
 بسمه تعالی                                                    

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران                         

 مرکبات استان مازندران یباغداران گرام ابل توجهق                     

 "رعایت اصول فنی انبارداری مرکبات"

 بهداشتی برای پیشگیری از خسارت های احتمالی ناشی از لسوم رعایت اصول فنی و و مرکبات میوه برداشت زمان فرارسیدن بهبا توجه 

 توصیه می گردد:به باغداران عسیس ذیل  موارد  رعایت  سازی مرکبات بیماری های انباری میوه، اصول فنی برداشت، انباری و ذخیره

 

 

 

 

 

 ظش کوی ٍ کیفی تِ سسیذگی کاهل سسیذُ است.دس ایي صهاى هیَُ اص ً تْتشیي صهاى تشداضت هشکثات آرسهاُ است، -1

 ی گیاّی،تاغی هاًٌذ آتیاسی، تغزیِ، هثاسصُ تا ػَاهل خساستضا کِ ػولیات تِ هیَُ ّایی تشای رخیشُ ساصی ٍ ًگْذاسی دس اًثاس هٌاسة است  -2

 .آفات ٍ تیواسی ّا دس تاغات تِ خَتی سػایت ضذُ تاضذ

ضَد. تذیْی است کِ دهاّای کوتش تِ ٍیژُ دس  ًگْذاسی هیگشاد  دسجِ ساًتی 4-5هیَُ تشداضت ضذُ دس ضشایظ اقلیوی ضوال کطَس دس دهای   -3

 .ضَد هی( هیَُ استَای دس لكِ ایجاد) پَست تِ سشهایی آسیة سثة دسصذ،  85سعَتت کوتش اص 

ا دس ّ ّا تا ٍاکس ًیض پَضص دادُ ضذُ تاضٌذ خغش تذ عؼوی هیَُ دس صَستی کِ ػولیات تَْیِ تِ صَست ضؼیف اًجام ضَد تِ ٍیژُ اگش هیَُ  -4

دسصذ  5ّای تیص اص  گاُ هیَُ )فشٍپاضی دهگاُ( دس غلظت ّای هشتَط تِ اعشاف دم چٌیي خغش تشٍص لكِ پایاى اًثاسداسی ٍجَد داسد. ّن

ّا  ضَد تا ضوي تاهیي سعَتت، في کاّذ. تَصیِ هی اکسیذ کشتي )هشکثات حساس ّستٌذ( ٍجَد داسد کِ تِ ضذت اص تاصاس پسٌذی هیَُ هی دی

 ّای قَی تشی جْت جاتجایی َّا استفادُ ضَد. تشی سٍضي تَدُ ٍ اص فيصهاى تیط

ّای هیَُ تؼثیِ ضَد. دس صَستی کِ  ّای هطخصی تشای گشدش َّا دس هیاى جؼثِ ّای هیَُ تایذ چیذهاى هٌاسثی داضتِ تاضٌذ ٍ سدیف پالت  -5

 آیذ. ّا ّوذیگش سا قغغ ًوایٌذ هاًؼی تشای جشیاى َّا تِ ٍجَد هی سدیف

ضًَذ، ًَع ٍ هیضاى ٍاکس  ّا دس ضشایظ یكساى ًگْذاسی هی کیفیت ٍاکس هیَُ ّا اص ًظش غلظت ًثایذ تا ّن هتفاٍت تاضٌذ ٍ دس صَستیكِ هیَُ  -6

تش  ضَد تا حذ اهكاى اص یك ًَع ٍاکس ٍ تا غلظت یكساى استفادُ ضَد. دس صَست ٍجَد الیِ ضخین تكاس سفتِ ًیض تایذ یكساى تاضذ. تَصیِ هی

 سٍی هیَُ ضشٍست داسد تَْیِ سشدخاًِ ًیض تا فَاصل صهاًی کوتشی اًجام ضَد. ٍاکس

ضَد کِ دس ضشایظ غیش اص ضوال کطَس دس تْتشیي حالت تا  پاضی کف اًثاس استفادُ هی هؼوَال جْت تاهیي سعَتت فضای سشدخاًِ اص سٍش آب  -7

پاش است ٍ تا  هٌاسة ًیست. سٍش هٌاسة استفادُ اص سیستن هِسسذ. ایي هیضاى تشای هشکثات  دسصذ هی 65ایي سٍش سعَتت تِ حذٍد 

دسجِ  3ضَد کِ دس صَست ًیاص تِ پاییي آٍسدى دها تِ حذٍد  کِ دس سغح هیَُ قغشُ تطكیل ًطَد تایستی سٍضي تاضذ. تَصیِ هی صهاًی

 دسصذ تٌظین هی ضَد. 85ًِ سٍی دسصذ ًثاضذ. دس حالت هؼوَلی سعَتت سشدخا 99گشاد، هیضاى سعَتت ًیض ًثایذ کوتش اص  ساًتی

ّای کَچك تستِ تٌذی ٍ  کیلَیی( دس سشدخاًِ ًگْذاسی ضًَذ ٍ دس پایاى اًثاسداسی دس جؼثِ 29ّای تضسگتش ) ّا دس جؼثِ ضَد هیَُ پیطٌْاد هی -6

 ضًَذ. هیّای پَسیذُ جذا  تٌذی ضذُ ٍ هیَُ تِ تاصاس ػشضِ ضًَذ. دس ایي حالت هیَُ فقظ دس پایاى اًثاسداسی دسجِ

ایٌكِ هیَُ دس چِ ضشایظ اقلیوی پشٍسش یافتِ است هْن تَدُ ٍ تؼییي کٌٌذُ هیضاى دهایی است کِ دس سشدخاًِ تایذ فشاّن ًوَد. تَصیِ  -7

ّای جٌَب  دسصذ تا تَْیِ هٌاسة ًگْذاسی ضًَذ. چٌاًچِ اص هیَُ 85دسجِ ٍ سعَتت  4-5ّای تْیِ ضذُ اص ضوال دس دهای  ضَد کِ هیَُ هی

 استفادُ ضَد الصم است کِ دها کوی تاالتش جْت کاّص آسیة سشهایی تاضذ.

ّا تسیاس تا  صًی، استاًذاسد تَدى تجْیضات تشای جلَگیشی اص آسیة هكاًیكی هیَُ ّای سَستیٌگ هجْض تِ تخص ٍاکس دس استفادُ اص سیستن -8

ّا، سشػت ٍ دهای خطك  صًی، استفاع سقَط هیَُ ّای ٍاکس تشسّا ٍ  اّویت است. دس ایي صهیٌِ سشػت حشکت ٍ غلغیذى هیَُ، جٌس ًقالِ

 .صًی اص ًكات هَسد تَجِ است ضذى هیَُ پس اص ضستطَ یا ٍاکس

 یکشاورز جیترو یهماهنگ تیریمد


