برنامه غذايي براي زراعت گوجه فرنگي و بادمجان
كشاورزاني كه مبادرت به كشت گوجه فرنگي و بادمجان ميﻨﻤايﻨﺪ ،هﻤواره توقع دارنﺪ ضﻤن برداشت مطلوب در واحﺪ سطح ،توليﺪشان از كيﻔيت
مﻨاسﺐ نيﺰ برخوردار باشﺪ .گوجه فرنگي و بادمجان نياز شﺪيﺪ به استﻔاده از مواد آلي و عﻨاصري چون ازت ،فسﻔر و پتاسيﻢ دارنﺪ .بﻨابراين در
ﻃي دوره رشﺪ مواد غذايي فوق ميبايستي در دسترس گياه قرار گيرد .لذا پيشﻨهاد ما براي بهره گيري از عﻤلكرد بيشتر و برداشت با كيﻔيت
استﻔاده از مواد غذايي ذيﻞ است:
 -١هﻤﺰمان با استقرار گياه ) مرحله  ٤تا  ٦برگي ( ،استﻔاده از "ريفول ماكرو راديكوﻻر" با دوز  ١٠ليتر در هكتار از ﻃريﻖ آبياري.
 -٢پس از استقرار گياه و در مرحله بعﺪي تﻐذيه با "ميكروويﺖ اي" به ميﺰان  ١/٥كيلو گرم در هكتار ،براي درمان و پيشگيري كﻤبودهاي
ميكرو و آمادگي براي شروع رشﺪ.
 -٣جهت ايجاد تحرك در رشﺪ و گﻞ انگيﺰي در اين مرحله از تﻐذيه ميتوان از ماده غذايي "سوموم آلگاويتال فرمول  "١٢ – ٤٠ -٦به ميﺰان
 ١٥كيلو در هكتار استﻔاده نﻤود.
 -٤در مرحله بعﺪي رشﺪ و پس از شروع گلﺪهي بﻤﻨظور ايجاد تحرك بيشتر در ريشه استﻔاده از "ايدرو جرنا پﻼس" به مقﺪار  ٢٠ليتر در هكتار
كﻤك به تشكيﻞ ميوه خواهﺪ نﻤود.
 – ٥به مﻨظور رشﺪ ميوه ،افﺰايﺶ رنگ و وزن ،استﻔاده از فرمول ويژه پتاس باﻻ" ،سوموم آلگا ويتال  "١٢-٥-٤٠براي هر هكتار  ٢٠كيلو گرم
هﻤراه آبياري ميتوانﺪ گياه را در مقابﻞ تﻨﺶ ها حﻤايت كﻨﺪ.
 -٦براي جبران و رفع كﻤبود هاي مربوط به كلسيﻢ و تﻨﺶ هاي گرمايي استﻔاده از كود "گپاسال" به ميﺰان  ٤٠ليتر در هكتار )ﻃي دو نوبت،
هر كﺪام  ٢٠ليتر بر هكتار( ،ضﻤن جلوگيري از سوختگي هاي انتهايي ميوه گوجه فرنگي )مرگ انتهايي ميوه  (Blossom end rotاز ترك خوردگي
ميوه نيﺰ جلوگيري ميﻨﻤايﺪ .از آنجا كه گپاسال كود كلسيﻤي مي باشﺪ ،بهتر است هﻤﺰمان با ديگر محصوﻻت كودي استﻔاده نشﺪه ،خصوصا با
محصوﻻت قليايي مخلوط نگردد.
 -٧استﻔاده از مواد كود سوموم آلگاويتال ،فرمول پتاس باﻻ  "١٢-٥-٤٠به ميﺰان  ٢٠كيلو بر هكتار در دفعات بعﺪي موجبات دوام بوته و
افﺰايﺶ باروري آنرا در واحﺪ سطح فراهﻢ ميﻨﻤايﺪ.
* توضيح :برنامه غذايي كامﻞ براي عﻤلكرد حﺪاقﻞ  ١٠٠تﻨي گوجه فرنگي و  ٧٠تﻨي بادمجان در نظر گرفته ميشود .در صورت تﻤايﻞ كشاورز به
اجراي برنامه كﻢ هﺰيﻨه تر ،ميتوان گﺰيﻨه هاي زير را در نظر گرفت:
* برنامه غذايي متوسط براي گوجه فرنگي و بادمجان:
 -١هﻤﺰمان با استقرار گياه ) مرحله  ٤تا  ٦برگي ( ،استﻔاده از "ريفول ماكرو راديكوﻻر" با دوز  ١٠ليتر در هكتار از ﻃريﻖ آبياري.
 -٢پس از استقرار گياه و در مرحله بعﺪي تﻐذيه با "ميكروويﺖ اي" به ميﺰان  ١/٥كيلو گرم در هكتار ،براي درمان و پيشگيري كﻤبودهاي
ميكرو و آمادگي براي شروع رشﺪ.
 -٣جهت ايجاد تحرك در رشﺪ و گﻞ انگيﺰي در اين مرحله از تﻐذيه ميتوان از ماده غذايي "سوموم آلگاويتال فرمول  "١٢ – ٤٠ -٦به ميﺰان
 ١٥كيلو در هكتار استﻔاده نﻤود.
 – ٤به مﻨظور رشﺪ ميوه ،افﺰايﺶ رنگ و وزن ،استﻔاده از فرمول ويژه پتاس باﻻ" ،سوموم آلگا ويتال  "١٢-٥-٤٠براي هر هكتار  ٢٠كيلو گرم
هﻤراه آبياري ميتوانﺪ گياه را در مقابﻞ تﻨﺶ ها حﻤايت كﻨﺪ.
 -٥استﻔاده از كود "گپاسال" به ميﺰان ٢٠ليتر در هكتار جهت رفع كﻤبود كلسيﻢ.
* برنامه غذايي مختصر :صرفا استﻔاده از يك بار تﻐذيه با سوموم آلگاويتال  ١٢-٤٠-٦با دوز  ٢٠كيلو بر هكتار در زمان گﻞ انگيﺰي )تﻐيير
رشﺪ رويشي به زايشي(.

