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Trabzon hurması yetiştiriciliği pdf

Trabzon hurmaları subtropikal iklim meyveleridir. Ancak, sıcak iklim koşullarına adapte olmuştur. Bu ağaçlar kışın yaprak döken bu yana, tropikal meyve diğer türleri daha düşük kış sıcaklıklarına karşı daha dayanıklıdır. Tipik olarak -12ºC'ye kadar sürebilir ve -18ºC'ye kadar çeşitkullanabilir. Trabzon hurmalarının çoğu 7.2 ºC'de 200-400 saatlik bir kış tatili gerektirir. Akdeniz
bölgesinin kıyı şeridinde ağaç kar kullanımı Mart ayının ilk yarısında ve çiçekler Nisan ayı sonunda gerçekleşecek. Trabzon hurması geç çiçeklenme nedeniyle erken ilkbahar donlarından etkilenmez. Cins meyve pişirmek için 140-160 gün uzun bir süre gerektirir. Zor yemek çeşitleri (aromalı değil) meyve tatlandırmak için diğer çeşitleri daha fazla sıcaklık toplamları gerektirir.
Trabzon hurması yüksek hava nemi istiyor ve nemli bölgelerde en kaliteli meyveler elde edilebiliyor. Bu alanda düşük hava de nod ile sulama ile iyi ürünler elde edilebilir. Ancak, güneş yanığı bu bölgede meyve oluşabilir, bu yüzden dikkatli olun. Trabzon hurması (cennet elma) ağaçları genellikle rüzgardan zarar görmez. Ancak, çok fazla rüzgar ın olduğu yerlerde, meyve
sonbaharda meyve olgunlaşma süresi boyunca yaprak ve dallar tarafından zarar görür, hangi kalitesini düşürür. Trabzon palmiye ağaçları o kadar gevrektir ki, güçlü rüzgarlar bereketli dalları kırabilir. Bu durumu önlemek için dallanma desteklenmelidir. Hurmon hurması için en iyi toprak türü orta ağır, derin toprak organik madde açısından zengin ve iyi drene olduğunu. PH 6.5-7.0
olan toprakta kuyu nun yetiştirilmesi sonuç verir. Ancak, çok hafif topraktan çok ağır toprağa diğer toprak türlerine uyum sağlar. Kireç içeriği toprakta %20'ye kadar büyüyebilir. 1. Trabzon Tarihine Giriş (Diospiros Haki L.) Ebenassea'deki ailenin Dareni fabrikasıdır. Çin'de doğan bu meyve, eski Çin'den Japonya'ya ithal edildi ve üretilmeye başlandı ve takip eden yıllarda Japonlar
tarafından en popüler ve tüketilen meyve oldu. Trabzon hurma askorbik asit ve A vitamini iyi bir kaynağıdır. Çiğ meyve ve meyve eti daha olgun meyve yenmemiş kabuk etrafında daha fazla askorbik asitler vardır. Buna ek olarak, askorbik asit konsantrasyonu arttıkça, meyve nin içinde kabuk yaklaşımlar. Trabzon fenol bileşikleri içerdiği için tarihin en önemli özelliklerinden biridir.
Askorbik asit ve yüksek düzeyde meyve içeren fenolik bileşikler, bu meyve antioksidan özellikleri ekler. Subtropikal iklim meyvesi trabzon hurma, ülkemizin Akdeniz bölgesinde en sık yetiştirilen meyvesidir. Bu tür meyveler, özellikle Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde serin alanlarda, kışın dökülen yapraklar olarak yetiştirilir. 2. Bitkey hücre Trabzon palmiye ağaçları dik, yarı
dik veya yayılır gibi gelişir. Cinsgöre, dalları orta veya güçlü gelişmektedir. İki üç yıl içinde çok fazla şeker göreceksin. Bu glutinous pirinç bir dalı değildir, ama güçlü ve dik yetişir. Üçüncü yıldan itibaren soya dalları küçültülür, çok sayıda kısa meyve dalı oluşur. Tomurcukları kopme devresi sırasında öne koyu kahverengi vardır. Bazı çeşitleri (süt) şube sık, bazı (Hachiya) nadiren
şube. Trabzon palmiye ağaçları kışın yaprak döker. Özellikle meyvenin olgunlaşması kadar zaman içinde, böyle hoş bir görüntü oluşturur. Trabzon hurmaları, meyveli tadın acısı ve acısızlığına bağlı olarak iki kategoriye ayrılır. Acı ve acı eksikliği hasat ve meyve durumunu gösterir. Acı olmayan çeşitleri hasat tan hemen sonra sert olduğunda yenebilir ve acı çeşitleri yumuşadıktan
sonra yenilebilir (acı kaybolduğunda). Toz olduğunda çeşitlerin çoğu çekirdek meyve var, ve meyve oluşan daha çekirdekleri, daha koyu meyve eti rengi olacaktır. Öte yandan, toz biriktisi zaman bazı çeşitleri meyve eti rengini değiştirmez. Bu cins meyve eti her zaman parlak (turuncu) renktir. Bu durumda tozun etin rengi üzerindeki etkisi dikkate alınarak yeni bir sınıflandırma
yapılmıştır. Bu sınıflandırma bugün hala kullanılmaktadır. Bu sınıfta ırklar iki grupta toplanır. Meyve et rengi değişken olmayan çeşitlerin ilk grubunda çeşitlerin çiçekleri meyve et rengi değişken çeşitleri, meyve çekirdek ve meyve et rengi turuncu kalır. Meyve çekirdeği ya da çukur olsun, etin rengi değişmez. Bu grupta, acı bir tadı olmayan veya hasat sırasında acı tat olmayan
çeşitleri olabilir. İkinci grupta, toz birikmediğinde meyve eti portakal ve acı bir tadı vardır. Toz olduğunda, meyve eti toz derecesine bağlı olarak biraz kahverengi döner, ve acı bu renk değişikliğine bağlıdır. Renk değişikliği çok varsa, acı bir tat ve çok fazla toz olacaktır. Toz bittiğinde, tüm çekirdekler kurutulur, meyve eti tamamen kahverengiye döner, meyve artık acı değildir ve sert
olduğunda yenebilir. Trabzonhurlarının çoğu çeşidini toz haline alır. Bu çeşitleri yeterli ürün almak için, toz bir tür kullanmanız gerekir. Bu çeşitlerin farklı aşamalarında meyve tutmadığında veya meyve dökmediğinde, ölümden önceki küçük meyvelerden başlayarak, bu çeşitlerin tozu olmadığında. Düzenli erkek çiçek çeşitleri toz olarak kullanılmalıdır. Toz böcekler tarafından
sağlanır. Tozlu çeşitlerin çoğu iyi meyve kalitesi ile pazar değmez. Tam toz sağlamak için, orijinal çeşitli ve toz çeşitli çiçek yutma aynı anda gelmelidir. 8-10 Ağaçlar 1 Bir şekilde dikmelisin. Trabzon'da meyve etinin kahverengisi genellikle istenmeyen bir özelliktir. Bu nedenle Türkiye dışındaki çeşitlerden tozsuz yeterli ürün alınırsa toz çeşitleri kullanılmaz. Bu nedenle, istenilen
tohum ve portakal meyve et ve meyve alabilirsiniz. Bir dester post-oil çeşitli ürünler elde etmek için gereklidir. Bu tür tozlar değişmese bile, meyve etinin rengi değişmez, turuncu kalır. Renkli renkleri ve büyük meyveleri olan Hachiya çeşitleri de tozsuz geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetiştiriciler çekirdeksiz meyve satın almak için ticari kapalı bahçeler bir çeşitlilik
kurmak için tercih. Trabzon huran çeşitlerinde meyve büyüklük ve şekil açısından dikkatle değişir. Meyve şekli çok düşük, düşük, yuvarlak, kısa, orijinal ve uzun. Meyve kabukları genellikle düz ve balmumu katmanları ile kaplıdır. Hasat ta, meyve kabuğunun rengi çeşitlerine bağlı olarak değişir: yeşil sarı, turuncu sarı, turuncu, turuncu ve kırmızı. 3. Genel istek trabzon tarih
subtropikal iklim meyvesidir. Ancak, sıcak iklim koşullarına adapte olmuştur. Bu ağaçlar kışın yaprak döken bu yana, tropikal meyve diğer türleri daha düşük kış sıcaklıklarına karşı daha dayanıklıdır. Genel olarak -12°C'ye kadar sürebilir ve bazı çeşitlerin tarihi -18°C'ye kadar çıkabilir. Trabzon hurmalarının çoğu için kış istirahati ihtiyacı +7.200 saatten azdır. Akdeniz bölgesinin sahil
şeridinde yanan odunlar Mart ayının ilk yarısıdır ve çiçekler Nisan ayı sonunda dır. Trabzon hurması geç çiçeklenme nedeniyle erken ilkbahar donlarından etkilenmez. Cins meyve pişirmek için 140-160 gün uzun bir süre gerektirir. Katı ve yenilebilir çeşitleri (aromalı değil) meyve pişirmek için diğer çeşitleri daha fazla sıcaklık toplamları gerektirir. Trabzon hurması yüksek hava nemi
istiyor ve nemli bölgelerde en kaliteli meyveler elde edilebiliyor. Bu alanda düşük hava de nod ile sulama ile iyi ürünler elde edilebilir. Ancak, güneş yanığı bu bölgede meyve oluşabilir, bu yüzden dikkatli olun. Trabzon palmiye ağaçları genellikle rüzgardan zarar görmez. Ancak, çok fazla rüzgar ın olduğu yerlerde, meyve sonbaharda meyve olgunlaşma süresi boyunca yaprak ve
dallar tarafından zarar görür, hangi kalitesini düşürür. Trabzon palmiye ağaçları o kadar gevrektir ki, güçlü rüzgarlar bereketli dalları kırabilir. Bu durumu önlemek için dallanma desteklenmelidir. Hurmon hurması için en iyi toprak türü orta ağır, derin toprak organik madde açısından zengin ve iyi drene olduğunu. PH 6.5-7 olan toprakta ekim iyi sonuçlanır. Ancak, çok hafif topraktan
çok ağır toprağa diğer toprak türlerine uyum sağlar. Kireç içeriği toprakta %20'ye kadar büyüyebilir. 4. Trabzon hurma ağaçları çelik ve aşı yöntemleriyle üretilmektedir. Ancak, çeliğin kökünü kazımak çok zor olduğundan, aşılama yöntemi genellikle taburcu edilir. Aşılama işlemi göz veya kalem aşısı ile uygulanır. Yani ebeveynlere ihtiyaç var. 5. Bahçe bitkisi hazırlama yaz aylarında
başlamalıdır. Beslenme problemlerini önlemek için toprak analizi yapılmalı ve gerekli gübre Yüksek yağış ile yeraltı ile ilgili bir sorun varsa, toprak drene olması gerekir. Toprak organik madde açısından zengin değilse, 3-4 ton çiftlik gübresi toprağa verilmeli veya yeşil gübre ile değiştirilmelidir. Derin bir sürüm sonbaharda yapılmalıdır ve bahçe yeri sağlam ise tesviye. Bahçe yeri çok
eğimli ise, basamaklı yapılmalıdır. Trabzon hurması, yaprakların ve küçük dalların neden olabileceği rüzgarın neden olduğu berelere karşı çok hassastır. Bu nedenle, çok fazla rüzgar olduğu yerde, bahçenin kenarı bahçe tesisi önünde bir veya iki sıra içinde bir rüzgarlık ile çevrili olmalıdır. Selvi veya okaliptüs ağaçları rüzgar kesiciler ile dikilebilir. Dikim çukuru 60-70 cm derinlik ve
genişlikte açılmalıdır. Dikim aralıkları 5m x 5m, 6m x 6m, 7m x 7m, 8m x 8m, 10m x 10m'dir. Fideler, yaprakları döktükten sonra başlayan ilkbahara kadar devrede dikilebilir. Kışın soğuk olduğu yerlerde bahar dikimi tercih edilmelidir. Dikim sırasında fidandikleme lerde kök dikişi yapılmalıdır. Sökme sırasında, karışık çürük kökleri, kesikler site üzerinden kesilir. Çok fazla su kökü
olmadığı için fidanların kökleri çok kısa olmamalıdır. Fidanlar fidanlıktan çıkarılan derinliklere dikilmelidir. Dikimden hemen sonra şişelenmiş su verilmelidir. Yeni dikilen fideler yerine, yağış ve rüzgarın etkisiyle bükülmemesi için fideler tüm yere bağlanmalıdır. Dikimden sonra fidelerin tepeleri iyi gelişmiş gözlerle 60-70 cm'den kesilir. Dikmek için türü seçerken, yüksek piyasa değeri
ile çeşitleri dikkat etmelisiniz. İç pazarın yanı sıra yurtdışı piyasaların ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Bahçe konumu seçimi için dikkat edilmesi gerekenler: subtropikal alanlarda yetişir. Ama aynı zamanda sıcak iklimlerde büyüyebilir. Dalları çok açık olduğu için güçlü rüzgarlar ile bir yer arzu edilmez. Gerekirse, selvi rüzgarlık yapılır. Toprak orta ağır, organik madde açısından
zengin olmalıdır, pH = 6,5-7, drenaj iyi, derin. Taban suyu yüksekse, bir drenaj hendeği açılır. Çeşitlerin seçimi için dikkat edilmesi gerekenler: seçilen tip turuncu-kırmızı olmalıdır, hangi sert et olmadan yazmaz, yollar ve muhafazaları için uygun bir çekirdek ile. Gelişme açısından erken, orta ve geç sezon çeşitlerinin kullanımı piyasa süresini uzatMaktadır. 6. Kültürel İşlemler 6.1.
Sulama Trabzon hurması ağaçlarının iyi gelişmesi ve topraktan yeterli mahsul sağlamak için yeterli su alması gerekmektedir. İlkbahar ve yaz aylarında, iltica ve meyve büyüme gelişimi olduğunda, Onunla ilgilenmelisin. Bu tür devrelerde, yeterli sulama yoksa, meyve döküm olabilir. Meyve gelişimi de vardır. Düzensiz sulama ile meyve çatlaklar da vardır. Buna ek olarak, meyve
ölüm yakın sulama nedeniyle, meyve çatlaklar. Bu nedenle, meyve, kabuk renginin yeşilden sarıya değiştiği devreden sonra sulandırılmamalıdır. Sulama çalışmaları kuru sonbahar ve kış aylarında yapılmalı, ancak sulama aralıkları daha uzun süre korunmalıdır. Sulama nın miktarı ve sıklığı iklim, toprak ve sulama sistemlerine bağlıdır. 6.2. Modifiye Trabzon tarihine kadar verilen
gübre miktarı, yaprak ve toprağın analizi sonuçlarına göre belirlenmelidir. İyi yanmış çiftlik gübresi sonbaharda bir decara 3-4 ton hesabı ile her üç yılda bir verilmeli ve sürüm ve toprak karışık. Trabzon hurma ları çok azot gerektirir. Analize göre, verilen azot miktarının üçte biri erken ilkbaharda verilebilir, geri kalanı ise Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında verilebilir. Aşırı miktarda
azotlu gübre çiçek ve meyve dökümüne neden olur. Azotlu gübre, ağaç verildikten sonra taç izi damlası üzerinde açılan bir çukurda, toprağın toprağa gömülmesi için toprak demirleme yapılmalı ve sulama derhal yapılmalıdır. Fosforlu gübreler Kasım-Aralık ayları arasında uygulanabilir. Bu gübre çiçekli, meyve lifi ve kök gelişimini etkiler. Potasyumlu gübre meyve kalitesini etkiler.
Aşırı potasyum desism ile yaprakları ve ağaçların kenarları sarı ve kuru. Aşırı meyve döküm gözlenir. Potasi ve Inn Kasım ayından aralık ayına kadar birlikte kullanılabilir. Bu gübre, odun tacı nın düşmesi için açılan çukura verilir ve toprakla kaplanır veya taç damlasına açık olan 5-6 çukura verilir ve kapanır. Magnezyum desism organik madde ile yerini yoksul toprakta yaygındır.
Yüksek potasyumlu topraklarda magnezyum alımı azalır ve azalır. Magnezyum eksikliği belirtileri ağaçlar meyve ile aşırı yüklendiğinde yaz aylarında ortaya çıkar. Angarya belirtileri meyve dallarında düşük yaprakların damarlarının sarın şeklidir. İleri evrede, sarı kısımlar kanar ve yapraklar önceden düşer. Manganez eksikliği toprağın manganez içeriği düşük veya toprak çok
kireçlenmiş olduğunda oluşur. Dövüş sanatları belirtileri Mayıs ayı başlarında yeni tomurcuk alt yaprakları üzerinde siyah nokta şeklinde görünür. Gelecekte, sürgünün üst sınırında görünür. Manganez desism yaprakları ve meyve dökümleri üretir. Manganez des00 meyve tutum hemen sonra yaprak gübresi önerir. Demir eksikliğinin belirtisi genç yaprakların damarlarının
sarıolmasıdır. Yaprak damarları yeşil kalır. Çok kireçlenmiş toprakta demir eksikliği gözlenir. Toprağın pH'ı, 40-50 kg toz sülfür uygulanarak çok yüksek pH ile toprağa decaar olarak azaltılabilir. Buna ek olarak, demir sülfat veya diğer demir preparatları Yaprak gübresi sabah ın erken saatlerinde veya öğleden sonra uygulanmalıdır. Trabzon palmiye bahçesinde doğru düzeltmenin
yapılabilmesi için önce yaprak analizi yapılmalıdır. Bu amaçla, örnekler Ağustos ayında ilkbaharda oluşan yaşlanma ve verimsiz çekim ortasında 5 aylık yaprakları alınır. 6.3. Tomurcukların dikimi sonrasında ilk üç yıl içinde şekil tamamlanır. Diğer doruk noktası dalı (modifiye okuyucu) sistemi fidelerin tacına uygulanabilir. Diğer tepe dal sistemlerinin önemli bir yönü vücuttaki düz
boşluklar arasında dağınık 3-5 ana bilim dallarının gelişimini sağlamaktır. Kışın dikilen fideler Mayıs-Haziran ayları arasında ana noktalar olarak seçilir. 포크인 원치 않는 새싹이 끊어지다. Seçilen dallar arasındaki mesafe en az 10 cm olmalıdır. Vücut ile dal açısı da 45-60 derece olmalıdır. Seçilen dalların ağacın dengesi açısından ağacın farklı yönlere dağıldığını niçin seçilsin önemli.
Zayıflamak istediğimiz noktada bükme yapılmalıdır. Kışın, daha önce bağlı dalları çözülür ve açıları teyit edilir. Çatalları ve glutanoları temizleyin. Çok zayıf atışlar engellendi. Ana dallar dış gözdeki kuvvete bağlı olarak 40-45 cm'de kesilir. Yeşil porselen yaz ikinci yılında uygulanır. İkincil dallar her büyük için seçilir. Diğer noktalar, önemli ve ikincil noktaların güçlü gelişimi için
eğlenir. İstenmeyen tomurcuklar kırılmış. Aynı çalışma üç yıldır devam ediyor. Taçtan sonra çok fazla tedaviye gerek yoktur. İyileşme çok güçlü bir şekilde büyüyen bir noktada yapılmalıdır. Kışın çok zayıf, ince, dolaşmış, hasta ve yaralı dalları kesilir. Seyreltme meyve çok verimli olduğu yıl boyunca her meyve dalı üzerinde kalmasını sağlamak için el ile yapılır. Alt dalların meyve
yüküne bükülmesini önlemek için tepe nin yaralanması veya sapkınlıkla desteklenmesi gerekir. Tel terbiye sistemi de uygulanır. 6.4. Trabzon hurma bahçesinde örtü ve peçesiz toprak işleme yapılabilir. Kullanılmayan işleme, toprak sürülmüş ve toprak çim olmadan korunur. Bu tür toprak işleme, toprak yok, yağmur veya sulama ile krem katmanları yok, kolay toprağa işlemek için
yapım ve toprakta hava sağlar. Parke zemindeki çimler yutup temizlenir. Sonbaharda, derin bir versiyonu taşlama yapılır. Sürüm çalışması toprak ses ekranında iken yapılmalıdır. İlkbahar ve yaz versiyonları disk pulluklardan yapılmıştır. Bahçedeki ağaç büyükse, bahçe tipi dalları kırmamaya dikkat etmeli ve bahçe tipi küçük bir traktör kullanmalıdır. Sulama sayısı sınırlı ise
yayılmayan toprak işleme yapılmalıdır. Hava geyiği düşük yerlerde, kapalı toprak işleme tercih ederim. Çok ağır toprakta, peçe bitkileri toprakta çok fazla su kullanmak için yararlıdır. Eğilimli arazide, peçe bitkileri erozyonu önlemek ve su bakımı için yararlıdır. Weed kontrolü kapalı toprak tedavisi için ağacın taç projeksiyon yapılır. Ağaçların arasında Bazen, yerinde aşağı tıraş kalır.
6.5. Bazı çeşitlerin meyve tutumu ve seyreltme süresi (1 yıl bolluk, bir yıl içinde daha az ürün verimliliği) oluşabilir. Bu durumda, çiçeğin seyreltilmesi aşırı verim yılında yapılabilir. Eğer ihracat için kaliteli meyve istiyorsanız, meyve her meyve dalında kalmalıdır ve meyve zarar vermemek için meyve etrafında yaprakları çekin. Bazı çeşitleri aşırı meyve döküm göstermektedir. Geçmiş
döküm nedenleri aşırı meyve tutum, toz veya gübreleme eksikliği, aşırı sulama veya dehidratasyon, aşırı azot gübreleme ve dengesiz bitki gelişimi, aşırı potasyum ve manganez desism ve buğday kemik zararlılarının etkileri vardır. 7. Trabzon meyvesinin toplanması ve saklanması cildim için doğru zamanda önemlidir. Meyve boyutu dolu ve meyve kabuğu yeşil renk kaybolur,
meyve kabuğu tam portakal veya koyu portakal aldığınızda meyve toplamak gerekir. Acı çeşitlerin meyveonlar ihale kadar uzun bir süre ağaçta kalabilir, bu zaman yeme söz konusu olduğunda. Ancak bu durumda böcek ve kuş hasarına karşı önlemler alınmalıdır. Cildim en az iki kez yapılmalı ve iyi renk almaz meyve toplamak değil. Deriden gelen meyve dallardan çıkarılmaz.
Dalları çok gevrek veya meyve yaprakları meyve olgunlaşmadan önce çürümeye olabilir ağaç, kalır. Böyle istenmeyen durumlar yoksa, meyve dalları solak ve diğer taraftan, dikkatle meyve dalları kaldırılır. Meyve sapı uzun ise, kök sapları çanak yaprakları kesilmelidir. Cildim ile yapılan meyve yavaş yavaş zarar vermemek için toplama kabına konulmalıdır. Meyve dikkatle
paketlenecek yere taşınmalıdır. Meyve deri sonra sınıflandırılır. Bir örnek boyut, şekil ve renk güneş yanığı ve böcek hasarı olmadan lekesiz meyve birinci sınıftır. Büyük bir şekilde, bu bir örnek değil, ve böcek hasarı olmadan lekesiz meyve de ikinci sınıf girer. Ambalaj için, tek bir tabaka, plastik ve meyve yerleşim hardcore meyve için kullanılmalıdır. Kasa boyutu
450*290*100mm'dir. Cıvata derinliği düşük olabilir. Daha küçük kutular dışa aktarma için kullanılmalıdır. Hurma hurma larının çoğu -1 ve 1°C'de soğutulabilir ve 2-4 ay boyunca %80-90 bağıl nemde saklanabilir. Trabzon akdeniz bölgesinin kıyı şeridinde uzun bir pazar dönemine sahiptir. Eylül ayının ilk haftası ile başlayan pazarlama dönemi Kasım ayının ikinci haftaya kadar devam
ediyor ve ikinci cins devam ediyor. Geçmişin meyveleri toplanmaz ise, onlar yaprakları döküm ve daha sonra ağaçta bırakılabilir. Uzak bir pazara acı çeşitlerin meyve göndermek için, meyve ince kağıda sıkıca sarılmış ve göndermeden önce tek bir satırda dizilmiş olmalıdır. Meyve satarken, zor durumda olmalılar ve bu nedenle sunulmalıdır. Acı aromalı çeşitlerin fizyolojik
olgunluğuna göre yenecek şekilde şu işlemler uygulanabilir: Etilen odalarının olgunlaşması: Muzlu meyveler gibi Trabzon hurmaları da olgunlaşmak üzere etilen odasına konulabilir. Ancak etilen odasına konulan meyve aynı deridir. Diğer meyvelerin meyveleri farklı zamanlarda olgunlaştığı için bazı zorluklar yaratırlar. Etre çözeltisi için meyve ekleyin ve daha sonra olgunlaşma
sağlamak: Bu şekilde, meyve cildim sonra 500 ppm etik çözüm 2 dakika sonra yemek için 2-3 gün bekleyebilir. Karbondioksit uygulaması nedeniyle acı ortadan kaldırılması: Bu yöntem yaygın Japonya ve İsrail'de kullanılır. Meyve CO2 ile tedavi edilir ve sarı-yeşil aşamada, bir üniforma ve acı tat geliştirilmiştir. Limonlu suyu baştan çıkararak acı tadı çıkarın: Bu şekilde, meyve limon
lu su ile tedavi edilir ise sarı portakal. Meyve %2 kireç suyunda depolandıktan sonra acı tatları beşinci günde tamamen kaybolur. Genellikle, cildimde yapılan meyve 21 de 2-3 hafta saklanır, onlar kendiliğinden yumuşatır ve yemek. Ayrıca elma ve armut gibi meyvelerin olduğu plastik bir torbada beklerken, trabzone tarihinin olgunlaşması, bu meyvelerin ürettiği etilen gazı ile hızlı bir
şekilde olgunlaşır ve acı kaybını sağlar. Son yıllarda yabancı ülkelerde daha fazla acı olmayan çeşitler önem vermiş ve bu çeşitleri üretilmektedir. Acı olmayan çeşitlerin iyi satılabilmesi için ambalaj kutularına etiket koyarak ve bu çeşitleri sert bir şekilde yiyerek halka tanıtılması gerekmektedir. Trabzon Hurme Meyvesi özellikle A vitamini ve karbonhidrat açısından zengindir.
Trabzon hurmalarında acı çeşitleri nisbete daha yumuşak olur ve istendiğinde krema yenebilir. Bu çeşitleri de marul yaprakları üzerinde krema veya mayonez salata için kullanılabilir. Küçük küçük bitkileri ile meyve salatalarında acı olmayan çeşitleri kullanabilirsiniz. Trabzon hurması meyvesi kurusu ve taze tüketimi ile tüketilebilir. Son yıllarda UzakDoğu'da taze tüketime uygun
olmayan birçok acı çeşidi kurutulmaktadır. Meyve katı olduğunda, küçük olanlar ikiye ayrılır, ve büyük olanlar dörde ayrılır, halatlar üzerinde dizilmiş ve güneşte kurutulur. Kurutma kabininde de kurutma yapılır. Uzak doğu ülkelerinde, kışın dondurulmuş satılmaktadır. Ayrıca marmelat yapımı, kek, püre, soslar, dondurma ve muhallebi için kullanılır. (Kaynak; M.E.B., Bahçecilik-
Trabzon Hurman Çiftliği Yetiştiriciliği, Ankara, 2011.) Aslında, üniversiteler, ekoloji, yaşam maliyeti, sessiz alanlarda çok başarılı. Ama sağlığımız çok önemli. Birçok ilaç popülerdir. Retinoblastom gibi diğer terapötik spesifik hastalıklar. En Ereksiyon olanınabildiğini biliyor. Araştırmacı erektil disfonksiyon hakkında konuşuyor mu? Birçok web sitesi Viagra'yı 25mg olarak tanımlar.
Bazen esrar gibi aşırı miktarda içki içen erkekler, ereksiyon devam ettiği için iş için reçeteli ilaçlara geçmeyi garip bulurlar. Yararlı etkileri ile birlikte, çoğu ilaç genellikle herkesin yaşadığı kutu ama tehlikeli olumsuz etkilere neden olur. Eski jenerikleri saklamayın. Yerel bir eczaneye götürün; Bunu senin için yapabilir. Öyle yapacağız.
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