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دماى مناسب در طول دوره رشد 30 الى 35 درجه سانتى گراد مى باشد.
حداقل عمق خاك براى انگور باید 75 سانتى متر باشد. اما عمق 100سانتى متر ترجیح داده مى شود و اگر عمق خاك 150 الى 180 سانتى متر

باشد گیاه باردهى بهترى خواهد داشت.
تراکم در هکتار 500 تا 5000 درخت بسته به رقم و هرس درخت متغیر مى باشد.

هدف اصلى از هرس انگور بایستى براى نفوذ نور و تهویه هوا باشد تا عالوه بر مدیریت بیمارى هاى قارچى مانند سفیدك ها، میوه انگور
از عطر و طعم مناسبى برخوردار باشد.

اگر دماى فصل رشد از 7 درجه سانتى گراد پایین تر رود رشد انگور متوقف مى شود.
نیاز سرمایى انگور جهت گل انگیزى در زمستان بسته به رقم 100 تا 350 ساعت دماى صفر تا 7 درجه سانتى گراد مى باشد.

نیاز آبى: انگور در مناطقى که میزان بارندگى ساالنه بیش از 300 میلى متر باشد به آبیارى نیاز ندارد، در غیر این صورت در فصل رشد
باید 3 الى 4 نوبت آبیارى انجام شود.

اولین مرحله آبیارى بعد از ریزش گلبرگ ها مى باشد.
دومین مرحله آبیارى هنگام تشکیل غوره ها مى باشد .

مرحله سوم آبیارى در زمان تغییر رنگ حبه ها بوده که باعث افزایش حجم حبه ها مى شود.
مرحله چهارم در اواسط زمستان انجام شود.

   حدود 2 هفته قبل از برداشت انگور بایستى آبیارى قطع گردد. تا از ترکیدگى حبه ها جلوگیرى شده و انگور ها عطر و طعم بهترى
پیدا کنند.

آبیارى در مرحله نزدیک به رسیدن میوه ها عالوه بر دیررس شدن حبه ها موجب کاهش میزان قند، ترکیدگى حبه ها (کپک زدگى حبه ها)
و شل شدن گوشت میوه مى شود. همچنین باعث حساس شدن ریشه هاى انگور به پوسیدگى ناشى از قارچ ها ى بیماریزاى خاکزى مى گردد.
(آبیارى خارج از اصول در تاکستان ها بزرگترین عامل کاهش دهنده کیفیت و کمیت انگور مى باشد و سرآغاز شروع بسیارى از بیمارى ها)

   نوك بردارى شاخه ها 5 الى 7 روز قبل از گل دهى موجب افزایش تشکیل میوه شده و اگر بعد از تشکیل میوه انجام شود، باعث افزایش

حجم حبه ها و زودرس شدن محصول مى شود.

    کاربرد قرص هاى حاوى جیبرلین 20 روز بعد از گلدهى موجب افزایش اندازه حبه و مصرف آن در زمان تشکیل میوه موجب تُنک شدن

خوشه و افزایش سایز حبه ها و جلوگیرى از ترکیدگى حبه ها مى شود.

توصیه هاى اصلى جهت تغذیه باغات انگور از طریق آب آبیارى (بدون در نظر گرفتن کود ازته و کودهاى پایه که بایستى براساس آزمون

خاك انجام شود).
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نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

2/5 در هزار کود ناتورآمین روى و منگنز دایمساپس از ریزش گلبرگ ها و در ابتداى تشکیل میوه ها

جهت بهبود اندازه و کیفیت میوه زمانى که حبه هاى انگور یک سوم
 رشد خود را کامل نموده اند

2 در هزار ناتورآمین پالس و 2 در هزار کلپاك

1/5 در هزار ناتورمیکس دایمسا1هفته بعد

زمانى که حبه هاى انگور دو سوم رشد خود را کامل نموده اند و  
توصیه مى شود این ترکیب هر 3 هفته یکبار تکرار گردد

2/5در هزار ناتورکوئل کلسیم دایمسا

2/5 در هزار ناتورفوس دایمسا و 2 در هزار کلپاك در ابتداى زمان نرم شدن غوره ها جهت افزایش عملکرد و باالبردن
 مقاومت درختان به بیمارى ها و بهبود رنگ و قند میوه

قبل از گلدهى انگور زمانى که رشد شاخه هاى سال جارى 5 الى 10 
سانتى متر است جهت رشد اولیه و کشیدگى خوشه

محلول پاشى2 در هزار از کود پلنى فلور دایمسا یا 2 در هزار کلپاك

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى

محلول پاشى

3 در هزار افترفروت دایمسا محلول پاشىپس از برداشت محصول 
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نحوه مصرفتوصیه کودى و میزان مصرفمرحله رشدى گیاه زمان مصرف ردیف

در ابتداى فعالیت رویشى نهال ها جهت تحریک و تولید
 ریشه هاى بیشتر و قوى تر

به ازاى هر درخت 5 الى 10 گرم ناتورکوئل آهن دایمسادراولین نوبت آبیارى بعد از ریزش گلبرگ ها
 به همراه 20 سى سى هیومیفرست مایع

به ازاى هر هکتار 10 الى 20 کیلوگرم کود 36-12-12 در دومین مرحله آبیارى هنگام تشکیل غوره ها
به همراه 10 لیتر هیومیفرست مایع

(در مخزن جداگانه مصرف شود)

10 الى 20 کیلوگرم سولفات پتاسیم محلول در آبدر مرحله سوم آبیارى در زمان تغییر رنگ حبه ها
( 3 هفته قبل از برداشت، مصرف کودهاى پتاسیم

متوقف شود.)

10 الى 20 کیلوگرم میکرو معدنى و 500 کیلوگرم اواسط یا اواخر زمستان
در هکتار آیرونیکا(چالکود)

4 الى 5 لیتر کود رایزا دایمسا

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

آبیارى

توصیه هاى اصلى جهت تغذیه باغات انگور از طریق محلول پاشى :
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توصیه هاى اصلى جهت تغذیه باغات انگور از طریق آبیارى :



توصیه طالیى (انگور سیاه و یاقوتى):

جهت افزایش عملکرد، زودرسى، افزایش میزان رنگ و قند، ترد شدن میوه توصیه مى شود 3 بار در فواصل زمانى  45 ،30، 15 روز

قبل از برداشت، کود مادورل دایمسا به میزان 2/5 در هزار مصرف شود.

جدول زیرکه نشان مى دهد به ازاى برداشت 25 تن انگور در هکتار مقادیر عناصر زیر به همراه محصول از مزرعه خارج مى شود، که به 

کمک این اطالعات مى توان جهت تغذیه برنامه ریزى کاملى در نظر گرفت.

میزان خروج عناصر که در جدول باال ذکر شده است به صورت خالص مى باشد، به عنوان مثال مقدار عنصر پتاس که 148 کیلوگرم 

ذکر شده است که معادل 296 کیلوگرم سولفات پتاسیم مى باشد.

بهترین نتیجه در مورد تغذیه با تجزیه برگ و خاك صورت مى گیرد.
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