نشريه ترويجي گوجه
ثسوِ تعبلي
اطالعيِ تزٍيجي جْت هشارع گَجِ فزًگي
-1اس هَاد آلي ثزاي ثْجَد شزايط خبك استفبدُ مٌيذ ٍيب القل داخل چبلِ ّبي حفزشذُ ثزاي مشت ًْبل اس هَاد آلي
ثْوزاُ گَگزدٍسبيز مَدّبي هَرد ًيبس طجق آسهَى خبك يل هبُ قجل مشت استفبدُ ًوبييذ
-2حتي االهنبى اس ٍاريتِ ّبي هقبٍم ثِ ثيوبريْب استفبدُ ًوبييذ .
-3حذف علفْبي ّزس در مٌتزل ثيوبريْب مبهال هَثز است .
-4اس مبشت ًْبل در داخل داهٌِ جَي اجتٌبة مٌيذ ٍحتوب رٍي پشتِ اقذام ثِ مشت ًوبييذٍ چبلِ عويقتزثبشذ .
-5فَاصل ثَتِ ّباسّن ثيشتزثبشذتبحذامثزتَْيِ ثيي ثَتِ ّباهنبًپذيزشَد.
-6ثقبيبي گيبّي در هشرعِ حتوب اس ثيي ثزدُ شَئذ تب در سهستبًگذراًي قبرچ اخالل ايجبدشَد ٍ ايٌَملَم اٍليِ ثزاي
ايجبدثيوبري در سبل ثعذ مبّش يبثذ .
-7اس تٌبٍة سراعي 2تب3سبلِ در هشرعِ استفبدُ شَدٍ اس مشت گَجِ فزًگي ،ثبدهجبى  ،سيت سهيٌي ٍفلفل ٍ  ...در
دٍرُ 2سبلِ اجتٌبة شَد .
-8اثيبري هشرعِ در فَاصل مَتبُ ٍ ثِ هيشاى من صَرت گيزد .ثعٌَاى هثبل ّز 10رٍس ينجبر ٍلي ثِ هيشاى خيلي من
ثَدُ ٍ هشرعِ غزقبة ًشَد ٍآة ثِ پبي ثَتِ ًزسذ .
-9اس مشت گَجِ رٍي پشتِ جَي اصلي اًتقبل دٌّذُ آة اجتٌبة شَد .
-10اساثتذاي رشذ ثِ گَجِ اجبسُ دادُ ًشَد مِ ثِ سوت داخل جَي رشذ مزدُ ٍّوَارُ رشذ ثَتِ رٍي پشتِ ثبشذ .
 -11اس مَد دّي سيبد است اجتٌبة شَد سيزاثبعث افشايش پَسيذگي گلگبُ گَجِ ٍ افشايش ثيوبريْبي قبرچي هيشَد .
 -12اس مشت در سهبى َّاي سزد اجتٌبة شَد سيزا ضوي افشايش احتوبل سزهبسدگي ثبعث ايجبد عالئن موجَد فسفز
در گيبُ هيشَد.
-13در صَرت عذم اًجبم ضذعفًَي ثذٍردرشزمت تَليذثذر ثزاي مٌتزل ثيوبري ثبمتزيبيي ،اًتزامٌَس ٍ لنِ هَجي
تيوبرثذٍر ةاآة گزم (ثوذت 25دقيقِ درآة50درجِ سبًتيگزاد) ٍسوَم ( يل قبشق چبيخَري تيزام در ًين ميلَ ثذر )
حتوب اًجبم گيزد.
-14در سهبى ٍجيي علفْبي ّزس دقت شَد ريشِ ّبي فزعي ثَتِ داخل جَي قطع ًشَد سيزاثبعث تشذيذپَسيذگي
گلگبُ هيشَدٍ.ثصَرت سطحي ٍجيي شَد.
 -15مَچنتزيي تٌش آةي ثبعث تشذيذ پَسيذگي گلگبُ گَجِ هيشَد .استفبدُ اس هبلچ داخل جَي ٍرٍي پشتِ در
مبّش ًبٌّجبريْبي هيَُ ٍرشذ علفْبي ّزس هَثز است .

 – 16ثبتَجِ ثِ مثزت سوَم تقلجي ٍثباثزمن درثبسارسيبُ سوَم حتوب سوَم رااسفزٍشٌذگبى هجبس هَردتبييذ ٍثبًسخِ
مليٌيل گيبّپششني تْيِ ًوبييذ .
 -17سوپبشي قبرچنش ٍ حشزُ مش راحتوب ثزاسبس تَصيِ مليٌينْبي گيبّپششني ٍ پيش آگْي اًجبم گزفتِ
اًجبم دّيذ.
 -18ريشِ ًْبل گَجِ را قجل اس مشت در هحلَل هتبالمسيل را غَطِ ٍر ًوبييذ ٍداخل هحلَل هقذاري رٍي ٍهٌگٌش
ًيش ثيفشاييذ.
تْيِ مٌٌذُ :حسيي سبراًي هذيزهسئَل مليًيل گيبّپششني راهيبى

