جهت موفقیت در تولید محصوالت سبزی و صیفی گلخانه ای سرفصل موضوواات را جهوت

ونائی بیشورر

گلخانه داران ذیالً میاورد:

 -1اصالح بستر کشت مهمترین شرط توفیق است ،که در حال حاضر کمتررین توهره بره
نمی شود ،توصیه بیشتر در این مورد عبارتست از:

اجراء تناوب کشت در واحد های گلخانه ای ،زیرا که کشت مسرمر یک محصول االوه بر فقیر نموودن موواد
مغذیه خاک بااث تجمع بیمارها خاکزی مانند فوزاریوم -ورتیسیلیوم -نماتدها و غیره در ن میشود.
 مصرف کودهای حیوانی بمقدار زیاد و هر ساله بااث افزایش وری خاک میگردد ،کودهای مرغی ویا حیوانی باید حداقل سه ماه قبل از روع کشت و در زمان خم زدن خاک بمصرف برسد تا مواد
مغذیه درون خود را به زمان کشت ماده بهره برداری ریشه گیاه بنماید .مصرف کودهای حیوانی در
زمان کشت فقط میرواند مقداری به ظرفیت نگاهداری رطوبت و با گرما بخشویدن بوه بسورر مفیود
با د ،که در زمان کشت ،خاک بمقدار الزم و یا حری بیشرر از دمای مورد نیاز گرما دارد.
 برای جلوگیری از ور دن خاک و ادم گسورررو  ،مصرف کودهای سبز مانند ما

بیماریهوای خواکزی و نماتودها در ن ،بهروری

و ما ک است کوه بالفاصوله ب ود از اتموام کشوت محصوول

اصلی ،خاک گلخانه را خم نموده و بدون احریاج به اسرفاده از کودهای ویمیائی و غیوره ،بوذر را

دسرپا

نموده و با سه یا چهار بیاری ،گیاه به ارتفاع  08-08سوانری مروری میرسود و توا قبول از

ظهور کپسول های میوه ،توسط روتیواتور بخش سبزینه را خرد و در زیر خاک مدفون نمود ،توضیح
نکه از کشت کود سبز تا خم ن حداکثر  3ماه زمان الزم دارد.
کود سبز نه تنها مضرات کود حیوانی را نخواهد دا ت ،بلکه از نظر اقرصادی بسیار ارزانرر و مقرون به صورفه
تر از سایر کودها میبا د ،و نریجه مؤثرتری نیز دارد.
حرماً ب د از اتمام کشت تمام سطح گلخانه باید خم زده ود و خاک در م رض نور و حرارت قرار گیرد توا
حاصلخیزی مجدد خود را بدست ورد ،زیرا که در اینصورت باکرریهای هوازی مفیود خواک بوا دریافوت هووا
افزایش یافره و قدرت و قوت خاک را فزونی می بخشد.

 -2روش پشته بندی و کشت
 در صورتیکه هر گونه بوته میری اام از قارچی و یا نماتدی در سال قبل در واحد مشاهده ده با دباید ،خاک بسرر را پس از خم و مصرف کودهای دامی و یا سبز با مواد ضد افوونی کننوده طبو
دسرور ال مل روی بسره های سم مصرف نمود.
 پس از ن در مرحله پشره بندی و پس از مصرف کودهای یمیایی فسفر و پراس با توجه بوه ایونکره که در خاکهای سنگی ارتفاع پشره ها باید حدود  38-08سانری مرر و خاکهای سبک 52-38
سانری مرر با د ،بسرر را ماده کشت نمود.
 در زمان م مول کشت ،بذر بصورت مسرقیم بر اساس  5بوته در مرر مربع و یا  5888ادد بذر در هرواحد یکهزار مرری در زمی

ماده ده قرار میگیرد.

 -3مرحله داشت
 ب د از جوانه زدن گیاه تا مرحله  0برگ حقیقی باید از سمپا ی و مصورف کودهوای موایع و جامودخودداری گردد ،و پس از یک مرحله خشکی دادن به بوته ،با کودهوای کامول پور ازت بااوث ر ود

سریع بخش هوائی گیاه د ،با ظهور اولی گلها در روی ساقه ،فرمول غذائی بور اسواس اسورفاده از
کمرری مقدار ازت میروان به تداوم تغذیه گیاه پرداخت.
 حذف ساقه های فرای در ارقام جدید ،بخصوص انواع نسبراً پر گل لزومی ندا ره و میرواند االوه برتولید محصول قابل توجه در ساقه فرای ،بااث ر د مروازن بوته گیاه گردد.
 کنررل سفیدک نهان با تهویه مناسب و مسپا ی با قارچ کش های مناسوب در مراحول اولیوه ر ودگیاه و قبل از بروز اوامل بیماری زا در دو نوبت انجام پذیرد.
 در صورتیکه در اواخر دیماه و یا اوایل بهم ماه کشت مجددی انجام گیرد ،که تا اواخر اردیبهشوتتداوم تولید را بااث گردد ،مسلم است که منافع کشاورز بیش از رو

ف لی کوه بوتوه هوای پیور و

ساقه های چند مرری را نگاه میدارند ،تأمی می نماید.
 در تونلهای جدید و بلند توصیه میشود که کشت گوجه فرنگی –بادمجان -فلفل را در تناوب با خیارقرارداد و در تونلهای کوتا تر از ارقام نیمه پا بلند همی محصوالت اسرفاده ود.

در خاتمه به کشاورزان ازیز پیشونهاد موی نمایود کوه قبول از
انرخاب زمی  -سازه –رقم -نوع محصول ،از خدمات مشوورتی
کار ناسان رکت بهرا بصورت رایووووگان اسورفاده نمائیود توا
بخواست خدا سود مطلوب از کار و سرمایه ما ااید گردد.

با رزوی موفقیت شما
شرکت بهتا

