
 20بمنظور جلوگیری از ریزبرگی و یکنواختی رشد سرشاخه ها مصرف 
( قبل از تورم)در  اول فصل سولفات روی ون ایپرن  کیلوگرم در هکتار 

 .  پیشنهاد می شود

جهت کاهش قلیایت خاک و آزادسازی عناصر تثبیت شده و همچنین تامین 
لیتر در هکتار  7به میزان اسید فسفریک یوگاریت فسفر قابل جذب گیاه از 

 .پیشنهاد می شود

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 

جهت افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های  خشکی و گرما ، مقاومت 
گیاه در برابر سفیدک سطحی و درونی و افزایش انبارمانی  میوه ها 

 .در هزار پیشنهاد می گردد 2به میزان دوبوژن کا محلولپاشی 

ماندگاری و افزایش رنگ گیری انگور های قرمز و  جهت افزایش میزان قند،
 .به میزان یک در هزار پیشنهاد می گرددای سی کالر سیاه محلول 

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 انگور براساس سبد برنامه غذایی عمومی 

 مصرفی ه نحو نوع کود زمان
 مقدار مصرف

 (در هکتار)

 اولین آبیاریبا 
 10-52-10ان پ کا 

 همراه آبیاری
 کیلوگرم 15

 لیتر 10 هیومی فرت الترا

با شروع رشد شاخه های 
 جدید

 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن 20-20-20

 کیلوگرم 10 همراه آبیاری ون ایپرن* نیترات کلسیم

 قبل از گلدهییک هفته 
 بروزینک

 محلول پاشی

 کیلوگرم2

 در هزار 1
 کیلوگرم 10 استیمپلکس

 ظهور خوشه میوه
 در هزار  2 محلول پاشی آمینوکواالنت روی

 در هزار  2 محلول پاشی *نیوگریت

  غوره شدنمرحله 
 کیلوگرم 10 همراه آبیاری پرنایون  43-03-12

 در هزار 1 محلولپاشی آزرون میکس

 زمان رشد حبه ها
 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن سولفات پتاسیم

 در هزار 3 محلول پاشی *کپفول

 یک ماه قبل از  برداشت
 آمینوکواالنت پتاسیم 

 محلول پاشی
 در هزار 3

 در هزار 1 ای سی کالر
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