Торене на домати в оранжерии
Основни правила
При отглеждането на домати в оранжерии и изхранвенето
им с хранителен разтвор са необходими по-големи
количества N,P,K,Ca,Mg в сравнение с доматите
отглеждани на открито.
Ако са задоволени изискванията от хранителни вещества
може да се очаква висок добив и качество. При отглеждане
с дълга вегетация 15-30 кг./м², при отглеждане с кратка
вегетация 6-15 кг./м²
В зависимост от натоварването на растението,
едноврeмeнно с повишаване на температурата се повишава
и количеството на вода и хранителни вещества.
Препоръчителна технология за торене
Основно торене на домати в оранжерии
Въз основа анализ се определя количеството органични и минерални торове. Съобразно
необходимостта се коригира и количеството на Ca.
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Обикновена технология за торене с хранителен разтвор (капкова система) изразена в гр. на 100 м²,
седмично при гъстота 2,8 растения/м²
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На почви с високо pH и добра запасеност с Са сменете калциевия нитрат (100 гр. калциев нитрат се заменя с 50

гр. амониев нитрат).
ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ДОМАТИ ПРИ ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
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