KOZAK TARIM MAYIS AYI MUZ TARIM TAKVĐMĐ
Gelişmenin hızlı bir şekilde devam ettiği bu dönemde havalandırma, sulama ve gübrelemeye dikkat edilmelidir. Muzlarda gelişmenin hızlı bir
şekilde devam ettiği Mayıs ayı bitki gelişmesi, meyve taraklarının ve parmak sayılarının oluşmasında çok önemli bir aydır.
Sulama ve Gübreleme: Haftada 2 sefer önerdiğimiz sulama saatine göre sulama ve sulama ile birlikte sulama süresince gübreleme
yapılmalıdır.
Yeni çıkan yapraklarda kıvrılmalar veya dalgalanmalar devam ediyorsa;
15 günde 1 sefer dönüme tek başına, sulama süresince 2,5 kg Kalsiyum Nitrat veriyoruz.
Ayrıca haftada 2 sefer, dönüme; 2,0 kilo 0.0.52 - hızlı alınan potasyum – Gövde kalınlaşması için
Yarım litre Scavenger asit, Yarım litre Dolphin hümik asit yağmurlama veya damlama ile sulama süresince verelim.
Seraya azot bakterisi vermemişsek 100 gr azot bakterisi verelim veya 1,5 kg Novatec 21 azot ile 0.0.52 yerine 2,5 kilo Potasyum Nitrat
ekleyelim. Diğerlerinden daha küçük olan fidanlarımızın büyümesini istiyorsak küçük fidanların diplerine sulama öncesi haftada 1 sefer elle
Novatec 21 azot serpebiliriz.
Ayrıca köklendirici takviyesi olarak ayda 1 sefer dekara 1 litre Rooter verebiliriz.
Muzda tarak ve parmak sayısının toprak altında belirlendiği bu ay muzun fosfor ihtiyacı, azot ve potasyuma göre daha az olmakla birlikte,
kök gelişimi ve bitki besin maddesi alım kapasitesini artırarak hevenk oluşumunu güçlendirmesi, tarak sayısını artırması yönünden çok
önemlidir. Fosforun topraktan iyi bir şekilde alınabilmesi için ortamda yeteri kadar suyun bulunması gerekir. Toprağın fosfor ihtiyacı varsa 5-10
ve 15 mayıs tarihlerinde uygulanacak dekara ortalama 3’şer kg saf fosfor takviyesinin iyi sonuç vereceğine inanıyoruz.
Nematod ve toprak altı zararlılar için dekara 1 litre organik Nemadrug ilacını yağmurlama ile verebiliriz. Nematod problemi olan yerler için
Haziran 15-20 gibi Netisin tercih edebiliriz.
Havalandırma : Alın ve tepe havalandırmasına devam edilmelidir. Bu tarihten itibaren özel durumlar dışında pencereler açık bırakılabilir.
Saat 11 gibi 15-20 dakika aralıklarla, sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkmaması ve nemin % 50 nin altına inmemesi için yağmurlamalar
çalıştırılmalıdır. Buna rağmen sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkıyorsa seranın daha fazla güneş gören güneye bakan tepesine yağmurda
yıkanmayan ve etkisini 3 ay sürdüren Getsun - gölge tozu atabiliriz.
Bakım : Bu dönemde yeni yeni ortaya çıkacak kırmızı örümcekler için ilaçlama yapmıyoruz. Kırmızı örümcekleri yiyen faydalılarla mücadele
ediyoruz.
Ayrıca fidan ve ağaç üzerinde karınca faaliyeti varsa mutlaka unlu bit zararı başlamıştır. Unlu bite karşı tenekeye 30 gram Dursban 4 veya
benzeri ilaçla mutlaka mücadele yapılmalıdır.
Fidan ayarını yapmamışsak bir an önce, fidan ayarını yaptırmamızda yarar bulunmaktadır. Fidan ayarında erken doğumlar için ağacın ilk
fidanı Eylül doğumu için bırakılarak üstü açılmalı, normal sezon fidanı için tek hasad üretimi düşünülüyorsa 1 karış boyunda 2-3 fidan
bırakılarak, diğer fidanların temizlikleri yapılmalı, veya kesme fidan uygulaması için uygun yerdeki yaklaşık 1 karış boyundaki tek fidan
bırakılarak haziranda kesme için hazırlanmalıdır.
Toprak sıcaklığını ve nemini korumak, yabancı otları kontrol altına almak için muz bitki artıkları olan yapraklar ve dalarının parçalanarak
toprak yüzeyine malç şeklinde yayılmasıdır. Bu şekilde yüzeye yayılan muz bitki artıkları yabancı ot kontrolünü de yapacaklardır. Toprak
yüzeyine yayılan bu artıklar onarma zamanı toprak altına gömülerek toprağın organik madde içeriğini yükseltecek ve aynı zamanda organik
gübre görevine yardımcı olacaktır.
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