
بهبود رشد میوه ها و افزایش کیفیت محصول و پیشنهاد می گردد جهت 
همچنین جلوگیری از اثرات منفی تنش های محیطی از کودهای محرک رشد 

به استیمپلکس کیلو در آب آبیاری و یا محلول پاشی  2/5به میزان   آکادین
 .در هزار در طول دوره استفاده گردد 2میزان 

آمینو و یا   تک عنصره کالته در  صورت بروز کمبود عناصر از کودهای
 .هر کدام از عناصر  برای رفع کمبود  استفاده نماییدتک عنصری  کواالنت

در  2همزمان با تکمیل مغز فندق  به مقدار تی کی او فسفایت محلولپاشی 
  هزار جهت افزایش کیفیت مغز میوه ها توصیه می شود

در هزار  در طول  1به مقدار  اکسترامیکسدوره ریز مغذی   محلولپاشی یک
 .دوره رشد میوه ها توصیه می شود

در طی دوره  تشکیل میوه ها یک مرتبه * سکنیا الترا مصرف آهن خاکی 
 .توصیه می شود

و مانند پوسیدگی ریشه ها  جهت تقویت درختان در برابر بیماری های خاکی 
کود بیولوژیک تنش های محیطی و تحریک رشد ریشه ها، استفاده از 

به کود بیولوژیک کمپانیون کیلوگرم در هکتار  و یا  1به میزان بیونوترینت 
 .مرحله پیشنهاد می گردد 2لیتر در هکتار طی  3میزان 

به دلیل احتمال برگ سوزی زمان محلول پاشی می بایست در صبح زود و به 
غلظت های توصیه شده می بایست رعایت ) .دور از نور مستقیم آفتاب باشد

در زمان تنش شدید خشکی از مصرف کود های شیمیای خودداری   (.گردد
 .مشخص شده اند  غیر قابل اختالط هستند)*( ستاره مواردی که با شود، 

 آدینهآرمان سبز فندق  براساس سبد  برنامه غذایی عمومی 

 نحوه ی مصرف نوع کود زمان
مقدار مصرف 

 (هکتار)
 کیلوگرم 20 آبیاریبا  همراه ایپرن ون رویسولفات  زمان تورم جوانه ها

 پس از باز شدن جوانه ها

 بروزینک
 محلول پاشی

 در هزار 2

 در هزار  2 استیمپلکس

 پلنت پرود 10-52-10
 آبیاری با همراه

 کیلوگرم15

 لیتر 5 312هیومونیا 

 در هزار 2/5 محلول پاشی نیوگریت همزمان با دوره تلقیح و تشکیل میوه

 کیلوگرم15 همراه آبیاری ون ایپرن 30-10-10 رشد اولیه میوه ها

 کیلوگرم 25 آبیاریهمراه  ایپرن ون کلسیمنیترات  سفت شدن پوست استخوانی

 مغزتشکیل  شروع 
 پلنت پرود 30-5-20

 همراه آبیاری
 کیلوگرم 15 

 کیلوگرم2/5 آکادین

 تکمیل مغز
 ایپرن ونسولفات پتاسیم 

 همراه آبیاری
 کیلوگرم 15

 کیلوگرم15 آمونیومسولفات 

 بعد از برداشت

 استیمپلکس

 محلولپاشی

 در هزار 2

 هزاردر 2 بروزینک
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