AĞUSTOS AYI TARIM TAKVİMİ
Doğumun tamamlandığı bu dönemde de sıcaklık, havalandırma, sulama ve gübrelemeye
dikkat edilmelidir. Ayrıca meyvelerin en çok istediği potasyum ağırlıklı gübrelemeye özel
önem verilmelidir.
Sulama;
Sulama ve buna bağlı olarak damlama ile gübreleme haftada 3 sefer uygulanmalı,
önerdiğimiz sulama saatine göre sulama yapılmalıdır.
Gübreleme;
Düzenli olarak azot ve fosfor destekli, potasyum ağırlıklı gübreleme sürdürülmelidir.
Önerilen gübreler ile haftada 3 sefer gübreleme sürdürülmelidir. Doğumun
tamamlanmasından 25 gün sonra fidanlarımız yeterli büyüklüğe geldiyse azotlu gübre
uygulamasını bitirmemiz veya çok azaltmamız yerinde olur. Bu dönem doğumun
tamamlandığı dönem olduğu için özellikle potasyum ağırlıklı gübreler uygulanmalıdır.
Haftada 3 sefer yapılabilecek bir uygulamada dekara 150 gr saf Azot, 30 gr. Saf Fosfor ve
1300 gr. saf Potasyum verilmesi gereklidir. Bunların dışında ayrıca 15 gün ara ile dekara 2
kg kadar % 15 oranında Kalsiyum ve 500 gr kadar Mağnezyum Sülfat gübresi tek başlarına
ayrı ayrı verilmelidir. Sulama ile birlikte yapılan gübreleme, sulama süresince sürdürülmelidir.
Ayda 1 kez kullanacağımız dekara 1 kg. Hümik Asit kaynaklı gübreler de yararlı olacaktır.
Havalandırma;
Sıcaklığı düşük tutacak şekilde alın ve tepe havalandırması sürdürülmelidir.
Sıcaklık;
Yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, sıcaklığın gündüz 35 derecenin üzerine çıkmaması
için önlemler alınmalıdır. Her gün gündüz saat 11 den itibaren aralıklı olarak sisleme
çalıştırılmalı, son dakikalarda sislemeden azotlu ve potasyumlu yapraktan alınabilen gübreler
verilmelidir. Sıcaklığı düşürmek ve nem oranını dengelemek için yapılan sislemeler veya
yağmurlamalara dikkat edilmelidir. Aşırı nem oranları, meyve parmaklarında, havasız
bırakılacak köklerde ve bitkinin değişik kısımlarında hastalıklara neden olabilir. Meydana
gelebilecek bu tür hastalıkları kontrol etmek için ortam nemini düşürmeli, sisleme daha az
çalıştırılmalı, damlamadan sistemik sıvı bakır gibi fungusitler ile meyve parmaklarına bakırlı
veya uygun mantar ilaçları kullanılmalıdır.
Bakım :
Kırmızı örümcek yoğunluğuna dikkat edilmelidir. Kırmızı örümcek mücadelesi için kırmızı
örümcek mücadelesindeki uyarılar dikkatle uygulanmalıdır. Kök bölgesinde yoğunlaşacak
nematod zararlısı izlenmeli, yoğunluk saptanırsa sıvı nematod ilaçları ile mücadele
edilmelidir. Hevenklerin kırılmaması için destekler kullanılmalıdır. Ayrıca anası 30 gün kadar
önce doğurmuş, kendisi aşırı büyümüş ancak ekimde doğuramayacak kadar olan ve anaya
beslenme yönünden ortak olan fidanlar daldız kullanarak alınabilir.
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