برنامه تغذيه اي پيشنهادي پﺴﺘه

اهداف برنامه:
-

افزايش ميزان توليد

-

افزايش اونس پسته

-

كاهش سال آوري

-

ايجاد افزايش درصد همزماني رسيدن محصول

-

افزايش مقاومت گياه نسبت به عوامل بيماري زا

شرايط در نظر گرفته شده:
-

اين برنامه براي باغ پسته و با سن  ١٢سال به باﻻ )اوج باردهي( و شيوه آبياري غرقابي تنظيم گرديده است .مدار آبياري بين ٣٠
تا  ٤٥روز در نظر گرفته شده است.

روش اجرا:
 -١كود ﺟﺮﻧﺎ اولتﺮا ميكﺮو ،با دوز  ٢كيلوگرم براي هر درخت ،مصرف به شيوه چالكود ،زمان مصرف قبل از آبياري قبل از زمان گل
 -٢كود گپﺎسﺎل ،با دوز  ٢٥ليتر بر هكتار ،شيوه مصرف حل كردن در بشكه آب و تزريق در آب غرقابي همزمان با آخرين آبياري قبل از
زمان گل .به منظور كاستن از اثرات شوري آب و خاك.
 -٣محلول پاشي كود ميكﺮوويت اي با دوز  ١/٥در هزار ،به همراه ايدروﺟﺮﻧﺎپﻼس با دوز  ٢/٥در هزار ،به تعداد دو بار در طول دوره
رشد .بار اول پيش از گل ،بار دوم دو هفته پس از تشكيل ميوه ،به منظور تحريك رشد ،جذب حشرات گرده افشان و انجام لقاح كاملتر.
 -٤كود سوموم آلگﺎويتﺎل ) ١٢-٤٠-٦فرمول فسفر باﻻ( به صورت سرك پاشي با دوز  ٦٠٠گرم براي هر درخت ،به گونه اي كه با
اولين آبياري بعد از زمان گل اعمال شود .همچنين كود فسﺎسيد با دوز  ١٥ليتر بر هكتار به شيوه حل كردن در بشكه آب و تزريق
در آب غرقابي با اين دور آبياري همزمان اعمال گردد.
 -٥كود سوموم آلگﺎويتﺎل ) ١٢-٥-٤٠فرمول پتاس باﻻ( ،به صورت سرك پاشي با دوز  ٥٠٠گرم براي هر درخت به گونه اي اعمال
شود كه با آبياري تيرماه به منظور مغز گيري پسته ،استفاده گردد.
 -٦كود گپﺎسﺎل ،با دوز  ٢٥ليتر بر هكتار ،شيوه مصرف حل كردن در بشكه آب و تزريق در آب غرقابي ،با آبياري مرداد ماه ،به منظور
كاستن از اثرات شوري آب و خاك.

