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  مقدمه

آنونا در بسياري از كشورهاي آفريقايي، آسيايي و نيز آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي   

مورد كشت و كار قرار مي گيرد و 

باالي غذايي،  به دليل ارزش

دارويي و اقتصادي روز به روز بر 

سطح زير كشت و دامنه توسعه آن 

اين گياه در ايران . مي شود  افزوده 

نيست، اگرچه چندان شناخته شده 

طي سال هاي اخير در مناطق جنوبي استان سيستان و بلوچستان مورد توجه باغداران قرار 

 يافته نام يكي از ارقام هندي آن تغيير سيتاپل شناخته مي شود كه احتماالًگرفته و با نام 

)Seetaphal (بدون ترديد با توجه به سازگاري باالي آنونا، . به گويش محّلي مي باشد

كان توسعه كشت اين گياه در بسياري از مناطق گرمسير و نيمه گرمسير كشور وجود ام

    دارد كه با همت بلند و تالش كارشناسان، باغداران و متولّيان بخش كشاورزي انتظار

مي رود در آينده نزديك شاهد شكوفايي اين محصول در عرصه توليد و اقتصاد كشور 

  . باشيم
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  آنونااهميت و  گياه شناسي

 119با حدود  Annonaceaeآنونا، اسم جنس درخت ميوه اي گرمسيري از خانواده 

هفت . گرفته شده است »بارآور يك ساله«گونه است كه نام آن از واژه اي التين به معني 

      گونه و يك هيبريد اين گياه براي مصارف خانگي و تجاري مورد كشت و كار قرار

    از ميان اين. لعمل به پنج گونه مهم آن پرداخته مي شودمي گيرد كه در اين دستورا

 A. muricataمعروف به چريمويا،  Annona cherimolaگونه ها، سه گونه شامل 

پل داراي اهميت تجاري اَ-معروف به شوگر A. squamosaمعروف به ساورساپ و 

معروف   A. senegalensisپل واَ-معروف به كاستارد A. reticulataبوده و دو گونه 

به طور كلي آنوناها درختچه يا درختان . به مصارف محلي مي رسند به ساورساپ وحشي

كمي پهن هستند، پوست تنه آنها به رنگ  متر به فرم عمودي تا 5-7كوچك به ارتفاع 

اكثر انواع آنونا، . ناهموار و موج دار مي باشد اًقهوه اي متمايل به خاكستري است كه غالب

در گونه هاي گرمسيري آن،  حتيوقوع خزان . مورد استثنايي خزان كننده اندبه جز چند 

هنگامي كه در مناطق با فصول گرم يا خشك بدون بارندگي كشت گردند،  مخصوصاً

  .  مشاهده مي شود

كشت و كار انواع آنونا، آسان و در مقايسه با ساير گياهان به مراقبت هاي زراعي كمتري 

  سال و  15نوع گونه، عمر تجاري يك درخت سالم آنونا حدود بر حسب . نيازمند است
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چريمويا، تنها گونه آنوناست كه به . تن در هكتار برآورد مي گردد 8 -25عملكرد آن بين 

چهار گونه . يافته استخوبي با شرايط نيمه گرمسير يا مناطق مرتفع گرمسيري سازگاري 

گرچه در مناطق نيمه گرمسير نيز از با مناطق پست گرمسيري سازگارند، ا ديگر عمدتاً

در بين گونه هاي آنونا سه گونه چريمويا، ساورساپ و . رشد رضايت بخشي برخوردارند

ميوه اين . پل بيشترين ميزان بازار پسندي و در نتيجه ارزش اقتصادي را دارنداَ- شوگر

ه يا ملّي و بي، منطقه اي ّلدر سطوح تجاري مح طعم خوبي دارد و عمدتاً گونه ها، مزه و

 پالپ ميوه گونه هاي مذكور به صورت تازه يا. ندرت بين المللي به بازار عرضه مي شود

به عنوان دسر يا جهت تهيه شربت و بستني مورد  منجمد به فروش مي رسد كه معموالً

پل و ساورساپ وحشي از اهميت اَ-اگرچه گونه هاي كاستارد. استفاده قرار مي گيرد

رخوردارند، با اين وجود ميوه تازه آنها نيز در كشورهاي در حال توسعه اقتصادي كمتري ب

آنونا همانند بسياري ديگر از درختان و درختچه هاي . بازار فروش قابل قبولي دارد

ارزش . گرمسيري مثل انبه، نارگيل و تمر هندي، گياهي چند منظوره به شمار مي رود

مين امنيت غذايي جامعه همراه با آن در تأاين محصول و نقش مستقيم  غذايي قابل توجه

كاربردهاي متعدد دارويي و صنعتي موجب شده مورد توجه كشاورزان خرده پا و متوسط 

  . قرار گيرد و افزايش درآمد خانوار را در پي داشته باشد
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  اجتماعي و اقتصاديارزش غذايي، 

مين كننده انرژي عالي تأوهيدرات دارد كه از منابع ميوه آنونا مقدار قابل توجهي كرب

كيلوگرم و با فعاليت شديد فيزيكي،  65براي مثال مردي به وزن . محسوب مي شود

از آنجا كه ميزان كالري . كيلوكالري انرژي در جيره غذايي خود نياز دارد 4000روزانه به 

 5/0، مصرف روزانه استكيلوكالري  90گرم گوشت ميوه چريمويا برابر  100موجود در 

تامين ميزان پروتئين و وي. مين خواهد كردنياز روزانه او را تأ% 11ن ميوه، وگرم از ايكيل

پايين ولي از نظر مواد معدني همچون كلسيم، فسفر و پتاسيم  موجود در ميوه آنونا نسبتاً

كه نقش هاي بيولوژيكي قابل توجهي مثل حفاظت از استخوان ها و دندان ها، تقويت 

در مقام مقايسه . مي باشدت عمومي بدن را بر عهده دارند، غني عضالت و افزايش سالم

ور به ط. گفته مي شود ارزش غذايي ميوه گونه چريمويا از انجير، انبه و انگور باالتر است

اساس كلي انتخاب نوع گونه آنونا بر

سطوح كشت و وضعيت اقتصادي 

كشاورزان . بهره برداران انجام مي گيرد

ي و تحت با سطح اقتصادي معيشت

شرايط خرده مالكي گرايش به پرورش 

   پل و ساورساپ وحشياَ-كاستارد
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، درآمد اندكي را نيز دارند كه انواع مذكور ضمن برخورداري از ارزش غذايي قابل قبول

ولي در سطوح تجاري، گرايش بيشتري . كنندگان اين محصول مي نمايندنصيب توليد

 محصول اين . پل وجود دارداَ-شوگر براي پرورش گونه هاي چريمويا، ساورساپ و

در مواردي كشت . گونه ها، هم براي كشاورزان خرده پا و هم متوسط، بسيار درآمدزاست

. و كار برخي از گونه هاي آنونا، عالوه بر درآمدزايي با اهداف خاص ديگري همراه است

د با اهداف پل در اراضي باير هناَ- براي مثال، در سال هاي اخير اقدام به پرورش شوگر

  .غذايي و دارويي مي نمايند

  كاربردهاي دارويي آنونا

نيز برخي از انواع آنها  اخيراً. در طب سنتي آفريقا دارند انواع آنونا كاربرد گسترده اي

جهت توليد داروهاي جديد در كشورهايي همچون اياالت متحده و هند مورد استفاده 

فاده قرار مي گيرند در طب سنتي مورد استبخش هاي مختلف آنونا كه . قرار گرفته اند

به . ثره ي مختلفي همچون انواع تانن، آلكالوئيد و فالونوئيد مي باشدداراي مواد مؤ

دانه، ريشه، پوست، ساقه و : طوركلي خواص درماني زير را مي توان براي آنونا برشمرد

ليت بااليي در درمان از قابي به نام استوجنين است كه ظاهراً ميوه آنونا داراي تركيبات

  ريشه هاي چريمويا داراي آلكالوئيد آپورفين هستند كه اثر تسكين . سرطان برخوردارند
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پودر دانه آنونا مخلوط با آب يا شير جهت كاهش استفراغ  ،در طب سنتي. دهندگي دارد

دم كرده برگ هاي گياه به كنترل . عضالني مورد استفاده قرار مي گيرد) سفتي(و كشيدگي

گوشت ميوه ترش مزه و نارس . نج و سوء هاضمه و نيز درمان ديابت كمك مي كندتش

 -ريشه هاي شوگر. ساورساپ جهت درمان انگل هاي پا و بيماري هاي كبد كاربرد دارد

 پل را مي توان جهت درمان اسهال هاي خوني شديد و افسردگي مورد استفاده قرار داد،اَ

دم . ري در درمان آماس، زخم و افتادگي مقعد دارندثدر حالي كه برگ هاي آن كاركرد مؤ

، برگ ها ريشه  .نوش تهيه شده از برگ هاي آنونا، مسهلي قوي و ملين به شمار مي رود

و پوست ساورساپ وحشي جهت درمان سرطان، تشنج، بيماري هاي مقاربتي، اسهال و 

  .اسهال خوني، تب، فيالريوز و ناتواني جنسي مردان كاربرد دارد

از آنجا كه بعضي تركيبات شيميايي موجود در آنونا خواصي سمي دارند، توصيه  :هشدار

 گونه استفاده دارويي از آن صرفاً درماني با اين گياه اجتناب گردد و هر مي شود از خود

  . دشواز طريق مشاوره تخصصي با مراكز درماني انجام 
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  فرآورده هاي صنعتي 

ميوه هايي هستند كه به شكلي گسترده  ،پلاَ-پل و كاستارداَ- رچريمويا، ساورساپ، شوگ

به محصوالتي همچون بستني، شربت، انواع كلوچه، شيريني و آب ميوه تبديل و مصرف 

ساورساپ، مستعد ترين ميوه براي مقاصد صنعتي است، چون به سادگي  .مي شوند

ريمويا را مي توان به طور چ. اكسيده نشده و قابليت ريكاوري پالپ از ميوه بااليي دارد

 -پالپ شوگر. روز نگه داري نمود 120موفقيت آميزي منجمد و داخل فريزر خانگي تا 

ت كمتري پل را هم مي توان فرآوري و منجمد كرد، اگرچه فرآوري صنعتي آن از اهمياَ

 از دانه و گوشت آنونا، اسانسي. نسبت به چريمويا و ساورساپ برخوردار است

گرفته مي شود كه جهت بهبود طعم فرآورده هاي ميوه آن )سيدهاي آليفاتيكاسترهاي ا(

     اسيد چرب است كه % 22دانه هاي ساورساپ حاوي حدود . مورد استفاده قرار مي گيرد

مي تواند به عنوان طعم دهنده مورد استفاده قرار گيرد، اما مقدار اسيد چرب موجود در 

ت است كه به دليل وجود ن نكته حائز اهمييادآوري اي. است %7چريمويا حدود 

آلكالوئيدها و پلي فنل ها كه در غلظت هاي باال خيلي سمي هستند، بايستي هر گونه 

  . عصاره گيري از پالپ يا دانه اين محصول، تحت شرايط كنترل كيفي باال انجام گيرد
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  شرايط كاشت

ر تعيين محل احداث باغ ثري د، عامل مهم و مؤ)مخصوصاً دما( هواييشرايط آب و 

پل را در مناطق پست با هواي گرمسيري و اَ-پل و شوگراَ-ساورساپ، كاستارد. آنوناست

پل در شرايط با زمستان اَ-شوگر. درجه سانتي گراد مي توان كاشت 21-30دماي بين 

ماليم به خوبي رشد مي كند، نسبت به خشكي متحمل است، اما براي رشد و باردهي به 

بارندگي و الزم به ذكر است . ت نيازمند استهاي ماليم با توزيع يكنواخت رطوبتابستان 

    رطوبت باال در زمان اوج گل دهي به افزايش توليد ميوه در گونه هاي مختلف آنونا 

نوع خاك نيز اهميت زيادي در كشت و كار موفقيت آميز آنونا دارد كه الزم . مي انجامد

  pH، 8-5پل قابليت كشت در خاك هاي با اَ-كاستارد. رداست مورد توجه ويژه قرار گي

را دارد و نسبت به گستره اي از انواع خاك به جز خاك هاي خيلي قليايي مقاوم است، 

صفحه بعد در جدول . در نتيجه به عنوان پايه براي چريمويا و ساورساپ توصيه مي شود

  . نيازهاي خاكي سه گونه مهم آنونا خالصه شده است
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  شرايط خاكي مناسب سه گونه مهم آنونا -1دول ج

  pH  خصوصيات خاك  گونه

  چريمويا
  .بهترين رشد را در خاك هاي متوسط دارد

  .دور از انتظار نيستتغذيه تكميلي با فسفر و كلسيم اگرچه نياز به 
6/7- 5/6  

  پلاَ-شوگر
بهترين رشد را در خاك هاي عميق با تهويه خوب و عدم شرايط ايستابي 

  .اردد
6  

  6-5/6  .بهترين رشد را در خاك هاي عميق با زهكش خوب و نيمه خشك دارد  ساورساپ

  

است كه انتخاب محل  وجود زيرساخت هاي محلي و بازار فروش نيز از جمله عواملي

ميوه آنونا بسيار فسادپذير است و قادر به تحمل شرايط . ثير قرار مي دهدباغ را تحت تأ

مناسب و دوردست نيست، مگر آنكه از بسته بندي مناسب حمل و نقل جاده اي نا

همچون كيسه هاي كاغذي مقاوم پر شده با پوشال، سبدهاي بافته شده و يا كارتن 

استفاده شود كه البته اين كار مستلزم صرف هزينه اضافي و در نتيجه كاهش درآمد 

كه داراي جاده هاي  بنابراين بهتر است كشت و كار آن در مناطقي انجام شود. خواهد بود

  . فنّي و استاندارد و حتي االمكان نزديك به بازارهاي بزرگ مصرف باشد
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  انتخاب گونه و رقم

بهتر است قبل از تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع آنونايي كه بايد كشت شود، 

ن بيشتري معموالً، چون اين ارقام شودواريته ها و ارقام تجاري موجود در منطقه ارزيابي 

الزم به ذكر است اختالف گسترده اي بين گونه ها و ارقام . بازارپسندي و قيمت را دارند

آنونا از نظر سطح شاخساره، عملكرد، اندازه، شكل، رنگ و كيفيت ميوه و نيز تعداد دانه 

   .در ميوه وجود دارد

  روش هاي ازدياد آنونا 

ازدياد از طريق بذر، . مي شود تكثير) رويشي( و غيرجنسي) بذر( آنونا به دو روش جنسي

غير يكنواختي زيادي را در باغ سبب مي شود و از اين رو قابل توصيه نيست، هر چند 

 ازدياد رويشي از طريق پيوند. مي توان از نهال هاي بذري به عنوان پايه استفاده كرد

صيات ارقام مطلوب بر روي پايه بذري با هدف توليد درختاني با خصو) جوانه يا شاخه(

  الزم به ذكر است، درختان حاصل از. ژنتيكي و عملكرد يكنواخت تر انجام مي شود

 10(در مقايسه با درختان پيوندي ) سال 15حدود (هاي بذري از طول عمر بلندتري  نهال

  .  برخوردارند) سال
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  نحوه ازدياد از طريق بذر) الف

هد، بنابراين بهتر است حتي بذرهاي آنونا به سرعت قوه ناميه خود را از دست مي د

ظرفيت جوانه زني . كاشته شوند ،االمكان بالفاصله پس از جداسازي از ميوه هاي رسيده

 60-94بسته به طول مدت انبارماني بذر، اعمال تيمارهاي قبل از كاشت و نوع گونه از 

روز  30-45مدت زمان الزم براي جوانه زني بذر متفاوت و بين . درصد متفاوت است

بسته به نوع (افزايش جوانه زني، توصيه شده بذور آنونا به منظور بهبود و . ي باشدم

قسمت  500-10000ه غلظت ساعت در محلول اسيد جيبراليك ب 12- 72به مدت ) گونه

   هرچه غلظت اين ماده بيشتر باشد، مدت زمان خيساندن . خيسانده شوددر ميليون 

. ساعت داخل آب مقطر خيساند 48-72مي توان  بذور چريمويا را. كوتاه تر خواهد بود

درجه سانتي گراد گرم و سپس به آرامي خنك شده استفاده كنيم،  92چنانچه از آبي كه تا 

بريدن يا خراش دادن (تيمارهاي خراش دهي . بودر خواهد مدت زمان خيساندن كوتاه ت

 همكن است افزايش حملثير كمي بر جوانه زني بذر آنونا دارد، ضمن آنكه متأ) رپوسته بذ

بذور را مي توان داخل خزانه . قارچ ها و كاهش ظرفيت جوانه زني را در پي داشته باشد

به و متر  2/1×4كرت هايي به ابعاد بايد براي خزانه كاري، . و يا گلدان كشت نمود

فواصل بين . ، به طوري كه زهكشي آن به خوبي انجام شودايجاد نمود صورت پشته مانند

در كشت . دمي گيرنسانتي متر در نظر  10سانتي متر و بين رديف ها را  1-3را  بذور

  و روي  قرار مي دهندسانتي متر  1-2ه عمق حدود گلداني، در هر گلدان دو عدد بذر و ب
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اقدام به و  ندفشارمي ، آنگاه خاك را به آرامي مي پوشانندبا يك اليه خاك نرم را آن 

   .مي كنندآبياري 

 

  هاي زراعي بستر كاشتمراقبت 

در صورت (آبياري گلدان ها را در فصل خشك به صورت روزانه و در فصل مرطوب 

به طور كلي توصيه مي شود بستر بذر مرطوب . روز يك بار، انجام دهيد 2- 3هر ) لزوم

علف هاي هرز را به محض ظهور، حذف و احتمال . نگه داشته شود )ولي نه خيس(

مناسب ترين زمان . ري ها را به صورت روزانه پايش كنيدخسارت زايي آفات و بيما

ضمن آنكه . جهت كنترل آفات هنگامي است كه جمعيت آنها در سطح پاييني قرار دارد

از گردش آزادانه هوا در بستر . الزم است مصرف آفت كش تا حداقل ممكن كاهش يابد

. طمينان حاصل نماييدكاشت كه خطر ابتالء به بيماري مرگ گياهچه را كاهش مي دهد، ا

 5روزگي رسيدند، محلول پاشي را با تركيب كودي حاوي  90وقتي دانهال ها به سن 

  اين كار را هر ماه، . گرم سوپرفسفات تريپل در هر ليتر آب شروع كنيد 15گرم اوره و 
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دانهال ها را تا . قبل و پس از پيوند تا زمان انتقال نهال ها به زمين اصلي تكرار نماييد

        ماني كه قطر ساقه آنها به حدود يك سانتي متر برسد در خزانه نگه داريد، آنگاهز

  . مي توانيد پيوند بزنيد

  )رويشي( نحوه ازدياد غيرجنسي) ب

تشابه : از ارتندازدياد رويشي مزاياي زيادي نسبت به تكثير از طريق بذر دارد كه عب

تكثير، سلكسيون، حفظ كلون ها و سرانجام ژنتيكي اوالد با گياه مادري انتخابي، سهولت 

      پيوند جوانه و پيوند شاخه قابل توصيه ترين الزم به ذكر است، . تسريع باردهي

  .روش هاي تكثير رويشي آنونا مي باشد

  انتخاب پايه و پيوندك 

براي انجام پيوند بايد از پايه هايي استفاده شود كه ضمن برخورداري از سرعت رشد و 

د باال، سازگاري خوبي نيز با پيوندك داشته باشند تا در نتيجه آن درختاني با عملكر

  .باردهي منظم و مقاوم به سرما، خشكي، آفات و بيماري ها توليد گردد

  : خصوصيات درختان مادري مناسب جهت تهيه پيوندك به قرار زير است

  .داشتن تاجپوش مناسب جهت تسهيل برداشت و حداقل نياز به هرس -1

  .گل دهي فراوان براي جلب حشرات گرده افشان -2
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عدم تداخل زمان برداشت با اوج برداشت ارقام غالب منطقه به منظور جلوگيري از  -3

  افت قيمت محصول 

. برخورداري از قابليت تشكيل ميوه باال، توليد ميوه هاي متقارن و با پوست سخت -4

باال نسبت به آفات و بيماري ها، عمر چنين ميوه هايي، ضمن برخورداري از مقاومت (

   ).پس از برداشت قابل قبولي نيز خواهند داشت

   .داشتن ميوه هاي خوش طعم، بدون فيبر با بافت گوشت سفت، بي دانه و يا كم دانه -5

، پيوندكي مطلوب و با كيفيت باال انتخاب كنيد و )جوانه و شاخه( براي هر دو نوع پيوند

ر مناطق با اقليم زمان انجام پيوند در بهار و د. سازگار پيوند نماييد آن را روي پايه بذري

پل اَ-البته شوگر. هم زمان با تسريع جريان شيره گياهي داخل گياه مي باشد استوايي تقريباً

از اين قاعده مستثني است و توصيه شده پيوند جوانه آن قبل از ريزش برگ و در خالل 

و  5/1عرض ( ام پيوند از چاقوي تيز و نوار پالستيكيبراي انج. فصل خشك انجام شود

  . استفاده كنيد) سانتي متر 25طول 

  

  

  

  



 ����	 
��  �����د���را���

 

١�  

  پيوند جوانه 

 - موفقيت آميز بوده و بهترين روش ازدياد براي گونه شوگر% 80تكثير به اين روش تا 

يش رعايت موارد زير مي تواند احتمال موفقيت اين پيوند را افزا. پل شناخته شده استاَ

  .دهد

  . را از درختي ممتاز با عملكرد و كيفيت باال تهيه كنيد) جوانه( پيوندك -1

  .انجام دهيد) T( ماهه و به روش شكمي 10-15پيوند را بر روي پايه بذري سازگار  -2

  .محل پيوند را محكم با نوار پالستيكي ببنديد تا پيوندك  به خوبي استقرار يابد -3

ستيكي را برداريد تا جوانه رشد كرده به شاخه جديدي تبديل نوار پال ،يك ماه بعد -4

  .  شود

شاخه حاصل از رشد پيوندك را به پايه ببنديد تا به صورت صاف و عمودي رشد  -5

توسعه پيدا كرد، نسبت به سربرداري  آنكه برگ هاي روي اين شاخه كامالًپس از . كند

  .پايه اقدام كنيد

يا هنگامي ماه پس از انجام پيوند جوانه و  6 ،به زمين اصليزمان انتقال نهال پيوندي  -6

  . ده باشدكرتوليد برگ  4-6خواهد بود كه شاخه حاصل از رشد پيوندك، 
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  پيوند شاخه

بسياري از درختان آنونا به ازدياد از طريق پيوند شاخه در مقايسه با ساير روش هاي 

از مهمترين روش هاي پيوند شاخه پيوند نيمانيم يكي . معمول، پاسخ بهتري مي دهند

براي انجام  .را نشان داده است% 90ت باالتر از مورد استفاده در آنوناست كه شانس موفقي

  : اين نوع پيوند رعايت موارد زير ضروري است

ماه پس از انتقال نهال هاي بذري از خزانه به زمين 15به  انجام پيوند را ترجيحاً  -1

سانتي متر رسيده  8/0- 1سانتي متر و قطر آن به  30-40نهال به  اصلي، زماني كه ارتفاع

  .باشد، موكول كنيد

  . داشته باشد) سانتي متر1(سان دقت شود پايه و پيوندك قطري هم -2
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سانتي متري سطح خاك با استفاده از چاقويي تيز  20پايه بذري را از فاصله تقريباً  -3

  . قطع نماييد

4- روي ساقه اصلي پايه ايجاد كنيد) متر سانتي 3-4( بيبرش مور.  

سانتي متر و قطر 17-20طول آن . پيوندك را از شاخه هاي بالغ رقم انتخابي تهيه كنيد -5

  . آن حدود يك سانتي متر باشد

پيوندك را از قاعده با زاويه اي مشابه پايه برش بزنيد، طوري كه اتصال كاملي بين  -6

  .پايه و پيوندك برقرار گردد

محل پيوند را با استفاده از نوار پيوند محكم ببنديد و جهت حفظ رطوبت، كيسه اي  -7

  . پالستيكي روي آن بكشيد

سانتي متر پايين تر از محل پيوند گره  4-5نوار پيوند و كيسه نازك پالستيكي را  -8

  . بزنيد

خواهد  ماه آماده انتقال به زمين اصلي 6پس از گذشت  گياه جديد پيوندي، تقريباً -9

  .  بود

گيرايي پيوند، توصيه مي شود برگ هاي پيوندك، يك هفته  جهت افزايش شانسِ :توجه

  .قبل از انجام پيوند حذف گردد
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   شاخهتكثير از طريق قلمه 

    ، به اين شيوه. نيز وجود دارد شاخه قلمه به روشامكان تكثير رويشي درختان آنونا 

شاخه هاي اين گياه  ا معموالًخيلي باال ايجاد كرد، امتي مي توان باغ هايي با ميزان يكنواخ

پل ميزان اَ- براي مثال در گونه كاستارد. از قابليت ريشه دهي بااليي برخوردار نيستند

قلمه هاي ساورساپ نيز توليد ريشه اصلي نمي كنند . است% 2ريشه دهي پايين و حدود 

نگه داري . برخوردار نيستند كافيومت و گياهان حاصله در مقابل وزش بادهاي تند از مقا

روز و  يا تيمار آنها با اسيد  15به مدت ) Mist( قلمه ها تحت شرايط سيستم مه پاش

قسمت در ميليون مي تواند افزايش ريشه زايي آنها را در  500نفتالين استيك به غلظت 

  .پي داشته باشد
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  احداث خزانه نهال

بنابراين . شرط ايجاد باغ خوب و استاندارد است اوليناستفاده از نهال پررشد و سالم، 

قبل از اقدام به  آماده سازي خزانه، بايستي درختاني را كه قرار است جهت توليد پايه و 

آنگاه خزانه را به گونه اي احداث كنيد  .پيوندك مورد استفاده قرار گيرد، مشخص نماييد

  . كه امكان رشد بهينه نهال را فراهم سازد

و اندازه خزانه بستگي به تعداد درختان مورد نياز براي احداث باغ، منابع مالي  نوع

مين نهال پيوندي پايين بوده و در صورتي كه هزينه تأ. كننده داردموجود و اهداف توليد 

زني نداشته باشد، بهتر است به جاي ايجاد خزانه آشنايي كافي با تكنيك هاي پيوند باغدار

در صورت عدم دسترسي به نهال  .مورد نياز را خريداري نمايد و توليد پايه، نهال

پيوندي، كشاورزان معيشتي و خرده پا مي توانند تعداد اندك نهال مورد نياز خود را با 

اين كار را مي توان حتي در فضاهاي . مين كنندرك خزانه هاي موقتي و كم هزينه تأتدا

  . درختان انجام داد انداز كوچك مثل سايه

استفاده از تيرهاي چوبي مقاوم و نيز برگ هاي جوان نارگيل، خرما يا گياهان باريك با 

  .برگ مي توان اقدام به ايجاد سايه بان و محافظت دانهال هاي جوان نمود

افرادي كه مبادرت به توليد نهال پيوندي در سطوح تجاري مي نمايند، بايد خزانه اي 

  داشته  نه بايد سقف مشبك مناسب و سايه دارياين خزا. پيشرفته و دائمي احداث كنند
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از گياهان باريك برگ يا برگ هاي . نور خورشيد از آن عبور كند% 70باشد، به طوري كه 

نارگيل و خرما نيز مي توان به اين منظور استفاده كرد، اما بايستي با گذر زمان و در 

خزانه از هر  به طوركلي. صورت ضرورت نسبت به نوسازي پوشش سقف اقدام گردد

نوعي كه باشد، بايد به منابع آبي نزديك بوده و با حصاركشي مناسب در برابر احشام و 

  . سيسات خسارت وارد كنند، حفاظت شوده سادگي مي توانند به گياهان و تأطيور كه ب

  

  گلدان ها و بسترهاي كشت بذر

داراي ) سانتي متر 25و  22و طول تقريبي به ترتيبقطر به ( كيسه هاي پالستيكي سياه

و  سوراخ هاي زهكش، مناسب ترين و به صرفه ترين نوع گلدان براي كاشت بذر آنونا

امكان تهيه گلدان در انواع و اندازه هاي مختلف از مواد ضمناً . رشد دانهال آن مي باشد

محلي قابل دسترس مانند خاك رس، قوطي هاي حلبي يا سبدهاي بافته شده نيز وجود 

بهتر است از شن رودخانه اي ريز يا مخلوطي از دو  ،تهيه بستر كاشت دانهال براي .دارد

قسمت شن ريز و يك قسمت خاك رويي استفاده شود و با استفاده از تكنيك كارآمد و 

استريل گردد تا زمينه حمله نماتدها و قارچ ها به ) سوالريزاسيون( ارزان آفتاب دهي

  براي انجام موفقيت آميز آفتاب دهي مي توانيد بستر . ريشه دانهال هاي جوان از بين برود
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سانتي متر، عرض  30كاشت را با ديواري كوتاه به ارتفاع 

محصور ) بسته به نياز توليدكننده( متر 10و طول  2حدود 

تحت  روز 3اين عمل بايستي به مدت حداقل  .كنيد

آفتاب كامل انجام شود و بستر با پالستيك شفاف شرايط 

در نتيجه آفتاب دهي، دماي خاك به بيش . پوشانده شود

درجه سانتي گراد مي رسد كه نابودي ميكروارگانيسم هاي بيماري زاي خاك را در  50از 

  .  پي خواهد داشت

  حداث باغا

الزم است بوته ها و بدين منظور . ين مرحله در احداث باغ، آماده سازي زمين استاول

علف هاي هرز از سطح باغ حذف، محل هاي كاشت مشخص و سپس عمليات چاله 

از حساسيت بيشتري برخوردار خواهد  البته كاشت در سطوح بزرگ قطعاً. دزني انجام شو

  : بود و از اين رو رعايت نكات زير توصيه مي شود

ونه برداري و تجزيه ماه قبل از كاشت نسبت به نم 4-6در صورت امكان  -1  

  در گياهان موجود به عاليم كمبود احتمالي عناصر غذايي . شودآزمايشگاهي خاك اقدام 
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و بر اساس توصيه  شوداز طريق بررسي رنگ برگ آنها توجه  در زمين، مخصوصاً

 .اقدام شودآزمايشگاه و مشاوره با مروجان درصدد اصالح كمبودهاي مشاهده شده 

 .شودخطوط تراز يا زهكش زير سطحي تعبيه در صورت نياز،  -2 

ماه قبل از رسيدن فصل بارندگي، خاك را تا عمق  1-2جهت حذف علف هاي هرز،  -3

 .  عمود بر هم انجام شودديسك عمليات سانتي متري شخم و سپس دو بار  30

 ازد تا گيرشخم روي خطوط تراز انجام عمليات ، %3در مكان هاي با شيب بيش از  -4

  .جلوگيري گرددفرسايش خاك ال احتم

شخم روي خطوط تراز عمليات نياز به % 3در زمين هاي هموار و با شيب كمتر از  -5 

 .نموداز سيستم كاشت مستطيلي يا مربعي استفاده  و مي توان نيست

  زمان كاشت

تا ميزان نياز به  مي گيردزمان با آغاز فصل مرطوب سال انجام  كاشت هم عمليات 

   هنگامي كه با رعايت اين نكته مخصوصاً . قل برسداز كاشت به حدا آبياري پس

       به نظرمشكل  تا حدوديمين آب و تأ هستيدهاي دوره اي فصلي مواجه  خشكي

در صورتي كه مشكلي از نقطه نظر . ، از اهميت بيشتري برخوردارخواهد بودمي رسد

  چند  زماني خاصي نخواهد بود، هرمين آب وجود نداشته باشد، نياز به رعايت تقويم تأ
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    مي تواند خشكي) به دليل پايين بودن رطوبت نسبي هوا( كاشت در فصول خشك

  . برگ ها را در پي داشته باشد

  نحوه كاشت 

كاشت ( و غير مستقيم) كشت بذر در زمين اصلي( كاشت مي تواند به صورت مستقيم

حذف مديريت خزانه، در وقت و  اگرچه در روش مستقيم به دليل. انجام شود) نهال

 .قابل توصيه نيست ،هزينه صرفه جويي مي شود، ولي به دليل باال بودن ميزان تلفات

  .ت كمتري را در پي داردموفقي ين اصلي غالباًضمن آنكه انجام پيوند در زم

  انتقال نهال به زمين اصلي و فواصل كاشت

ماه به زمين  10پس از حدود شوند و ليد به طور كلي نهال هاي آنونا بايستي در خزانه تو

   .شونديا پيوند  منتقلاصلي 

سانتي متر رسيده باشد  30-45زمان بهينه انتقال نهال، هنگامي است كه ارتفاع گياه به  �

  .برگ بالغ باشد 4-6و يا اينكه داراي 

 سانتي 16در ضمن انتقال و كاشت نهال پيوندي بايستي دقت شود، محل پيوند حدود  �

  .متر باالي سطح خاك قرار گيرد
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شود، بهتر مي همچون زمين هاي باير كاشته  ساعددر صورتي كه گياه در مناطق نام �

  .كه سن آنها از يك و نيم سال بيشتر باشد شوداست از نهال هايي استفاده 

  .تا از ميزان تعرق گياه كاسته شود ،قبل از انتقال نهال، نيمي از برگ هاي آن را حذف �

در صورت  د ووش جلوگيريدرون گلدان پالستيكي در از پيچ خوردگي ريشه ها  �

  .دشونمرّتب  ريشه هاوجود اين مشكل، 

  . نوك ريشه اصلي قطع شود ،جهت توليد ريشه هاي فرعي بيشتر �

 10-15سانتي متر حفر و با مخلوطي از خاك و  45-60چاله اي به عمق حدود  �

       در خاك هاي ضعيف تر ممكن است نياز به حفر. دشوكيلوگرم كود حيواني پر 

  . چاله هاي عريض تري باشد

به همان اندازه اي كه ( كه طوقه آن هم سطح خاك گيردكاشت نهال به گونه اي انجام  �

   .قرار گيرد ).در خزانه و داخل گلدان پالستيكي زير خاك بوده است

الفاصله پس از كاشت د و گياهان جوان بشوطشتك كوچكي پيرامون درخت ايجاد  �

  .دشوآبياري 

استفاده از قيم چوبي جهت جلوگيري از آسيب رساندن باد به گياهان جوان ضروري  �

  .است
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استفاده مي شود، از خشك شدن ) مالچ( استفاده از انواع موادي كه به عنوان خاكپوش �

  .دمي كنسريع سطح خاك پيرامون نهال تازه منتقل شده جلوگيري 

بسته به گونه آنونا متفاوت و به شرح زير مي باشد كه فواصل كمتر براي فواصل كاشت 

  .  انواع پيوندي و فواصل بيشتر مربوط به نهال هاي بذري آن است

  متر 8×6متر تا  6×4: چريمويا  �

  متر 8×8متر تا 4×4: ساورساپ  �

  متر 5×5متر تا  3×3: پل اَ-شوگر �

  متر 8×8متر تا  6×6: پل اَ-كاستارد �

  متر 5×5: ساورساپ وحشي  �

الزم به ذكر است فواصل كاشت نهال را مي توان در خاك هاي فقير همچون زمين هاي 

  .متر نيز در نظر گرفت 4باير ديم، تا 

  بادشكن 

از . سيستم ريشه سطحي آنونا، اين گياه را در مقابل وزش باد آسيب پذير ساخته است

  از انتقال گياه به زمين اصلي مبادرت به ايجاد  اين رو الزم است در مناطق بادخيز، قبل
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ي كه سودمندي آنها به اثبات بدين منظور بهتر است از انواع گونه هاي محّل. شودبادشكن 

  .، استفاده شوداست رسيده

  مديريت باغ

همانند ساير محصوالت باغي مي تواند عملكرد آنونا نيز ثر در اعمال مديريت دقيق و مؤ

كيفي محصول را در پي داشته باشد كه در ادامه به چگونگي اجراي اين  باالي كمي و

  .پرداخته مي شودعمليات 

  مبارزه با علف هاي هرز -1

ثري در كاهش پس از كاشت نهال مي تواند نقش مؤ بالفاصله) خاكپوش( كاربرد مالچ

 ميزان آلودگي باغ به علف هاي هرز، كاهش تبخير از سطح خاك و جلوگيري از سله

كاه و كلش و پوسته شلتوك از جمله موادي هستند كه بدين منظور . داشته باشد بندي آن

زارهاي دستي ي كوچك با استفاده از ابحذف علف هاي هرز در باغ ها. استفاده مي شوند

تفاده از علف كش هاي پاراكوات و با اس( شيميايي امكان مبارزهاگرچه ، انجام مي شود

در حالت اخير بايستي از سمپاشي در هواي بادي اجتناب . دوجود دارنيز  )گليفوسيت

  . تا از برخورد سم با گياه و در نتيجه خسارت هاي احتمالي جلوگيري شودگردد 
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در صورتي كه از مواد گياهي خشك به منظور حفاظت خاك در برابر فرسايش و  :توجه

در خالل  مخصوصاً مراقب خطر آتش سوزيبايد ، شوديا به عنوان خاكپوش استفاده مي 

  .باشيدفصول خشك سال 

  آبياري - 2

. هم در خزانه و هم پس از استقرار در زمين اصلي نياز به آبياري دارند ،نهال هاي جوان

بحراني ترين . ميزان اين نياز به گونه گياه، نوع خاك و شرايط اقليمي محل بستگي دارد

مين آب كافي در عدم تأ. مي باشدآن در زمين اصلي  كاشتاول دوره پرورش آنونا، سال 

اين مرحله كه هنوز ريشه به خوبي استقرار پيدا نكرده، سبب مي شود درختان جوان 

آبياري مي تواند به شيوه هاي سنتي و يا تحت فشار . آسيب زيادي ديده و حتي بميرند

تم هاي آبياري تحت فشار كه نقش توصيه مي شود در مناطق كم آب از سيس. انجام شود

مي همچون پژمردگي و آويزان اگر عالئ. دارد، استفاده گردد ثري در كاهش مصرف آبمؤ

 افزوده شودبر حجم آب در هر دفعه آبياري  بهتر است ،مشاهده شدشدن برگ هاي گياه 

       بهترين زمان آبياري، اول صبح يا عصر  .كمتر شوديا فاصله زماني بين دو آبياري 

از آبياري در اواسط روز كه مي تواند به درخت تنش وارد  شودسعي بايستي . مي باشد

  به منظور تضمين وقوع ركود و آغازش جوانه گل در خالل فصل . دگردنمايد، اجتناب 
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فتد و گياه تنش خشكي ماليمي اخشك، بايستي آبياري باغ آنونا چند هفته اي به تعويق بي

  . را تجربه نمايد

  تغذيه - 3

تأكيد بر اين است . ونا و سن درخت متفاوت استسته به گونه آنمقدار كود مورد نياز ب

  .انجام گيرد به صورت زير اساس نتايج آناليز خاكمصرف كود به صورت صحيح و بر كه

  تغذيه باغ هاي كوچك) الف

. باشد بركاربرد منظم كودهاي غير آلي ممكن است براي توليد كنندگان خرده پا، هزينه 

كيلوگرم  10-12ه اين نوع كود، با شروع فصل بارندگي، در صورت عدم دسترسي ب

در صورت بروز زردي در . مي شودكمپوست يا كود حيواني به ازاي هر درخت استفاده 

گرم نيتروژن به صورت سرك به ازاي هر  250برگ ها طي فصل مرطوب سال، مقدار 

 به نسبت  NPK كشاورزان خرده پا مي توانند از تركيب كودي  .دمي شودرخت مصرف 

يا مواد محّلي قابل دسترس همچون پودر ) گرم در هر درخت در سال( 250:125:125

  .استخوان و تفاله كرچك استفاده نمايند
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  تغذيه باغ هاي بزرگ) ب

زير  پيروي در شده ارائه  از دستورالعملمي توانيد امكان آناليز خاك، در صورت عدم 

العمل براي مناطق مختلف متفاوت خواهد بود و اين دستور شود كهتوجه بايد اما  .نيدك

بهتر است نقطه نظرات كارشناسان ايستگاه تحقيقات كشاورزي يا اداره ترويج منطقه را 

  .دويشنيز جويا 

كيلوگرم كود دامي و  5-10 ،توصيه مي شود در هنگام كاشت نهال در هر چاله كاشت �

  .  استفاده شود) سوپرفسفات تريپل( گرم فسفر 800

گرم كلريد پتاسيم  60گرم سولفات آمونيم و  100سه ماه پس از كاشت، نهال ها را با  �

  . اييدمبه ازاي هر درخت تقويت ن

گرم سوپرفسفات  660كيلوگرم سولفات آمونيم،  3بايستي با ) بارآور( درختان بالغ �

، اواسط اوايل ترجيحاً( تقسيط مساوي در طي سال 3گرم كلريد پتاسيم در  500تريپل و 

اين كود بايد به آرامي با خاك اطراف درخت مخلوط . تغذيه شوند) و اواخر فصل باراني

  .گردد

  . كود منيزيم پاسخ خوبي مي دهدمحدود ساورساپ وحشي به كاربرد  �

مين نياز غذايي كوتاه مدت جهت تأ انجام محلول پاشي مخصوصاً با عناصر ريزمغذي

ر و كلسيم در خالل گلدهي و  .ت استدرختان آنونا داراي اهمياوايل محلول پاشي با ب

  داشته  "قهوه اي شدن داخلي ميوه"ثري در كاهش عارضه تشكيل ميوه مي تواند نقش مؤ
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مي توان ) زردي فواصل بين رگبرگ ها( براي جلوگيري از بروز عاليم كمبود روي. باشد

  .نموددرصد  1/0با سولفات روي ماهانه ل پاشي اقدام به محلو

  هرس و تربيت  - 4

و زايشي، رشد كلي درخت  از طريق برقراري توازن بين فازهاي رويشي ،هرس و تربيت

   هرس رويشي يا شكل دهي  -1 :دهد و داراي دو نوع اصلي استمي ثير قرار را تحت تأ

  . هرس باردهي -2

  : هرس رويشي يا شكل دهي با اهداف زير انجام مي شود

  جهت تقويت عملكرد آينده آن توسعه ساختار درخت -1

  پوش تهويه خوب و نفوذ بهتر نور درون تاج -2

  تسهيل عمليات زراعي مثل گرده افشاني دستي، سمپاشي و برداشت -3

  حذف شاخه هاي آويزان مماس با زمين و شاخه هاي مزاحم -4

از  اين نوع هرس بسته به گونه آنونا، از همان سال اول آغاز شده و تا چهار سال پس

  .انتقال به زمين اصلي ادامه دارد
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  نحوه انجام هرس شكل دهي

تا  مي شودسانتي متري باالي سطح خاك سربرداري  80در بهار سال اول، تنه از ارتفاع 

 40در بهار سال دوم، شاخه هاي اوليه را از ارتفاع . توليد شاخه هاي اوليه تحريك شود

در سال هاي سوم و . ي ثانويه تحريك شودتا توليد شاخه ها مي كنندسانتي متري قطع 

  س هر  يسانتي متر 20و   30 چهارم شاخه هاي ثانويه و ثالثيه را به ترتيب از ارتفاع 

 سانتي متر از هم 12-25شاخه هاي جديد بايستي مختلف الجهت بوده و  .مي كنند

 و قابلپس از كاشت، درخت از اسكلتي مناسب  داشته باشند تا در سال چهارمِ فاصله

      متر مي رسد و مي توان به 2در اين زمان ارتفاع درخت به حدود . برخوردار گردد قبول

  .آن اجازه داد به رشد و نمو طبيعي خود ادامه دهد

  ميانه كاري و كاربرد گياه پوششي - 5

سال نخست قبل از شروع باردهي درختان آنونا، اقدام به  2-3باغداران مي توانند طي 

يا محصوالت يك ساله ديگر به صورت ميانه كاري نمايند و از محل كاشت سبزيجات 

جهت . درآمد حاصله، هزينه هاي كارگري و ساير هزينه هاي مربوطه را جبران نمايند

جلوگيري از فرسايش خاك و بهبود ساختار فيزيكي آن مي توان از بقوالت دائمي و يا 

  .باريك برگ ها به صورت گياه پوششي استفاده نمود
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آنكه ميانه كاري با گونه هاي باالرونده يك ساله مانند لوبياي باالرونده، به دليل  :توجه

. دسترسي آن به نور را كاهش دهد، قابل توصيه نيستممكن است درخت را بپوشاند و 

الزم به ذكر است گياهان پوششي و گياهان مورد استفاده جهت ميانه كاري نيز نياز به 

  . دمراقبت و مديريت دارن

  گرده افشاني و تشكيل ميوه- 6 

خارج از زيستگاه طبيعي كه حشرات به  اني طبيعي گونه هاي آنونا مخصوصاًگرده افش

خي از مشخص شده كه بر. ت آميز نيستهايشان مي روند، چندان موفقي ندرت سراغ گل

وجود ثري در گرده افشاني اين گياه دارند، به طوري كه سوسك هاي نيتيدوليد نقش  مؤ

اين . افزايش مي دهد% 25 حدودهر گل، تشكيل ميوه را  سه عدد سوسك نيتيدوليد در

  حشرات به سرعت درون ميوه هاي در حال فساد، زاد و ولد مي كنند و تعدادشان را 

      مي توان با استفاده از جلب كننده هايي كه بويي مشابه ميوه در حال فساد متصاعد

  .، افزايش دادنمايندمي 

عدم تلقيح تمام يا تعدادي از تخمك ها ي موجود در تخمدان گل آنونا منتج به توليد 

. ميوه هايي كوچك يا نامتقارن مي شود كه از بازارپسندي مناسبي برخوردار نخواهند بود

در بسياري از نقاط، اجراي عمليات گرده افشاني دستي به منظور توليد مطمئن و تجاري 

  تواند افزايش معني دار عملكرد و كيفيت ميوه را در پي داشته  آنونا ضروري است و مي
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نتايج بهتري را در مقايسه با بعد از ظهر  ،انجام گرده افشاني در ساعات اوليه صبح. باشد

. به همراه دارد و هواي گرم، تشكيل ميوه را در اغلب انواع آنونا به شدت كاهش مي دهد

  .ه افشاني بهتر از خودگرده افشاني پاسخ مي دهدالزم به ذكر است اين گياه به دگرگرد

  مراحل گرده افشاني دستي 

را بعد از ظهر روز قبل، از بخش انتهايي شاخه ) منبع گرده( هاي بالغ گرده دهنده گل

و آن را در محيطي خشك و  ادهجمع آوري كرده و در پاكت كاغذي كوچكي قرار د

ها را درون ظرف  گردهرا حذف و  صبح روز بعد، گلبرگ ها. مي دارندخنك نگه 

براي . جايي آنها تسهيل گردده تا حمل و جاب مي دهندپالستيكي استوانه اي شكلي قرار 

هاي انتخابي را  گلگلبرگ هاي  .شودانتخاب  بايدگرده افشاني، گلهاي در حال باز شدن 

زم به ذكر ال. مي مالندگرده ها را با استفاده از برسي مناسب روي سطح مادگي  حذف و

پذيراي گرده ) قبل از ريزش گرده( است از آنجا كه كالله ها فقط مدت زماني كوتاه

  .هستند، بنابراين الزم است جمع آوري گرده روز قبل از آمادگي كالله گل انجام گيرد

هاي واقع در انتهاي شاخه كمتر است، بهتر  از آنجا كه شانس تشكيل ميوه در گل :توجه

  . ها به منظور گرده افشاني دستي استفاده شود است از اين گل
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يكي از عملياتي كه مي تواند به تنظيم بار درخت و نيز توليد ميوه هايي با اندازه مناسب 

عبارت است از حذف ميوه هاي بدشكل و  تنك. كمك نمايد، تنك كردن ميوه است

  . مانده كاستن از تعداد خوشه با هدف افزايش كيفيت و اندازه ميوه هاي باقي

   آفات و بيماري ها - 7

درختان آنونا در معرض حمله بسياري از آفات و بيماري ها هستند كه بايستي با اعمال 

به طوركلي توجه به موارد زير در برنامه مديريت مبارزه . روش هاي مناسب كنترل شوند

  :با آفات و بيماري هاي باغ توصيه مي شود

تا از شيوع آنها  گيردبيماري ها مورد پايش مداوم قرار وضعيت باغ از لحاظ آفات و  �

  .و شكل گيري حالت اپيدمي جلوگيري شود

روش هاي كنترل بيولوژيك ترجيح داده مي شود و بايستي در قالب يك استراتژي  �

   .شوندمديريت تلفيقي عملياتي 

گزارش شود محل ) يا حفظ نباتات( تهاجم جدي آفت يا بيماري بايد به اداره ترويج �

تا توصيه هاي الزم در خصوص شيوه هاي كنترل، ميزان استفاده از آفت كش و سطوح 

  . سميت آنها صورت گيرد

تا از رسوب  گرددسمپاشي باغ سه هفته قبل از برداشت محصول متوقف عمليات  �

  .  ذرات سم روي پوست ميوه و عواقب بهداشتي احتمالي پيشگيري شود
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در زمان باردهي، يا در صورتي كه باغ  جام سمپاشي مخصوصاًحد امكان از ان تا �

  .دشونزديك به مناطق مسكوني است و در معرض وزش بادهاي شديد مي باشد، اجتناب 

  . بر اساس مقررات موضوعه معدوم گرددظروف خالي سم به طريق مناسب و  �

  :مهم ترين آفات آنونا عبارتند از

، دانه خوار يا زنبور و )شب پره ليپيدوپترا( خوار ، ميوه)سوسك كلئوپترا( چوب خوار 

      حذف  ،نخستين روش كنترل توصيه شده براي چوب خوارها. مگس هاي ميوه

 ضمناً. باشدحذف ميوه هاي آفت زده مي  ،اي شب پره و زنبورهاشاخه هاي آلوده و بر

و پايش  مي توان از بطري هاي پالستيكي به عنوان تله، جهت به دام انداختن مگس ميوه

  .سطح آلودگي باغ به اين آفت استفاده نمود

  هاي آنونا بيماري

از بيماري هاي مهم آنونا مي توان مرگ گياهچه، پوسيدگي سياه ريشه، پژمردگي 

باكتريايي، آنتراكنوز، شانكر سياه، پوسيدگي ديپلوديايي، لكه ارغواني، پوسيدگي قهوه اي 

هش خطر ابتالي دانهال ها به بيماري مرگ جهت كا. و پوسيدگي هاي ميوه را نام برد

گياهچه و يا ديگر بيماري ها، الزم است بستر خزانه به گونه اي آماده شود كه امكان 

  براي كنترل بيماري ها در درختان بارده، . گرددانجام تهويه و زهكشي آزادانه آن فراهم 
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درصد  1/0ميل درصد يا بنو 2/0حذف ميوه هاي آلوده و سمپاشي با اكسي كلريد مس

  .توصيه شده است

  برداشت آنونا

ه افشاني مثل هرس و گرد(  گونه هاي مختلف آنونا بسته به روش تكثير، عمليات زراعي

سال پس از انتقال به زمين اصلي شروع به گل  3-6بين والً معمو شرايط اقليمي، ) دستي

چند ماه استمرار دارد، و تا از آنجا كه گل دهي اين گياه تدريجي بوده . دهي مي كنند

از آنجا كه رسيدگي ميوه . دوره زماني برداشت نيز طوالني و چند ماهه خواهد بود طبعاً

در اين گياه به صورت تك تك مي باشد، برداشت نيز بايد به صورت گزينشي انجام 

  . شود

به زمان برداشت از طريق تغيير رنگ پوست ميوه در مرحله انتقال از بلوغ فيزيولوژيكي 

رسيدگي كامل خوراكي تعيين مي گردد كه در گونه هاي مختلف به صورت هاي متفاوتي 

  :  براي مثال. ظاهر مي شود

رنگ ميوه از سبز متمايل به خاكستري به سبز متمايل به  ،پلاَ- در چريمويا و شوگر �

  .زرد تبديل مي شود، اما گوشت ميوه بايستي سفت باشد

  .ز تيره به سبز متمايل به كمي زرد تغيير مي نمايدرنگ پوست در ساورساپ از سب �
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است كه  هنگاميي پل براي عرضه به بازارهاي محّلاَ-برداشت ميوه هاي شوگر زمان �

مي رِبرچه ها از هم فاصله گرفته و رنگ پوست در بخش داخلي بين برچه ها به زرد ك

  .گراييده باشد

نقاط سفيد روي پوست ميوه به  رسيدن ساورساپ وحشي زماني اتفاق مي افتد كه �

  . رنگ زرد متمايل به قهوه اي درآيد

به طوركلي در نظر گرفتن رنگ پوست به عنوان شاخص برداشت آنونا بستگي به 

  : موقعيت بازار دارد و در اين خصوص توجه به نكات زير حائز اهميت است

پوست شان به رنگ  درصد 40تا  20براي عرضه آنونا به بازار محلي، ميوه هايي كه  �

براي . روز خواهند رسيد 4- 6 پس از چنين ميوه هايي. دمي شونبرداشت  ،زرد در آمده

) روز 3حداكثر ( خيلي كوتاه ،پل بايستي فاصله زماني بين برداشت تا مصرفاَ- شوگر

  .باشد

درصد سطح پوست شان به رنگ زرد  10-20براي بازار صادرات، ميوه هايي كه  �

  . نددرآمده، مناسب

سطح پوست شان به رنگ زرد درآمده، ظرف % 75ميوه هايي كه در زمان برداشت،  �

  .مدت سه روز به طوركامل خواهند رسيد
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سطح پوست شان زرد باشد، به طور كامل % 5ميوه هايي كه در زمان برداشت كمتر از  �

  .نخواهند رسيد

ب گذشته روي ميوه مناسب ترين هنگام روز جهت برداشت، وقتي است كه شبنمي كه ش

  هاي قارچي  در اين حالت سطح ميوه خشك و احتمال آلودگي. نشسته است، تبخير شود

ثير عواملي همچون منطقه ضمناً عملكرد هر درخت آنونا تحت تأ. كمتر خواهد بود

  .كاشت، گونه يا رقم، عمليات زراعي و شرايط اقليمي متفاوت خواهد بود

  نحوه برداشت 

د به صورت دستي و با قطع دم ميوه به وسيله قيچي هاي باغباني انجام برداشت آنونا باي

تا يك سانتي متر از دم ميوه بر  5/0اين عمل الزم است به گونه اي انجام شود كه . گيرد

روي آن باقي بماند تا هم از كاهش وزن ميوه جلوگيري شود و هم احتمال آلودگي به 

به منظور رعايت بهداشت و حفظ . ابدبيماري هاي قارچي پس از برداشت كاهش ي

سالمت باغ، الزم است كليه ميوه ها برداشت گردند و چيزي روي درخت باقي نماند، 

  .   ضمن آنكه ميوه هاي ريزش كرده نيز بايستي جمع آوري و معدوم گردد
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  جايي پس از برداشته جاب

داده محافظ قرار  ميوه ها پس از چيدن از درخت، درون جعبه ها يا سبدهاي داراي اليه

سپس آنها را به . تا از آسيب هاي مكانيكي يا ضربه ديدگي در امان بمانند مي شوند

از آنجا كه آنونا، . مي كنندمحلي سايه و دور از معرض باران، باد و گرد و غبار منتقل 

. محسوب مي شود، بايد دماي انبار به خوبي كنترل شود )كليماكتريك( فرازگرا ميوه اي

  پل بايد در دماي باالتري نسبت به اَ-هاي آنوناي گرمسيري مانند ساورساپ و شوگر ميوه

وضعيت رسيدگي ميوه ها درون انبار  ضمناً. نيمه گرمسيري نگه داري شودچريموياي 

در صورتي كه دماي اطاق مناسب باشد و يا امكانات . شودبايد به طور روزانه پايش 

آنونا را مي توان پس از برداشت، داخل قفسه هاي سرمايشي در دسترس باشد، ميوه هاي 

  . مخصوص ميوه نگه داري نمود
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  : در زير، شرايط مناسب نگه داري برخي انواع آنونا آورده مي شود

پل و ساورساپ وحشي، عمر پس از برداشت بسيار كوتاهي دارند و اعمال اَ-كاستارد�

، نيز وجود داشته باشداين نقيصه طرف سازي براز طريق اعمال آنها امكان تيمارهايي كه 

  اگرچه امكان برداشت ميوه انواع مذكور در حالت كمي نارس وجود دارد، . هزينه بر است

روز تجاوز نخواهد  4از حدود  ز طول مدت زمان نگه داري احتماالًاما در اين صورت ني

    .كرد

تحت چنين  درجه سانتي گراد نگه داري شود،11-12چريمويا بايد در دماي حدود �

  . شرايطي، ميوه تا سه هفته طراوت خود را در حد قابل قبولي حفظ خواهد نمود

نگه داري % 85درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  15-16پل بايد در دماي اَ-شوگر �

تا يك هفته وجود ) با حداقل افت كيفيت(تحت اين شرايط امكان نگه داري ميوه. شود

  .خواهد داشت

  .دمي شودرجه سانتي گراد نگه داري  20يه و در دماي ساورساپ در سا �

      به منظور كنترل قارچ هاي پس از برداشت و با هدف افزايش عمر انباري، توصيه 

د شوغوطه ور ) در هزار 8تيابندازول با غلظت ( كش مي شود ميوه ها درون محلول قارچ

  يلن كه عبارت است از و سپس در بسته هاي پلي اتيلن حاوي تركيبات جذب كننده ات
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ميلي ليتر محلول آبكي پرمنگنات  8سانتي مترمكعب كه با  6 قطعه اي سفالي به حجم

  . دگردپتاسيم آب دار شده، نگه داري 
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