چگونگي اجراي روش چالكود در باغ هاي ميوه :
 -1محل حفر چاله  :در ابتدا بايستي چاله هايي در نزديكي تنه درختان حفر شود .اين چاله ها در
يك دوم قسمت انتهاي سايه انداز درختان حفر شود .علت حفر چاله ها در قسمت انتهايي ساايه
انداز درخت آن است كه بيشتر ريشه هاي جوان و فعال در اين منطقه قرار ميگيرند .توانايي ريشه
هاي جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذايي بيش از ريشه هاي اصلي و قطور درختان مي باشد.
در ضمن حفر چاله در چنين مناطقي به ريشه هاي اصلي و قطور درختان صدمه نمي رساند .محل
چاله بايد در جايي باشد كه آب آبياري حتماً به طريقي آن را خيس كند.
 -2تعداد چاله  :در صورتي كه تعداد چاله كم باشد تماس ريشه درختان با مناطق اصالح شده خاك
كم بوده و اثر بخشي روش كامل نيست .افزايش تعداد چاله نيز هزينه بر و پر خرج خواهد بود .در
مجموع براي درختان ميوه بيش از  11سال دو تا چهار چاله براي ه ر درخت توصيه مي شاود .در
باغ هاي پر تراكم تعداد ،به يك چاله بين هر درخت محدود مي گردد.
 -3قطر و عمق چاله  :در باغ ها حفر چاله ها با وسايل معمولي چون بيل و كلنگ انجام مي شود .در
چنين حالتي قطر چاله ها بين  31تا  01سانتي متر خواهد شد .در صورتي كه از مته پشت تراكتوري
استفاده شود .قطااار چاله حدود  30سانتي متر خواهد بود .عمق چاله بستگي به عماق پاراكنش
ريشه هاي درخت دارد .در عمل معموالً عمق  01تا  01سانتي متري مناسب مي باشد.
 -0چگونگي پر كردن چاله ها  :خاك خارج شده از چاله ها را بصورت يكنواخات در فاصاله باين
رديفهاي د رختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداري كنيد .چاله هاا را باا
مخلوطي از ماده آلي (كود دامي يا خاك برگ يا كمپوست) و كود شيميايي مناسب پر كنيد .هنگامي
كه براي اولين بار چاله را پر مي كنيد .بهتر است ابتدا كود دامي مورد نياز براي پر كردن چاله را
به ميزان  20تا 31كيلوگرم براي هر درخت با كودهاي شيميايي به خوبي مخلاو نماوده و ساپس
درون چاله بريزيد با لگد كردن كود در داخل چاله تا حدي آن را بفشااريد و در صاورت نشسات
مجدداً كود دامي بيفزاييد تا هم سطح خا ك شود .راجع به نوع و مقدار مصرف كودهاي شيميايي با
متخصصين تغذيه گياه مشورت نماييد.
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به باغداران عزيز توصيه مي شود كه كودهاي مورد نياز درختاان مياوه خاود را باه صاورت
چالكود (مصرف عمقي) كه چاله آن در زير قطره چكانهاي سيستم آبياري تحت فشار و ياا
كنار نهر آبياري خواهد بود مصرف نمايند.
باغداران گرامي تحت هيچ شرايطي كودها را با روش سطحي مصرف نكنند چون انجام اين كار
جزء اتالف وقت و انرژي ثمري نخواهد داشت.
براي افزايش بازيافت كود و آب در صورت نبود سيستم آبياري تحت فشار ،آبيار ي به طريق
تشتكي انجام گردد.
كودهاي مورد نياز درختان ميوه براي چند سال اول بهتر است قبل از كاشت در زير ريشاه
(بافاصله  10سانتيمتري) جاسازي شود.
نظر به اينكه در چالكود تمامي كودهاي مورد نياز درختان ميوه بر حسب نتايج تجزيه برگي،
تعيين و با همديگر بطور يكجا با كودهاي سولفا ته ،مواد ديگر كشاورزي (پودري) مخلو مي
گردند محيط اسيدي در اين گودالها بوجود آمده و تحت چنين شرايطي حتي اگر آب آبياري
بي كربنات فراوان نيز داشته باشد هيدروژن براي انجام تبادل غذايي به مقدار كافي حضاور
خواهد داشت و بدين ترتيب نياز تغذيه اي درختان ميوه به بهت رين وجاه و باه مقادار نيااز
درخت تأمين خواهد گرديد.

تشكيل ميوه(فروت ست):

سيب ،زردآلو ،هلو ،شليل ،گالبي ،گيالس ،بادام ،به ،محلول پاشي براي افزايش  fruit setبا فرمول
زير  :اوره پنج در هزار  +سولفات روي پنج در هزار  +اسيد بوريك پنج در هزار.
 fruit setباقي ماندن تعداد ميوه روي درخت را گويند در واقع  fruit setتعيين كننده تعداد ميوه
روي درخت بعد از ريزش گل است كه در دو نوبت محلول پاشي مي شود.
 -1اواخر و بعد از برداشت محصول و فبل از ريزش برگها در پائيز
 -2هنگام متورم شدن جوانه ها در بهار ،جذب از طريق ساقه و جوانه صورت مي گيرد.
محلول پاشي بهتر است در هنگام خنك بودن هوا مانند اوائل صبح ويا عصر هنگامي كه وزش باد
وجود نداشته باشد انجام گردد وروز قبل نيز حتما باغ آبياري گردد.

