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 جلوگیری از ریزش گل : عنوان مقاله 

اگر در منزل خود گیاهی کاشته اید مانند فلفل و به مرحله ی گلدهی رسیده است و گل های آن در حال 

ریز ش می باشد و یا اینکه گلهای آن خشک می شود؛ علتهای متفاوتی دارد که با بررسی عوامل پایین 

این موضوع برای درختان فضای آزاد نیز صادق  ارضه می باشدباید دریابید که کدام مورد علت ای ع

 ...می باشد مانند نارنج و

 :آبیاری نا منظم گلدان یا باغچه

اگر ابیاری گیاه خود را در طول هفته بصورت نامنظم انجام دهید دچار این عارضه خواهید شد؛ بنابراین 

باید چک کنید هر چند وقت یک « ط استهر وقت خاک گلدان خشک شد آبیاری می کنم غل» این گفته

روز یکبار باشد باید بطور منظم گیاه را هر سه روز  3بار گیاه به آبیاری احیتاج دارد مثال اگر هر 

 .آبیاری کنید

اگر در باغچه ی خود کود حیوانی زیادی مصرف کنید این کود به دلیل : مصرف بیش از حد کود حیوانی

 .و ریزش گل می شود نیتروژن باال باعث رشد رویشی

بعضی از کودها باعث ریزش گل می شودند مانند کود آهن و کودهایی که : مصرف نادرست کود

نیتروژن باالیی دارند این نمونه کودها باعث ریزش گل می شوند؛پس یادتان باشد در هنگام گلدهی از 

 .کودهای ازته و آهن استفاده نکنید

 :راه های افزایش گل انگیزی و جلوگیری از ریزش گل

شما با مصرف کودهایی که فسفر باالیی دارند می توانید میزان و حجم گل را افزایش دهید و از طرفی 

پتاسیم  پتاسیم مانع ریزش گل می شود؛ بنابراین در مرحله گلدهی از کودهایی استفاده کنید که فسفر 

 .گودهای فسفیت می گویندبه این کودها . باالیی دارد

 :نحوهی مصرف

این کودها بصورت مایع می باشد؛ .کودهای فسفیت اغلب به روش محلول پاشی استفاده می شود

سی سی را از آن با سرنگ از مخزن استخراج کنید و در یک و نیم لیتر آب حل کنید و 3بنابراین میزان 

 .با یک سم پاش دستی روی گیاه محلول پاشی کنید


