5.0+ 5.0 07-07-07+  پاشی + کمبی کلپ محلول

 0 حلول پاشیم هزار در   .750+   1+  1+ 1  + گاربی + پربوریلجی + بالستر-گلس ام

 اولین آبیاری
+ نیترات  فسفات –اوره  + 07هیومی پتاس 

 + نیترات کلسیم پتاسیم
 1 مراه آب آبیاریه کیلو گرم   07+ 17+ 07+ 3

 0 مراه آب آبیاریه 02+  0+ 52 سولفات آمونیومکلپ ریشه + + فیت  –سال  آبیاری دوم

غوره شدن 

 میوه

 1 همراه آب آبیاری کیلوگرم  07+ 1  .1-.-07کلپ پودری + 

 1 همراه آب آبیاری کیلوگرم   07 + 17  ** سولفات منیزیوم + نیترات کلسیم

 1 محلول پاشی در هزار0+   5.0+ 5.0  .1-.-07+  کلپ محلول پاشی + کمبی

 1 محلول پاشی در هزار 0+  0  + کلپ محلول پاشی کلسیم قند الکلی

 0 محلول پاشی در هزار  .75 ()در ارقام خوشه باز گاربی

 روز قبل 07

 از رسیدگی

 1 محلول پاشی در هزار 0+  0 + کلپ محلول پاشی کلسیم قند الکلی

 1 همراه آب آبیاری کیلوگرم  17 سولفات پتاسیم

 1 محلول پاشی هزاردر  .750 +5+5+0 + گاربی 07-07-07+  کمبی  بر+ -لس کلسیمگ بعد از برداشت 

 

 *لیتر در آب آبیاری استفاده کرد.  52که در هر ماه می توان   استفیت، ترکیب ضد شوری  -سال 

 **ات کلسیم()ایجاد رسوب سولف کلسیم در تانک کود ریخته نشود ا کودهای  ترکیبات سولفاته ب 

 PH  تنظیم شود.  6آب آبیاری بهتر است با اسید سولفوریک و یا ترکیبات مشابه، در حدود 

  محلول پاشی با آب باEC   و با  5222کمتر ازpH  صورت گیرد و از مویانها برای افزایش جذب استفاده شود 6حدود . 

   نیازNPK  :کیلو سوپر   002کیلوگرم اوره،   522 تن تولید:  02کیلوگرم  عنصر خالص است. برای   0-5.0-5.0انگور برای هر تن تولید میوه

کلسیم و منیزیوم می شود جذب  ش باعث کاهباشد پی پی ام  022باالتر از  خاک پتاس. اگر میزان کیلو گرم سولوپتاس  022 -022فسفات ، 

 کیلو سرک در زمان رسیدگی.   50و نباید پتاس مصرف شود، فقط 

 

 شرکت تجارت طالیی هنگام  (R&Dتهیه و تنظیم : بخش تحقیق و توسعه )


