
 
 

 

 برنامه غذایی  
ی

کت تجارت طالیی هنگام )با محصو گوجه فرنگ  یک هکتار( در الت شر

 

 نکات مهم: 

  .بخش اعظم هیومیک باید  در اول فصل مرصف شود 

 ات کلسیم و سال ان فیت با ترکیبات حاوی فسفات، در تانک کود اجتناب شود. -از اختالط نیتر ز ات کلسیم به مت  کیلوگرم ، همراه آب   20-10مرصف ماهانه نیتر

 آبیاری توصیه یم شود. 

  لخته شدن هیومیک اسید و رسوب آن یم شود. ترکیبات سولفاته باعث اختالط هیومیک اسید با 

   .بهتر است کود ها به دفعات استفاده شده و در چند آبیاری تقسیم شودPH تنظیم شود.  6آب آبیاری هم بهتر است در حدود 

  محلول پاشی با آب باEC   و با  1000کمتر ازpH  د.  و بعد از آبیاری 6حدود  صورت گت 

  د.  سوم  آزمایش برگ ، بعد از ظهور خوشهآزمایش خاک در اول فصل و  صورت گت 

 

 1398 تیر –بخش فنی شرکت تجارت طالیی هنگام  تهیه و تنظیم:

 طریقه مصرف مقدار نوع کود طول دوره مرحله

 )قبل از  اولین آبیاری
نه   کاشت( ی  آب آبیاریهمراه  لیتر   50 آب اکست 

 همراه آب آبیاری کیلوگرم  10  70هیویم پتاس  روز 30 ماه اول

 همراه آب آبیاری کیلوگرم  10 +  (4)2 10-52-10+  هایموکسازول )تالوسینت(  آبیاری دوم

شروع آبیاری 

مداوم  تا 

شروع میوه 

 نشینی

30-40  

 روز

 کیلوگرم  10+  4  10-52-10کلپ ریشه +   
 آب آبیاری همراه

* 

ات کلسیم + اوره   همراه آب آبیاری  کیلوگرم10+   15+  10  +  سال فیت نیتر

 در هزار 1+  2+  1+1 + بالستر  جی -+ گلس امکمبی + کلپ محلول 
 محلول پاشی هر 

 **یکبار هفته 

 میوه نشینی

 تا برداشت

 ماه اول

30- 40 

 روز

 همراه آب آبیاری  کیلوگرم   70+  2  10-52-10+  پودری  کلپ 

ات کلسیم +   اوره   همراه آب آبیاری  کیلوگرم   10+ 200+  50 + سال فیت نیتر

یوم  سولوپتاس ز  همراه آب آبیاری کیلوگرم50+   200+  400 + سولفات آمونیوم + سولفات منت 

 محلول پاشی  در هزار 2 + 2 + 1  بر + بالستر  -مولیپلکس + گلس کلسیم

 در هزار 1+  2+  1+1 جی + بالستر -+ گلس امکمبی + کلپ محلول 
 محلول پاشی هر 

 یکبار هفته 

 محلول پاشی  در هزار 1+ 1+  25/0 ربوریل + کلپ محلول پاشی پگاربی + 

دوره 

 برداشت

 ماه دوم

30- 40 

 روز

  همراه آب آبیاری کیلوگرم  40+  4+ 2 10-52-10کلپ ریشه +   + 70هیویم پتاس 

ات کلسیم +   اوره   همراه آب آبیاری  کیلوگرم10+   100+  25 + سال فیتنیتر

یوم  سولوپتاس ز  همراه آب آبیاری کیلوگرم  25 +  100+  200 + سولفات آمونیوم + سولفات منت 

 محلول پاشی  در هزار  1+  5/1+  2+  25/0 بر + زیمانپلکس + کلپ –گاربی + گلس کلسیم 

 در هزار 1+  2+  1+1 + بالستر  جی -+ گلس ام محلول کمبی + کلپ
 محلول پاشی هر 

 یکبار هفته 

 محلول پاشی  در هزار  1+  1+  2 زیمانپلکس + کلپ محلول   + 12-0-44


