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 اي ميوه مرکباتپوسيدگی قهوهجلوگيري از هاي روش

 يعقوب محمد عليان

 

چ های قارگونههای قارچی مرکبات است. ای ميوه، یکی از مهمترین بيماریبيماری پوسيدگی قهوه

ها، موجب در نواحی توليد مرکبات، عالوه بر مرگ ریشه، طوقه و گياهچه( Phytophthoraفيتوفتورا )

ای ارقام مرکبات در مناطقی که بارندگی در اواخر شهریور و شوند. پوسيدگی قهوهپوسيدگی ميوه می

 نشود. شدیدتریت اقتصادی فراوان در باغ و انبار میاقبل از برداشت ميوه زیاد باشد، موجب خسار

ر دهند و سپس دعالیم بيماری را نشان نمی ،هایی است که قبل از برداشتخسارت پوسيدگی، در ميوه

ها یابد. ميزان خسارت باغهای دیگر گسترش میم پوسيدگی ظاهر شده وبه ميوهیانتقال به انبار، عال

ها ل کاشت درختبسته به نوع خاک، ميزان و روش آبياری، بارندگی در فصل پایيز، سن درخت و فواص

با خاک سنگين و با زهکش نامناسب یا بدون زهکش طی  هایخسارت این بيماری در باغ متفاوت است.

يز و در مرحله قبل از برداشت یا در طول یهای طوالنی بارندگی و شبنم در اواخر شهریور و اوایل پادوره

 .دوره برداشت محصول زیاد است

 

 مديريت بيماري:

های در باغ ایپوسيدگی قهوه عامل بيماری قارچی یتوجه به پراکندگی و تراکم جمعيتی باال با

 گردد: توصيه می جهت جلوگيری از خسارت بيماری موارد زیر ،مرکبات شمال کشور

متر از سطح خاک در اسفندماه به منظور جلوگيری از سانتی 45 حداقل هرس تاج درختان از ارتفاع -1

 (. 3و  1 هایشکليم شاخه و ميوه با خاک )تماس مستق

 متر در باغسانتی 11ایجاد زهکش مناسب و با عمق حداقل  -1

 ای و اجتناب از آبياری به صورت کرتی در باغتوصيه آبياری سيستم قطره -3



 

2 

 

مرکبات از اواخر مرداد ماه از محل آبچکان درخت به سمت بين  هایهای هرز باغمدیریت علف -4

 3- 5 پوشش سبز در حد ،باسابقه آلودگی هایباغخطوط کاشت بنحوی که در محل آبچکان در 

 سانتی متر را داشته باشيم.

 متری ازسطح خاکسانتی 51های قارچی و پوسيده ودفن نمودن آنهادرعمق آوری ميوهجمع -5

 های بخشيز، از انبار نمودن طوالنی مدت ميوهیرندگی زیاد در اواخر تابستان و اوایل پادرصورت با -1

 ينی تاج درخت خودداری گردد.یپا

بردوفيکس به  یادر هزار  5/1-3کلرورمس های با ترکيبات مسی نظير )اکسیکشاستفاده از قارچ -1

-5/1بارندگی شهریور ماه در ارتفاع حداقل درصد ( قبل از شروع  1 محلول بردو در هزار یا 5نسبت 

با  هایها در باغکش در سطح برگ، سرشاخه و ميوهمتری از سطح خاک با پوشش کامل قارچ 1

  .اطالعات هواشناسی ضروری است استفاده ازپاشی بر اساس سابقه آلودگی انجام شود. انجام سم

 

 
 آلودگی شدید درخت بارده مرکبات بدون هرس پایين تاج با -1 شكل

 



 

3 

 

 
 سانتيمتری از سطح خاک در اسفند ماه 50 حداقل هرس پایين تاج درخت در ارتفاع -2 شكل

 

 
 درخت بارده مرکبات با اعمال هرس پایين تاج باآلودگی بسيارکم -9 شكل
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 هاي مرکبات در شش ماهه دوم سالمديريت آبياري و زهکشی باغ

 هرمز عبادي

 

در شش ماهه دوم سال برای مدیریت درست آبياری و زهکشی انجام شود به عملياتی که الزم است 

 شرح زیر است:

ماندگی دارند، احداث نهرهای زهکشی به فواصل و عمق مناسب ضروری هایی که استعداد آبدر باغ -1

 است.

 اطبرای زهکشیِ درست الزم است نهرهای داخل باغ الیروبی شوند و موانع خروج آب زهکشی در نق -1

 پایين دست باغ بر طرف شود.

ها، سال جاری تا فروردین سال آتی( الزم است پارگی لوله بهمن ماهقبل از شروع فصل آبياری ) -3

 ای ترميم و تعمير گردد. ها، پمپ و سایر تجهيزات آبياری قطرهنواقص شيرها، صافی

شود با توجه به کيفيت آب ه میها توصيچکانها و قطرهبرای جلوگيری از تجمع رسوبات در لوله -4

 های سيستم آبياری انجام شود. حداقل در ابتدا، انتها و ميانه فصول آبياری عمليات شستشوی لوله
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 هاي مرکباتهاي پيشگيرانه از خسارت تنش دماي پايين قبل از وقوع يخبندان در باغتوصيه

 يحيی تاجور

 

 شود.خطر باالی یخبندان، توصيه نمیاحداث باغ مرکبات در مناطق با  -1

 (.1 شکلانتقالی، وجود بادشکن در شمال کشور قابل توصيه است ) جهت کاهش اثرات یخبندان -1

 شود.در مناطق مستعد یخبندان، کشت ارقام متحمل و زودرس توصيه می -3

ه داشت که نسبت ب توان درختان سالمیها و مدیریت تغذیه در مرکبات میبا کنترل آفات، بيماری -4

 تر هستند.تنش یخبندان متحمل

پذیری درختان نسبت به دمای زمستان موثر برداشت به موقع ميوه )قبل از یخبندان( در تحمل -5

 است.

های هالگردد نبه منظور جلوگيری از خسارت شکستگی و یخبندان )قبل از بارش برف( پيشنهاد می -1

درختانی که مستعد نشست برف و شکستگی شاخه هستند )مثل گلدانی روی زمين خوابانده شود و 

 (.3و1 هایشکلگذاری باشند)نارنگی پيج( در اولویت قيم

های کارآمد، ارزان و ساده برای حفاظت درختان جوان نسبت به تنش یخبندان از برخی روش -1

 ا سوزاندن مواد نفتیتوان به پيچيدن تنه با گونی، کلش، فوم، برگ خرما؛ ایجاد حرارت و دود بمی

 (.4 شکلزدگی تا پایان تنش اشاره کرد )پاشی مستمر روی تاج قبل از آغاز یخیا چوب، آب

 

نکته: در موارد پيچيدن تنه درختان با گونی، کلش و فوم در مناطق شمالی احتمال تجمع و طغيان 

ه کنترل این آفت حلزون )زیر پوشش( و خسارت تخریب برگ وجود داشته که ضروری است در زمين

های تا از تجمع حلزون در زیر فوم و حمله به برگ ای گردد. )باز نمودن فوم در اسفند ماه(توجه ویژه

 نهال یا درختان ممانعت گردد.
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 ایجاد بادشكن در کنار باغ -1شكل

 

 
 گذاری به موقع مانع شكستگی درخت در برف شده است.قيم -2شكل 
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 موقع مانع شكستگی درخت در برف شده است.گذاری به قيم -9شكل 

 
 برای حفاظت درختان جوان نسبت به تنش یخبندان.بستن فوم  -5شكل 
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 هاي مرکبات در خزانه بذري در شرايط شمال کشورکاشت بذر پايه

 بخشعنايت حيات

 

گيرد. بذر مرکبات معموالً در شمال کشور کاشت بذر مرکبات در اوایل بهار پس از رفع سرما انجام می

کند و دمای بهينه برای زنی میگراد شروع به جوانهدرجه سانتی11در خاک با درجه حرارت باالی 

-3ی و در عمق اگراد است. کشت بذور مرکبات در بسترهای ماسهدرجه سانتی 11 -15زنی آنها جوانه

 شود. متر انجام میسانتی 15تا  11متر با فاصله خطوط سانتی 4

 

 جداسازي، ضدعفونی و خشك کردن بذور مرکبات

ها پس از رسيدن کامل برداشت نموده و توسط یك چاقوی تيز، ميوه را از بخش عرضی به قطر ميوه

متر بریده پس از آن، دو تکه بریده شده را با دو دست در جهت عکس یکدیگر چرخانده یك سانتی

ا آنهزدائی بذور، های مذکور در داخل تشتی فشرده شده تا بذور آن جدا گردند. جهت لعابسپس ميوه

های آن جدا شود. سپس توسط ترکيباتی چون ساعت در آب معمولی گذاشته تا لعاب 14را به مدت 

هيدروکسی  -8در هزار( و یا  1در هزار(، تيرام ) 1کلرورمس )در هزار(، اکسی 1های کاپتان )کشقارچ

خشك، دور از نور در هزار( آنها را ضدعفونی کرده و در محيطی نسبتاً گرم و  1کوئينولين سولفات )

 شوند. خورشيد و با تهویه مناسب خشك می

 

 نکات فنی طی عمليات کاشت بذر

متر و به طول دلخواه بسته به موقعيت  1متر، به عرض سانتی 31-41شخم زمين خزانه به عمق  -1

 زمين.

 .شوند(و خاک قطعه به نسبت مساوی با هم مخلوط می اصالح خاک قطعه)کود دامی پوسيده، ماسه -1

 گيرد.کاشت بذور به دو طریق خطی و یا کرتی صورت می -3

 شود.کاشت بذور در شمال ایران معموالً در اوایل بهار انجام می -4
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 گردند. روز بسته به سردی یا گرمی هوا، بذور سبز می 31-45پس از  -5

ن تهيه نمود تا گرمای در نواحی گرم و خشك که هوا صاف و درجه حرارت آفتاب باالست باید سایبا -1

 سوختگی نگردد. زیاد موجب آفتاب

گردد را . ایجاد می…تيوم، فوزاریم وهای خاکزی مانند پیبيماری مرگ گياهچه که در اثر قارچ -1

 کش مانند کاپتان برطرف نمود. توان با محلولپاشی سموم قارچمی

 آید.نيز در اثر قارچ آلترناریا بوجود می های مرکباتبيماری آلبينيسم، زالی یا سفيد شدن گياهچه -8

 شود.در هزار استفاده  5برای مقابله با برخی آفات مثل راب و حلزون از سوین  -1

 های جوان بایستی بطور مرتب صورت گيرد.های هرز و تغذیه دانهالآبياری خزانه، مبارزه با علف -11

 

 مرحله انتظار نهال جهت پيوند

د. بعد شوماه تا یك سال انجام میهای نایلونی پس از ششبه خزانه انتظار یا گلدانها انتقال گياهچه

متر از طوقه گياه قطع سانتی 15-15از در آوردن دانهال از خزانه بذری، ساقه و ریشه آن تا ارتفاع 

 …نمودن و شاخهپاشی، تكهای انتظار شامل آبياری، وجين، محلولگردد. عمليات داشت نهالمی

 15-31ها تا ارتفاع ها و برگبایستی بطور مرتب و منظم صورت گيرد. در خزانه انتظار تمامی شاخه

 شوند. متر حذف میسانتی
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 انبارداري ميوه مرکباتنکات فنی 

 نصيريجواد فتاحی مقدم و مازيار فقيه

 

شود. گراد نگهداری میسانتیدرجه  4-5ميوه برداشت شده در شرایط اقليمی شمال کشور در دمای  -1

درصد، سبب آسيب سرمایی به پوست   85بدیهی است که دماهای کمتر به ویژه در رطوبت کمتر از 

 شود.)ایجاد لکه در استوای ميوه( می

ها با واکس نيز پوشش در صورتی که عمليات تهویه به صورت ضعيف انجام شود به ویژه اگر ميوه -1

های چنين خطر بروز لکهها در پایان انبارداری وجود دارد. همطعمی ميوهداده شده باشند خطر بد 

اکسيد کربن درصد دی 5های بيش از گاه ميوه )فروپاشی دمگاه( در غلظتمربوط به اطراف دم

شود تا کاهد. توصيه می)مرکبات حساس هستند( وجود دارد که به شدت از بازار پسندی ميوه می

های قوی تری جهت جابجایی هوا ها زمان بيشتری روشن بوده و از فنضمن تامين رطوبت، فن

 استفاده شود.

های مشخصی برای گردش هوا در ميان های ميوه باید چيدمان مناسبی داشته باشند و ردیفپالت -3

ها همدیگر را قطع نمایند مانعی برای جریان هوا به های ميوه تعبيه شود. در صورتی که ردیفجعبه

 آید.میوجود 

 ها در شرایطکيفيت واکس ميوه ها از نظر غلظت نباید با هم متفاوت باشند و در صورتيکه ميوه -4

شود تا حد شوند، نوع و ميزان واکس بکار رفته نيز باید یکسان باشد. توصيه مییکسان نگهداری می

 تر واکس رویخيمامکان از یك نوع واکس و با غلظت یکسان استفاده شود. در صورت وجود الیه ض

 ميوه ضرورت دارد تهویه سردخانه نيز با فواصل زمانی کمتری انجام شود.

شود که در پاشی کف انبار استفاده میمعموال جهت تامين رطوبت فضای سردخانه از روش آب -5

رسد. این درصد می 15شرایط غير از شمال کشور در بهترین حالت با این روش رطوبت به حدود 

ه در کپاش است و تا زمانیرای مرکبات مناسب نيست. روش مناسب استفاده از سيستم مهميزان ب
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آوردن  شود که در صورت نياز به پایينسطح ميوه قطره تشکيل نشود بایستی روشن باشد. توصيه می

درصد نباشد. در حالت معمولی  11گراد، ميزان رطوبت نيز نباید کمتر از درجه سانتی 3دما به حدود 

 درصد تنظيم می شود. 85رطوبت سردخانه روی 

کيلویی( در سردخانه نگهداری شوند و در پایان  11های بزرگتر )ها در جعبهشود ميوهپيشنهاد می -1

های کوچك بسته بندی و به بازار عرضه شوند. در این حالت ميوه فقط در پایان انبارداری در جعبه

 شوند.پوسيده جدا میهای بندی شده و ميوهانبارداری درجه

اینکه ميوه در چه شرایط اقليمی پرورش یافته است مهم بوده و تعيين کننده ميزان دمایی است که  -1

درجه  4-5های تهيه شده از شمال در دمای شود که ميوهدر سردخانه باید فراهم نمود. توصيه می

های جنوب استفاده شود الزم هدرصد با تهویه مناسب نگهداری شوند. چنانچه از ميو 85و رطوبت 

 است که دما کمی باالتر جهت کاهش آسيب سرمایی باشد.

زنی، استاندارد بودن تجهيزات برای های سورتينگ مجهز به بخش واکسدر استفاده از سيستم -8

ها بسيار با اهميت است. در این زمينه سرعت حرکت و غلطيدن جلوگيری از آسيب مکانيکی ميوه

ها، سرعت و دمای خشك شدن ميوه زنی، ارتفاع سقوط ميوههای واکسها و برسنقالهميوه، جنس 

 زنی از نکات مورد توجه است.پس از شستشو یا واکس
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 زمان پيوند  پاييزه )پيوند خواب( در مرکبات

 فرهاد رفعت

 

 آب و هواییزمان پيوند در مرکبات بستگی به فعال بودن درخت دارد و این فعاليت تابع شرایط 

کاری کشور متفاوت است. بطورکلی فعال بودن گياه است. بنابراین زمان پيوند زدن در مناطق مرکبات

ای است در اواخر ای مهم پيوند خواب که همان پيوند جوانهو آسان جدا شدن پوست از چوب ساقه، نکته

رد. در گيست مورد استفاده قرار میتابستان و اوایل پایيز هنگامی که شيره گياهی در آوندها در جریان ا

پيوند خواب بدليل رشد پيوندک در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی گاهی جوانه فعال شده و 

گردد. بنابراین پس از موفقيت عمل پيوند، سربرداری پایه با آغاز سرمای زمستان جوانه دچار آسيب می

های خيلی سرد هستند بدليل  صدمه دیدن زمستان شود. پيوند خواب در مناطقی که دارایانجام نمی

 و خشك شدن الزم است روی پيوندک را پوشانده تا از خطر سرمای شدید مصون بمانند.

 عوامل مؤثر در موفقيت پيوند

ایه تناسب و آمادگی پتهيه و انتخاب پایه مورد نظر،  عواملی که در موفقيت پيوند نقش دارند شامل

يوند نگهداری پس از پو پالستيکی و پيوندک، زمان پيوند، پيوندزن ماهر، چاقوی تيز، خوب بستن نوار 

 است.

 زمان پيوند، نوع متداول آن 

)پيوند  )پيوند بهاره( و شهریور باشد که در اردیبهشتمی بهترین نوع پيوند در مرکبات، پيوند شکمی

  گيرد.خواب( صورت می

 آل پايه و پيوندك جهت انجام پيوندشرايط ايده

ای شرایط مطلوب پایه عبارتند ازپوست پایه به راحتی جدا شود، رنگ زیر پوست، سبز مغز پسته

 .شيره در زیر پوست پایه در جریان بوده و هنگام چاقو زدن، پوست مثل هندوانه رسيده قاچ بخورد .باشد
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سفيد  هایینکه رنگ شاخه حامل پيوندک سبز تيره بوده و رگهشرایط مطلوب پيوندک عبارتند از ا

 .ماه باشد 1-11همچنين سن آن بين  روی آن مشاهده شود.

 

 

  نمایی از  شرایط مطلوب پيوندک-1شكل 
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 پاشی زمستانهمديريت صحيح سم

 اسماعيل غالميان

 

 ست:ا ضروریهای مرکبات رعایت نکات مهم زیر پاشی زمستانه باغجهت مدیریت صحيح سم

های داخلی درختان به منظور ایجاد تهویه مناسب عالوه بر اینکه از تراکم آفت در هرس شاخه -1

 شود. کاهد سبب کاهش ميزان سم مصرفی و کنترل بهترآفت میهای داخلی میقسمت

 پاشیاستفاده از غلظت توصيه شده همراه با تهيه محلول یکنواخت سم از موارد مهم رعایت سم -1

 صحيح است.

های داخلی تنه درختان از باال به پایين بطور کامل سمپاشی به نحوی صورت گيرد که ابتدا قسمت -3

های بيرونی تاج بصورت عمودی از باال به پایين و از پایين به باال شسته شود. سپس قسمت

 پاشی شود.محلول

 هایاریخ مصرف( استفاده گردد. قوطیها و سموم درب بسته و دارای برچسب )با توجه به تاز روغن -4

آنها خودداری  بهای خشك و خنك نگهداری شود و از باز نگهداشتن درسم و روغن در محيط

 گردد. 

 

 پاشی زمستانه:زمان سمپاشی و سموم مورد توصيه در سم

رایط ه شپاشی زمستانه بر عليه آفات مرکبات از اوایل تا اواخر اسفند ماه با توجه ببهترین زمان سم

 گردد:باشد. مبارزه با استفاده از فرمول زیر اجرا میآب و هوایی می

صورت آلودگی باغ به کنه قرمز ، در ليتر آب( 111ليتر در  5/1درصد ) 5/1روغن ولك)مایونز(  

 111سی درسی 15تا  51در هزار ) 15/1تا 5/1کش نيسورون به نسبت مرکبات به محلول سمپاشی کنه

 ليتر آب( اضافه گردد. 111سی درسی 51در هزار ) 5/1کش آپولو به نسبت ليتر آب( و یا کنه
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 ها در باغ هاي مرکباتها و حلزونکنترل خسارت راب

 ثانیمحمد فاضل حالجی

 

های مرکبات ر باغها دها و حلزونتوليدکنندگان محترم مرکبات الزم است جهت کاهش خسارت راب

 های زیر توجه نمایند.به توصيه

ها را که منبع اوليه ها و نهالستان توان علف های هرز بخصوص علف های هرز پهن برگ در باغمی -1

ای قرار آوری در نقاط مختلف به صورت کپهها است را پس از جمعو اصلی تغذیه راب ها و حلزون

  آوری و معدوم نمودپناهگاه استفاده کنند. سپس آنها را جمعها از آن به عنوان داد تا حلزون

ها باعث کاهش جمعيت و ها و حلزونآوری دستی و از بين بردن رابدر سطوح کوچك، جمع -1

 .خسارت آنها می شود

بستن نوار مسی و فویل آلومنيومی دور تنه درختانی که تاج درخت با سطح زمين در تماس نباشد  -3

 .شودارت میسبب کاهش خس

ود شهای مسموم مانند متالدئيد که دور تنه درختان به صورت نواری ریخته میبا استفاده از طعمه  -4

 .ها تغذیه کنندها قبل از رسيدن به تنه نهال و درختان از این طعمهها و حلزونتا راب

ت تغذیه از راب و حلزون توان از ماکيان خانگی مانند غاز، اردک و بوقلمون جهدر صورت امکان می -5

 استفاده کرد.             
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 ها در ميوه مرکباتاستفاده از پوشش

 جواد فتاحی مقدم

 

توليدکنندگان و ذخيره کنندگان مرکبات پوششی را برای ميوه انتخاب نمایند که منافذ ميوه را  -1

 بطورکامل مسدود نکند تا تنفس ميوه مختل نشود. 

از پوشش )واکس و یا پاکت فریزری( هرچند ميزان رطوبت پوست و گوشت ميوه  در حالت استفاده -1

اکسيد کربن فضای انبار حساس بوده و نياز شود ولی ميوه به کمبود اکسيژن و زیادی دیحفظ می

 به تهویه مناسب انبار است.

کننده کم خطر یها با مواد ضدعفونهای فریزری حتما باید ابتدا ميوهدر صورت استفاده از پاکت -3

 )ایمازاليل یا تيابندازول( گندزدایی شوند و بعد داخل این نوع پوشش قرار گيرند. 

شوند باید مجهز به دار شده نگهداری میهای پوششسردخانه و یا انبارهای معمولی که در آنها ميوه -4

 درصد( باشند.  85زمان با تامين رطوبت کافی )متوسط های تهویه و گردش هوای مناسب همسيستم

های ميوه های مشخصی برای گردش هوا در ميان جعبههای ميوه ایجاد ردیفچيدمان مناسب پالت -5

 شود.ها همدیگر را قطع نمایند در مسير گردش هوا اختالل ایجاد مینماید. در صورتی که ردیفمی
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 هاي مرکباتدستورالعمل کوددهی باغ

 طاهره رئيسیبيژن مرادي و 

 

برای داشتن یك باغ سالم و پر محصول باید برنامه کوددهی باغ اصولی و درست بوده و با آزمایش 

توان نياز واقعی کودی درختان مرکبات را برآورد نمود.  لذا با آزمایشات برگ و خاک خاک و برگ می

رهيافت برای چنين، الزم به یادآوری است که چندین هر باغ مقادیر ذکر شده باید تعدیل شود. هم

کاربرد کودهای شيميایی وجود دارد که عبارتند از: پخش کردن، جایگذاری موضعی )چالکود(، 

های ویژه پاشی. هر روش دارای مزایا و معایبی بوده و ممکن است برای موقعيتکودآبياری، محلول

های شبه نتایج پژوه اما با توجه شود.اختصاصاً مناسب باشد. اغلب ترکيبی از چند روش بکار گرفته می

های کودی زیر برای درختان بارده به انجام یافته در شمال ایران و تجربيات بدست آمده، رعایت توصيه

 تواند مفيد و مناسب باشد.عنوان یك راهنما می

گرم کود اوره برای هر درخت بالغ و بارور مرکبات کافی بوده و کوددهی بيش از این  1311مقدار 

های بسيار زیادی بر کيفيت ميوه و شود بلکه سبب زیانا باعث کاهش عملکرد میمقدار نه تنه

گردد. که الزم است کود ازته حداقل در سه نوبت مصرف شود خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک می

گرم در نيمه دوم اردیبهشت  151گرم در نيمه دوم فروردین،  411گرم در نيمه اول فروردین،  151یعنی 

توان در تيرماه همراه رخت در سال داده شود. ضمناً برای تکميل تغذیه ازته گياه میاردیبهشت به هر د

ی پاشپاشی مقدار نيم کيلو اوره در صد ليتر آب مصرف نمود و همچنين در اسفند ماه همراه سمبا سم

ل( اتواند استفاده شود. در درختان جوان )یك تا پنج سزمستانه یك کيلوگرم اوره در صد ليتر آب می

گرم کود اوره برای هر درخت به  31روز یك بار تا اول تير ماه  15اسفند هر  15شود از توصيه می

توان پاشی درختان جوان برای کنترل پروانه مينوز میصورت محلول در آب مصرف شود. و همراه سم

کود دامی  کود اوره را به غلظت نيم در صد به صورت محلول پاشی استفاده نمود. مصرف یك فرقان

ود. شای باغ محسوب میبرای هر درخت در اسفند ماه هر سال نيز کمك مؤثری در بهبود وضعيت تغذیه

 شود.سایر عناصر غذایی در اسفند ماه به شرح زیر استفاده می
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 راهنمای مصرف کودهای شيميایی برای درختان بالغ مرکبات در شمال ایران  -1جدول

 کود برای هر درختمقدار  نوع کود عنصر غذایی

 گرم 511 سوپر فسفات تریپل فسفر

 گرم 1111 سولفات پتاسيم پتاسيم

 گرم 351 سولفات منيزیم منيزیم

 گرم 111 سولفات روی روی

 گرم 51 سولفات منگنز منگنز

 گرم 51 اسيد بوریك بر

 

 الس در دو بار حداقل برگی تغذیه روش به بر و روی منگنز، منيزیم، کودهای است یادآوری به الزم

 در که ميکرو و ماکرو کامل کودهای از توانمی البته. شود پاشی محلول درخت تاج روی اوره همراه به

 نمود. استفاده نيز است موجود مستر و کریستالون چون تجاری هاینام به ایران بازار
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 هرس زمستانه مرکبات

 عنايت حياتبخش

 

هرس درختان از عمليات باغبانی بوده که هدف از اجرای آن تعادل  رفتار رویشی و زایشی درختان 

 با حداقل هزینه است.  توليد مطلوب ميوه) نه خيلی زیاد و نه خيلی کم(جهت رسيدن به 

 

 داليل ضرورت هرس

 تربيت کردن درختان به فرم وشکل مطلوب -1

 های مریض و خشك شدهحذف شاخه -1

 قابل نفوذ کردن تاج درخت به نور وهوا درحد متعادل -3

 کاهش آفات و بيماری و در نتيجه مصرف سموم -4

 های درختجلوگيری از رقابت بين اندام -5

 آوریکاهش سال -1

 بهبود کيفيت ميوه -1

 سازی و افزایش عمر درختانجوان -8

 

 زمان مناسب عمليات هرس 

از برداشت محصول و برطرف شدن خطر یخبندان زمستان  های مرکبات پسهرس زمستانه در باغ

 شود.قبل از کودپاشی و شروع رشد بهاره انجام می

 

  انواع هرس در مرکبات

 گيرد.هرس فرم روی نهال جوان جهت رسيدن به اهداف ذیل صورت می هرس فرم:

 شود.متری سربرداری میسانتی 81-111نهال در ارتفاع  تعيين ارتفاع تنه: -الف



 

21 

 

 شود.های مناسب گذاشته میچهار شاخه در جهت های اصلی:تعيين تعداد شاخه -ب

 تعيين جهت شاخه های اصلی تشکيل دهنده چهار چوب درخت -ج

 هاکنترل رویش طولی سرشاخه -د

 

 
 هرس فرم -1شكل 

 

 هرس باردهی

درختان بارده که ساليان متمادی هرس نشدند در صورت نياز، به صورت زیر در زمستان هرس 

گردند. در ادامه های خشك و آفت زده داخل تاج درخت حذف میشوند. به این منظور ابتدا شاخهمی

هایی که در مسير رشدی خود نبوده یا آنهایی که به صورت عمودی )نرک( رشد کردند هرس شاخه

های دو درخت مجاور که به هم رسيده هرس شده تا از تداخل تاج آنها ممانعت ند. سپس شاخهشومی

ای هرس و حذف شاخه انجام پذیرد که ورود نور به درون تاج تسهيل شود. در هرس بارده باید به گونه

وری دارند آباشد. در ارقامی که سالهای تازه میگردد. هدف از اجرای آن تحریك درخت به ایجاد شاخه

 گردد. آوری میهای بارده باعث تعدیل سال)پرتقال محلی( با کم کردن شاخه
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 هرس باردهی -2شكل 

 

 سازي درختان قديمی(هرس احيا )جوان

های ضعيف این هرس روی درختان قدیمی و زمانی که تاج درخت کامال فرسوده شده وتوليد شاخه

شود. با ها از تنه اصلی دور شدند انجام میدهند و شاخهکنند و از نظر اقتصادی محصول خوب نمیمی

هم برای ها، هرس ریشه توان عمر اقتصادی درخت را افزایش داد. البته با حذف سرشاخهاین عمل می

 های هوائی و زیر زمينی الزم است. حفظ تعادل اندام

 

 هاي قديمیهاي اصالح و احياي باغانواع روش

 هاي قديمی سازي باغجوان

شاخه های درخت از محل انشعاب قطع شده و محل برش با چسب پيوند پوشانده  الف: سربرداری:

 می شود.  

های سوده تاج درخت کم شده تا درخت به توليد شاخههای فردر این روش شاخه ب: کاهش شاخه ها:

 جوان تشویق گردد.
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 ها در احياء درختان قدیمیکاهش شاخه  -9شكل 

 

 تبديل ارقام نامرغوب و غير اقتصادي به ارقام اقتصادي

این روش در زمان رشد )در شمال اواخر اردیبهشت تا  :(Top working)کاری الف: روش سرشاخه

 شود. ها ارقام مناسب بر روی آن پيوند میگيرد و با قطع شاخهاوایل خرداد( درخت انجام می

در درختان قدیمی و نامرغوب درخت از محل پيوند قطع  ها:ب: قطع از محل پایه و پيوند روی نرک

 گيرد.شده و پس از رشد نرک، پيوند بر روی آن صورت می

 

 
 هرس احياء یا جوان سازی درختان قدیمی -5شكل 

 

 رعايت نکات فنی و بهداشتی قبل و بعد از عمليات هرس

 باشد.زیر میهرس درختان مرکبات یك مهارت فنی بوده که نيازمند رعایت نکات  .1
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قبل از اجرای هرس وسایلی که قرار است مورد استفاده قرار گيرد با محلول آب ژاول  .1

( ضد عفونی شوند تا احتمال انتقال آلودگی از طریق ادوات از بين %11)وایتکس با غلظت 

 برود.

کش ضدعفونی محلی از درخت که قرار است قطع گردد تميز نموده و در حد امکان با قارچ .3

 شوند.

سعی شود از اره، قيچی و چاقوی تيز استفاده گردد. هيچ گاه از داس و تبر برای هرس  .4

 استفاده نشود.

آوری های قارچی و آفت از سطح باغ جمعهای بریده شده در صورت داشتن آلودگیشاخه .5

 و سوزانده شوند.

 لوازم و ادوات هرس پس از هر بار استفاده تميز و روغن کاری شوند. .1

های اضافی و نرک، آبياری و ن هرس شده تا چند ماه نياز به بازدید و حذف جستدرختا .1

 کوددهی دارند.

 ابزار الزم براي هرس 

برای هرس دستی از قيچی )در انواع و اندازه مختلف( اره، اره موتوری کوچك، چاقوهای باغبانی و 

 شود.ابزار هرس پنوماتيك )کارایی با فشار باد( استفاده می

ها در باالی درخت که دور از دسترس بوده است : قابليت هرس شاخهاره و قيچی پنوماتيكمزیت 

 )صرفه جویی در زمان و هزینه(. 
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 هاي زودرس در مازندراندستورالعمل فنی برداشت ميوه نارنگی

 جواد فتاحی مقدم

 

 هریور(، مياگاوا وها شامل انشوی هاشيموتو )نيمه شی برخی نارنگیبا توجه به شروع رسيدن ميوه

 موارد زیر در برداشت ميوه رعایت شوند:شود اکيتزو )اوایل مهر(، تأکيد می

( نه رنگ پوست ميوه برداشت شود. نسبت قند به اسيد TSS/TAميوه بر اساس نسبت قند به اسيد ) -1

 باشد که یا به طور مستقيم با ارسال نمونه بهمی 1ها متوسط حداقل مناسب برای نارنگی

 های ترویجی قابل آگاهی است.های نزدیك و یا در قالب اطالعيهآزمایشگاه

رسيده باشند تا  1ها باید به متوسط بریکس حداقل ها به سبززدایی، ميوهدر صورت نياز ميوه -1 

های سبززدایی شده بایستی بالفاصله به بازار مصرف عمليات سبززدایی روی آنها انجام شود. ميوه

 ها بعد از سبززدایی خودداری شود.. از هرگونه افزودن رنگ به ميوهمنتقل شوند

 گرد( برداشت شوند. ی قيچی باغبانی مخصوص )نوکها به وسيلهميوه -3

 شده خودداری شود.های تازه چيدهاند، با ميوههایی که با خاک تماس داشتهاز مخلوط کردن ميوه -4

یا در زمان بارندگی انجام نشود. در برداشت ميوه از هر گونه های خيلی گرم برداشت ميوه در ساعت -5

 ها جلوگيری شود.ی فيزیکی به ميوهصدمه
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 زمان مناسب برداشت ميوه کيوي رقم هايوارد

 جواد فتاحی مقدم

 

)شش و  5/1کليه توليدکنندگان کيوی بایستی کيوی را با رسيدن بریکس یا قند ميوه به حداقل 

نمایند. به طورکلی از نظر زمانی متوسط مقدار قند ميوه در نواحی مرکزی استان  نيم( درصد برداشت

درصد بوده و مناسب  5/1ی آبان، مازندران اوایل آبان و در نواحی غرب مازندران و شرق گيالن نيمه

برداشت است. چنانچه در مقادیر باالتر نيز برداشت شود تاثير منفی در طعم و مزه ميوه در سردخانه 

 4شود که برخی توليدکنندگان کيوی را حتی با بریکس های اخير مشاهده مینخواهد داشت. در سال

ها نموده که به حالت اقدام به رساندن مصنوعی ميوهنمایند. در ایندرصد برداشت و به بازار عرضه می

شود نجام میطور ناقص ا ها و باال بودن ترکيبات فنلی، تبدیل نشاسته به قندها بهدليل نابالغ بودن ميوه

ها قابليت انبارداری ضعيفی داشته و با گی همراه است. باید توجه نمود که این نوع ميوهو ميوه با بد مزه

نرم شدن زودهنگام در انبار عالوه بر افت کيفيت، با توليد اتيلن در فضای سردخانه سبب نرم شدن سایر 

 شوند.ها نيز میميوه

 

 فروتکيوی -1شكل 
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 ها در اواخر تابستان و اوايل پاييزها و بيماريمبارزه با آفت

 اسماعيل غالميان

 

شود با بازدیدهای مکرر از های مرکبات هستند؛ بنابراین توصيه میهای غالب باغها از آفتکنه -1

ها پس از شناسایی به واحدهای حفظ نباتات ها و کنهدرختان مرکبات هر گونه آلودگی به شپشك

گزارش شود تا با تعيين دقيق نوع آفت، دستورالعمل مناسب کنترل آنها صادر شده و باغدار بر آن اساس 

 عمل کند.

 5شده )زیر احداثهای تازهسال: در باغ 5های جوان زیر کنترل شيميایی آفت مينوز برگ در باغ -1

ی شده به وسيلهاده از سموم توصيهروز یك مرتبه( با استف 15تا  11سال( با فعاليت آفت مينوز برگ )هر 

 واحدهای حفظ نباتات، به روش شيميایی کنترل شود.

ای ای ميوه: به منظور جلوگيری از خسارت پوسيدگی قهوهجلوگيری از خسارت پوسيدگی قهوه -3

تا  5/1کلرورِ مس به نسبت پاشی با اکسیها، سمهای هرز و الیروبی زهکشميوه عالوه بر کنترل علف

با متری تاج درخت از سطح زمين،  1-5/1تا ارتفاع  1مخلوط با محلول بوردو به نسبت %در هزار  3

 )به طور ها قبل از شروع بارندگی آخر فصلها و ميوهها، سرشاخهکش در سطح برگپوشش کامل قارچ

ساعت  48-11در ضمن به منظور اثرگذاری سم، باید از نبود شود. توصيه میمعمول در شهریورماه( 

 پاشی اطمينان حاصل شود.بارندگی پس از سم

 
 




