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مقدمه 
گواوا از مهم ترین محصوالت گرمسـیری در دنیاسـت. 
کشـت آن در اسـتان های هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان 
انجـام می گیـرد. سـطح زیر کشـت ایـن محصـول در ایران 
1,۲98 هکتـار اسـت. این محصـول دارای ارزش غذایی و دارویی 
زیـادی اسـت؛ عـالوه بـر آن بـا توجـه بـه ویژگی هـای خاصـی 
کـه دارد، به عنـوان یـک پوشـش سـبز و حافـظ خـاک توجه 
زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه 
علی رغـم افزایـش سـطح زیـر کشـت ایـن محصـول، به دلیل 
معرفی نکـردن ارقـام باکیفیـت و پرعملکرد، تولیـد این محصول 
در سـطح مطلوبـی قرار نـدارد. بنابراین مجموعـه حاضر با هدف 
افزایش سـطح دانش کشـاورزان در حوزه کشـت این میوه و در 
راسـتای اشـاعه تولیـد با عملکـرد و کیفیـت بـاالی محصول در 

کشـور انجام شـده است.
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کلیات

منشأ، گیاه شناسی و ریخت شناسی گواوا
گـواوا1 گیاهـی از خانواده Myrtaceae اسـت. ایـن خانواده 
از 3,800 گونـه دارد کـه در  در حـدود 133 جنـس و بیـش 
سراسـر مناطـق گرمسـیری و نیمه گرمسـیري دنیـا، عمدتاً در 
قـاره آمریـکا، آسـیا و اسـترالیا پراکنده انـد. تقریبـاً 1۵0 گونـه 
قـرار   Pisium در جنـس  از درختـان کوچـک و درختچه هـا 
گرفته انـد کـه P. guajava مهم تریـن گونـه آن اسـت. گـواوا 
بومـی ناحیـه گرمسـیری آمریکاسـت. هندوسـتان بزرگ ترین 
تولیدکننـده گـواوا در دنیاسـت و پـس از آن چیـن، تایلنـد، 
پاکسـتان، مکزیـک، اندونـزی، برزیـل، بنـگالدش، فیلیپیـن و 
نیجریـه جـزو 10 کشـور اول تولید گـواوا در جهان قـرار دارند. 

گیـاه گـواوا دارای مشـخصات زیـر اسـت:. 
g  گـواوا به صـورت درختچه ای با تاجی گسـترده اسـت و

شـاخه دهی آن از قسـمت هاي پاییـن تـاج صـورت می گیـرد 
)شکل 1(. 
g  ایـن گیـاه داراي یـک یـا چنـد تنـه بـا رنـگ پوسـت

سـبز متمایـل بـه قهوه اي روشـن اسـت کـه با هـرس و تربیت 
مناسـب شـاخه ها، می تـوان درختی بـا تنه منفرد ایجـاد کرد. 

1- Psidium guajava L.
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g  در ایــن گیــاه شــاخه هاي جــوان بــه رنــگ ســبز و
چهارگوش هســتند. 

g  گـواوا دارای پوسـت تنـه صاف و به  رنگ سـبز تا قهوه ای
مایل به قرمز اسـت. 

g  برگ هـا سـاده، متقابل، کشـیده یـا تخم مرغـی، با طول
تقریبی ۷ تا 18 سـانتی متر با حاشـیه  کنگره دار و سـطح فوقانی 
صـاف و در سـطح تحتانـی کمـی کـرک دار بـا رگ برگ هـاي 

برجسـته در پشـت هسـتند )شکل ۲(. 
 

شکل 1- نمای کلی درخت گواوا
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شکل ۲- آرایش برگ در گواوا

g  گل هـای گواوا به صورت منفرد یا خوشـه اي، متشـکل از
۲ تـا 3 گل، در محورهاي برگ روي شـاخه هاي سـال جاري در 

فصـل بهار ظاهر می شـوند. 
g  گـواوا دارای گل هـای کامل، سـفیدرنگ، به قطر ۲/۵ تا

3/۵ سـانتی متر، دارای 4 تـا ۵ گلبـرگ، بـا پرچم هـاي فراوان و 
یـک خامـه به همراه کاسـبرگ لوله اي اسـت که جوانـه گل را 

احاطـه می کند )شـکل 3(. 
g  تخمـدان تحتانـی ایـن گیـاه بـا 4 یـا ۵ برچـه حـاوي

اسـت.  فـراوان  تخمک هـاي 
g  .میوه گواوا سته است
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g  ،ــی ــروي، تخم مرغ ــکل های ک ــه ش ــواوا ب ــاي گ میوه ه
ــوند.  ــکل دیده می ش ــا گالبی ش ــیده ی کش

g  ،رنـگ پوسـت میوه گـواوا هنگام رسـیدن زرد یـا قرمز
ولـی گوشـت میـوه به رنگ هـاي صورتی، سـفید، زرد یـا قرمز 

اسـت )شکل 4(. 
g  آن انـدازه  ناهمـوار و  یـا  میـوه صـاف  پوسـت  سـطح 

متوسـط تـا بـزرگ بـا میانگیـن وزن 100 تـا ۲۵0 گـرم و قطر 
اسـت.  10 سـانتی متر  ۵ تـا 

g  ــوه ــر می ــم و عط ــذر، طع ــل از ب ــاي حاص در توده ه
ــت. ــاوت اس متف

 

شکل 3- گل در گواوا
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شکل 4- نمای کلی میوه گواوا با گوشت سفید )باال( و 
قرمز )پایین(

ارزش غذایی
گـواوا از جنبـه غذایی و دارویی ارزشـمند اسـت. میوه گواوا 
دارای کالـری کـم و غنـی از ویتامین ها )به ویـژه ویتامین ث( و 
عناصـر معدنی )کلسـیم، فسـفر و آهن( اسـت. در هر 100 گرم 
میـوه تـازه گـواوا مـواد غذایـی ذکرشـده در جـدول 1 وجـود 
دارد. عـالوه بـر ایـن گـواوا حـاوی آنتی اکسـیدان های فراوانی 
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از قبیل اسـید آسـکوربیک،کاروتنوئیدها و فنول هاسـت. عموماً 
ارقام گوشـت سـفید حاوی مقادیر باالتری اسـید آسـکوربیک، 

فنـول و قندها )سـاکارز، فروکتوز و گلوکز( هسـتند.

جدول 1- مواد غذایی موجود در هر 100 گرم میوه تازه گواوا

میزان مواد نوع مواد

8/9۲ گرمقند

۲۲8/3 میلی گرمویتامین ث

6۲4 واحد بین المللیویتامین آ

0/۷3 میلی گرمویتامین ای

۲/6 میکروگرمویتامین کا

رشد و نمو میوه
گل دهـی و میوه دهی گواوا در سرتاسـر سـال رخ می دهد. 
منحنی رشـد میوه گواوا به صورت سـیگموئید مضاعف اسـت 

کـه در آن سـه مرحله برای رشـد میوه دیده می شـود: 
1- مرحلـه رشـد سـریع: این مرحلـه 4۵ تـا 60 روز پس از 

بازشـدن گل است. 
۲- رشـد نسـبتاً کند: مدت زمان این مرحلـه 30 تا 60 روز 

اسـت و در طی آن بذر بالغ و سـفت می شـود. 
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3- مرحلـه انتهایـی رشـد میـوه کـه 30 تـا 60 روز 
طول می کشـد و در طـی آن میـوه بیش تریـن وزن و قطر را 
پیدا می کنـد و میـزان کلروفیل )رنگیـزه سـبز( آن کاهش می یابد. 
همچنیـن میـزان  اسـید اسـکوربیک )ویتامیـن ث( و مـواد جامـد 
قابل حـل در ایـن مرحلـه افزایـش می یابـد. به طـور کلـی زمان 
گل دهـی تـا برداشـت میـوه 100 تـا 1۵0 روز طول می کشـد. 
عوامـل مختلفـی در ریـزش میوه گـواوا مؤثرند؛ برای مثـال، کمبود 
کلسـیم می توانـد در تسـریع ریـزش میـوه مؤثـر باشـد. عملیـات 
به باغـی مناسـب شـامل تنک میـوه، تغذیـه مناسـب، آبیاری و 
مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا در کاهـش ریـزش میـوه و افزایـش 

عملکـرد مؤثر هسـتند.

شرایط آب و هوایی و خاک

شرایط آب و هوایی رشد گواوا به شرح زیر است؛

g  .گواوا در مناطق گرمسیری به گستردگی کشت می شود

g  درختـی مقـاوم بـه خشـکی و حسـاس بـه یخبنـدان و
سـرمای زمسـتانه اسـت. 

g  ــه ــا ۲6 درج ــن ۲3 ت ــواوا بی ــرای گ ــای مناســب ب دم
ــا دمــای 46 درجــه ســانتی گراد  ســانتی گراد اســت، گرچــه ت

ــد. ــل می کن را تحم
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خاک مناسب برای رشد گواوا به شرح زیر است:
گواوا در محدوده وسیعی از خاک ها رشد می کند. ریشه 
گواوا سطحی است و گیاه به خاک سطحی غنی نیاز دارد. 
همچنین گواوا به غرقاب شدن در آب بسیار حساس است. 
بازدهی گواوا در خاک های لومِی به خوبی آبیاری شده، عمیق و 
حاصلخیز با اسیدیته بین 4/۵ تا 8/۲ در حد مطلوب است. با 
عملیات مدیریتی مناسب و استفاده از کود کافی، این محصول در 
خاک هایی با حاصلخیزی کم نیز قابل پرورش است. گواوا یکی از 
درختان میوه گرمسیری است که تحمل شوری را دارد. مقاومت 
به شوری آن از نسبتاً متحمل تا حدودی مقاوم است. محدوده 
شوری خاک برای رشد مطلوب گواوا بین 8 تا 9 دسی زیمنس بر 
متر است. سطوح باالی شوری باعث صدمه زدن به برگ و کاهش 
رشد شاخه می شود. عالوه بر سمیت سدیم و کلر، تعادل سایر 
عناصر غذایی در سطوح باالی شوری از بین می رود. بافِت خاک 
عامل مهمی برای مقاومت به شوری در همه گیاهان است. در 
خاک های شنی و لومی میزان مقاومت نسبت به خاک های رسی 

بیش تر است.

ازدیاد گواوا
ازدیـاد گـواوا بـه روش هایـی ماننـد کشـت از طریـق بذر، 
قلمـه زدن، خوابانیـدن هوایـی و پیوندزنـی انجام می شـود. در 

ادامـه ایـن روش هـا توضیـح داده می شـوند.
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تکثیر گواوا از طریق بذر
تکثیـر گـواوا به وسـیله بـذر به راحتـی امکان پذیـر اسـت؛ 
امـا درختـان حاصـل شـبیه والدیـن نیسـتند و کیفیـت میـوه 
آن هـا معمـوالً مطلـوب نیسـت. نهال هـای بـذری معمـوالً 
به عنـوان پایـه پیونـد اسـتفاده می شـوند. در ایـن روش بـذر 
را در خزانه هایـی کـه زهکشـی خوبی داشـته باشـند یا در 
گلدان های پالسـتیکی کشـت می کننـد. بذرهای گـواوا دارای 
جوانه زنـی ضعیـف و غیریکنواختـی هسـتند و به زمـان زیادی 
)1۵ تـا ۲0 روز( بـرای جوانه زنی نیـاز دارنـد. دانهال های گواوا 
)شـکل ۵( بیـن 6 تـا 8 هفتـه پـس از جوانه زنـی بـه زمیـن 
اصلـی منتقـل می شـوند و 8 تـا 1۲ مـاه بعـد بـرای پیوندزدن 

آماده هسـتند.

  

شکل ۵- دانهال های گواوا
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تکثیر گواوا از طریق قلمه

گـواوا از طریـق قلمه نیز تکثیر می شـود، امـا قلمه های آن 
به سـختی ریشـه دار می شـوند. تیمار انتهـای قلمه های چوب 
نـرم بـا اینـدول بوتریـک اسـید بـه غلظـت ۵,000 میلی گـرم 
در لیتـر در زیـر سیسـتم مه پـاش باعث افزایش ریشـه دهی 
می شـود. همچنیـن تیمـار قلمه هـای نیمه چوبـی و چوبـی با 
نفتالیـن اسـتیک اسـید و اینـدول اسـتیک اسـید در غلظـت 

۲,000 میلی گـرم در لیتـر ریشـه زایی را تسـریع می کنـد.

تکثیر گواوا از طریق خوابانیدن هوایی

ازدیـاد  روش هـای  از  دیگـر  یکـی  هوایـی  خوابانیـدن 
بـه قطـر  ایـن روش، شـاخه های یک سـاله  گواواسـت. در 
1 سـانتی متر انتخـاب می شـوند. در پوسـت ایـن شـاخه ها 
یک شـکاف بـه طول 3 سـانتی متر ایجاد می شـود و سـپس 
بـا خزه اسـفاگنوم مرطوب پوشانیده می شـوند و بـا یک نوار 
پالسـتیکی اطراف آن بسـته می شـود. پس از 30 تا 40 روز 

ایـن شـاخه ها ریشـه دار می شـوند )شـکل 6(.
 



پرورش گواوا 18

شکل 6- خوابانیدن هوایی در گواوا

تکثیر گواوا از طریق پیوندزنی 
خـود  کـه  اسـت  پیوندزنـی  گـواوا  تکثیـر  دیگـر  روش 
روش هـای مختلفـی دارد. در میـان روش هـای مختلـف پیوند 
شـاخه، روش پیونـد گـوه ای یـا اسـکنه  ای بیش تـر از بقیه 
اسـتفاده می شـود. پیونـد گوه ای روشـی مناسـب بـرای تکثیر 
گـواوا در کشـور هنـد معرفی شـده اسـت. از مزایـای این روش 
پیونـد می تـوان بـه مـواردی مانند امـکان تکثیر سـریع و انبوه 
نهـال پیونـدی گـواوا، آسـان بودن روش کار، درصـد گیرایـی 
بـاالی پیونـد، امـکان اسـتفاده مجـدد از گیـاه پایـه در صورت 
نگرفتـن پیونـدک و کم هزینه بـودن آن اشـاره کـرد. اصـول و 

مراحـل کار پیونـد بـه روش گـوه ای بـه شـرح زیر اسـت: 
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1- قطـر نهال هـا در گلخانـه در زمـان پیوند بایـد به اندازه 
یک مداد باشـد. 

۲- قسـمت فوقانـی پایـه بـذری به گونه ای قطع می شـود 
کـه ارتفـاع سـاقه نهـال از سـطح کیسـه پالسـتیکی کاشـت 
از  اسـتفاده  بـا  باشـد. سـپس  تـا 18 سـانتی متر  حـدود 1۵ 
از  4/۵ سـانتی متر  تـا   4 طـول  بـه  شـکافی  پیونـد،  چاقـوی 

قسـمت فوقانـی در پایـه بـذری ایجـاد می شـود. 
3- پیوندک هـا باید از درختان سـالم، مرغوب و عاری 
از آفـت و بیمـاری و از شـاخه های فعـال و درحال رشـد 
انتخاب شـوند. ایـن پیوندک هـا بایـد 3 تـا 4 مـاه سـن 
داشـته باشـند و همچنیـن دارای 3 تـا 4 جوانـه باشـند، 
بین 1۲ تا 1۵ سـانتی متر طول داشـته باشـند و قطرشان 

به انـدازه قطـر مداد باشـد. 
4- سـپس با اسـتفاده از چاقوی تیز و تمیز پیوندی برشـی 
مـورب و بـه طـول 4 تـا 4/۵ سـانتی متر در انتهـای پیونـدک 

زده می شـود. 
۵- پیونـدک به گونـه ای درون شـکاف پایـه قـرار می گیرد 
کـه کاماًل با هم یکی شـوند. یکسـان بودن قطر پایـه و پیوندک 

بـه اتحـاد این دو بـه یکدیگر کمک بسـیار زیـادی می کند. 
6- پایـه و پیونـدک بـا اسـتفاده از نخ هـای پالسـتیکی بـه 
عـرض ۲ سـانتی متر و طـول ۲۵ تـا 30 سـانتی متر کامـاًل بـه 
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هـم محکـم بسـته می شـوند تـا عمـل اتحـاد آن هـا به خوبی 
صورت گیـرد. 

۷- پوشش های پالستیکی سفیدرنگ فنجانی شکل و به ابعاد 
18 × ۲/۵ سانتی متر روی نهال های پیوندشده قرار می گیرند. 

این کار باعث افزایش گیرایی پیوندک ها می شود. 
8- معمـوالً 1۲ تـا 19 روز بعد از عملیـات پیوند، جوانه های 
پیوندک شـروع به رشـد می کنند و پوشـش ها حداکثر ۲۵ روز 

بعد از عملیات پیوند برداشـته می شـوند. 
نگهـداری  گلخانـه  شـرایط  در  پیوندشـده  نهال هـای   -9
پیونـد  عملیـات  بـرای  گلخانـه  شـرایط  بهتریـن  می شـوند. 
رطوبـت نسـبی 60 تـا ۷۵ درصـد و دمـای ۲۵ تـا 30 درجـه 

سانتی گراد اسـت. 
کوپیونـد  بـه  می تـوان  پیوندزنـی  روش هـای  دیگـر  از 
شـکمی و وصله ای اشـاره کرد. روش دیگر ازدیاد تکثیر توسـط 
کشـت بافت اسـت. از ایـن روش بـرای تولید انبـوه  گیاهچه ها 

اسـتفاده می شـود. 
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نکات مهم
1( میـزان موفقیـت ایـن روش در شـرایط گلخانـه 
بیـش از 93 درصـد و در شـرایط هـوای آزاد 80 تـا 90 

اسـت.  درصد 
آماده کـردن  نهال هـا و  مقاوم سـازی  به منظـور   )۲
آن ها برای انتقال و کاشـت در زمین اصلی، مدتی آن ها 
را در اتاقک هـای تـوری دار )سـایه دار( قـرار می دهنـد. 
نهال هـای پیونـدی در مـدت ۵ مـاه بـه ارتفـاع 4۵ تـا 
۵۵ سـانتی متر می رسـند و آمـاده فـروش و کاشـت در 
زمیـن اصلی هسـتند. میزان اسـتقرار این گونـه نهال ها 
در زمیـن اصلـی بسـیار باالسـت، چـون در ایـن روش 
تکثیـر بـه ریشـه اصلـی آن ها هیچ آسـیبی نمی رسـد.

اصول انتخاب پایه و رقم گواوا
یکـی از اهـداف اصالحـی در گـواوا تولیـد پایـه مناسـب 
اسـت. پایه هـای مناسـب بـرای گـواوا بایـد دارای ویژگی هایی 
از قبیـل مقاومـت بـه آفـات و بیماری هـا و پاکوتاهـی باشـند. 
بنابرایـن در ایـن راسـتا توجه بـه برنامه های اصالحی گـواوا یا 
واردات پایه های مناسـب به ایران به منظور بررسـی سـازگاری 
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اهمیـت خاصـی دارد. انتخـاب رقـم مناسـب برای گـواوا نقش 
درآمـد  تضمیـن  سـرمایه،  اتـالف  از  جلوگیـری  در  مهمـی 
تجـاری و پایـداری صنعـت گـواوا دارد. بـه ایـن منظور کشـت 
ارقـام تجـاری پرعملکـرد ضروری اسـت. در این امر سـازگاری 
رقـم در منطقـه نقش بسـزایی در بازگشـت سـرمایه و افزایش 
عملکـرد محصـول دارد. درحال حاضـر در ایـران رقـم تجـاری 
گـواوا موجـود نیسـت و تمامـی درختـان حاصل از کشـت بذر 
هسـتند. بـا درنظرگرفتن این موضوع کـه تفرق صفات از طریق 
بـذر باالسـت، می تـوان ژنوتیپ ها یـا تک درختانـی باکیفیت و 
پرعملکـرد در مناطـق کشـت پیـدا کـرد و بـر روی آن هـا 
آزمایش هـای بررسـی سـازگاری را انجـام داد و بـا پیونـد این 
تک درختـان برتـر بـر روی درختـان حاصـل از بـذر، درختانی 
پرعملکـرد و باکیفیـت در منطقـه توصیـه کرد. عالوه بـر موارد 
گفته شـده، مقاومـت به آفـات و بیماری ها در رقم باید بررسـی 
شـوند و در صورت حسـاس بودن بـه آفات و بیماری هـا از ارقام 
جایگزیـن استفاده شـود. ایـن امـر به خصـوص در برنامه هـای 
بلندمـدت بـرای تولید میـوه ارگانیـک اهمیـت دارد. همچنین 
در انتخـاب رقـم مناسـب، طـول عمـر پـس از برداشـت میوه، 
انـدازه  میـوه و  بـذر در  تعـداد  رنـگ گوشـت میوه، کم بـودن 
بزرگ تـر میـوه مؤثـر هسـتند. از عوامل مؤثر دیگـر اهداف 
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تولیـد و شـیوه مصـرف میوه اسـت. بـر این اسـاس ارقـام گواوا 
را می تـوان بـه سـه دسـته تازه خوری، فـراوری یا هـر دو مورد 

دسـته بندی کـرد.
انتخـاب هرکـدام از مـوارد ذکرشـده بـه منطقـه تولیـد 
بسـتگی دارد. بـرای مثـال اگـر منطقـه دور از بازارهـای بزرگ 
اسـت، فـراوری آن توجیـه دارد و بایـد بـه صنایـع وابسـته بـه 
فـراوری گـواوا در منطقـه توجـه شـود. در صـورت نزدیکـی به 
بازارهـای بین المللـی یـا امـکان تولیـد رقـم با طـول عمر پس 
از برداشـت بـاال بایـد بـه فـروش برای مصـارف تازه خـوری آن 
توجـه شـود. یکی از مسـائلی کـه در این باره بایـد مهم قلمداد 
شـود، واردات ارقـام تجـاری به منظـور بررسـی سـازگاری یـا 
تولیـد رقـم در کشـور بـرای هرکـدام از موارد ذکرشـده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس تعـدادی از ارقـام بـا ایـن ویژگی هـا بـه شـرح 

هسـتند: زیر 
1. ارقـام دسـری گواوا: میـوه این ارقـام دارای اسـیدیته 
کـم و غالبـاً دارای گوشـت سـفیدرنگ یـا قرمـز و رنگ پوسـت 
جـذاب هسـتند. از ایـن گـروه می تـوان ارقـام مکزیکـن کـرم، 
روبـی، هنگ کنـگ پینـک، وایـت ایندیـا و اهلل آبـاد سـفید را 

نام بـرد.
2. ارقام مناسـب فراوری گـواوا: میوه این ارقـام دارای 
اسـیدیته بـاال، رنگ گوشـت قرمـز یا صورتـی و مقادیـر زیادی 
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ضایعـات گوشـت میـوه هسـتند. از ایـن گـروه ارقـام پاتیلـو و 
کاهوا-کـوال را می تـوان نـام برد.

ارقـام دارای  ایـن  3. ارقـام دومنظـوره گـواوا: میـوه 
ویژگی هـای حـد واسـط دو گـروه هسـتند. ارقـام بیومونـت و 

فانریتیـف از ایـن گـروه هسـتند.

احداث باغ
احـداث بـاغ اولیـن اقـدام در کاشـت درخت گواواسـت که 
اثر چشـمگیری بـر بهره وری اقتصـادی باغ خواهد داشـت؛ لذا 
در احـداث بـاغ گـواوا بایـد اصـول الزم رعایـت شـوند و مـوارد 

زیـر لحاظ شـوند.

انتخاب محل

در انتخـاب محـل بـرای احـداث باغ گـواوا منطقـه ای باید 
انتخـاب شـود کـه مسـتعد پـرورش گواواسـت. ایـن مناطـق 
طیفـی از مناطق گرمسـیری ایـران در اسـتان های هرمزگان و 
سیسـتان و بلوچستان را شـامل می شوند. از مسـائل مورد نظر 
دیگـر دردسـترس بودن آب و امـکان تأمیـن آن بـرای آبیـاری 
درختـان گواواسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه مـکان مـورد نظر 
بـرای احـداث بـاغ نبایـد در معـرض گسـترش شـهر، اتوبـان و 
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قابلیـت  نظـر جـاده ای  از  بایـد  باشـد و حتی االمـکان  جـاده 
ارتبـاط بـرای حمـل محصـول را داشـته باشـد و از امنیت الزم 

باشـد. برخوردار 

انتخاب زمین

در انتخـاب زمیـن بـرای کشـت گـواوا باید مسـاحت زمین 
مـورد نظـر از نظـر اقتصـادی مقرون به صرفه باشـد. بـا افزایش 
سـطح زیـر کشـت هزینه هـا کاهـش می یابنـد. ایـن گیـاه بـا 
طیـف وسـیعی از خاک هـا سـازگاری دارد؛ امـا در خاک هـای 

غیرحاصلخیـز کمیـت و کیفیـت محصـول کم می شـود.

زمان کشت نهال

نیمـه  تـا  بهمـن  اواخـر  از  نهـال  کشـت  معمـول  زمـان 
نهـال  اسـت.  آبـان  اوایـل  تـا  مـرداد  اواخـر  یـا  اردیبهشـت 
آماده شـده بایـد در مرکـز چالـه ای بـه عمق 4۵ سـانتی متری 
قـرار گیـرد. در چالـه، ابتـدا کـود دامی و خاک سـطحی ریخته 
می شـود و سـپس نهـال در چالـه کشـت می شـود. سیسـتم 
فاصلـه  بـا  مسـتطیلی و  مربعـی،  به صـورت  درخـت  کشـت 
کشـت ۵ تـا 6 متر اسـت. سیسـتم کشـت مسـتطیلی به دلیل 

می شـود. داده  ترجیـح  داشـت  عملیـات  راحت بـودن 
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الگوی کشت نهال
در سیسـتم کشـت خالص فقط گیاه اصلی کشت می شود و 
در بیـن ردیف هـا گیاه دیگری کشـت نمی شـود. در سیسـتم 
کشـت مخلـوط بـا میانـه کاری می توان در طی سـه سـال 
اول کشـت، در صـورت مهیـا بـودن آب و قبـل از میوه دهـی از 
سـبزیجات، لگوم هـا، گنـدم، گیاهـان جالیزی یـا توت فرنگی و 
بادام زمینـی اسـتفاده کـرد. در ایـن صـورت درآمد کشـاورزان 

نیـز افزایـش می یابد.

آماده سازی بستر کشت
بـرای ایـن منظـور در ابتدا باید زمیـن مورد نظـر از بقایای 
گیاهـان قبلـی حـذف شـود. حذف نکـردن ایـن بقایـا موجـب 
افزایـش تجمـع آفـات و بیماری هـا در محل کشـت می شـود. 
پـس از ایـن کار درصورتی کـه زمیـن نیازمند تسـطیح باشـد، 
در ابتـدا تسـطیح می شـود و سـپس سیسـتم آبیـاری درختان 
مشـخص می شـود. بهتریـن حالـت، ایجـاد سیسـتم آبیـاری 
تحت فشـار قطره ای اسـت. پـس از این مرحلـه و تعیین جهت 
خطـوط و ردیف هـای کشـت، محل دقیـق گودال های کشـت 
تعییـن می شـود و بعـد اقدام بـه ایجاد گـودال می کننـد. ابعاد 
گـودال کشـت بـا توجـه  بـه بافت خـاک تعییـن می شـود: در 
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خـاک سـبک ابعـاد گـودال کم تـر و در بافـت سـنگین و خاک 
فقیـر عمـق آن بیش تـر گرفتـه می شـود. گـودال توسـط بیل 

دسـتی یـا مکانیکـی ایجاد می شـود.

کشت نهال 
 در زمـان کشـت، نهـال از جعبـه کشـت خارج می شـود و 
داخـل گـودال کشت می شـود. به منظـور مبارزه بـا علف های هرز و 
حفـظ رطوبت درخت توصیه می شـود که از مالچ استفاده شـود. 
مالـچ می توانـد مـواد آلـی ماننـد بقایـای گنـدم یـا برنـج یـا 
پالسـتیک پلی اتیلـن باشـد. همچنیـن مالچ )مالـچ پلی اتیلنی 
ضخیـم یـا کاه وکلـش( از طریـق حفـظ رطوبـت خـاک اثـر 
مثبـت بر کیفیت میـوه دارد و بازارپسـندی میوه هـا را افزایش 
می دهـد. از طریـق کشـت مخلـوط بـا گیاهـان دیگر نیـز این 
تـا تولیـد میـوه  از زمـان کشـت  انجـام می دهنـد.  عمـل را 
بایـد درختـان کوددهـی شـوند. کوددهـی بـر اسـاس توصیـه 

متخصصـان خاک شـناس انجـام می شـود. 

روش های کشت )متراکم، ارگانیک و گلخانه ای(
کشـت متراکـم برای کنتـرل انـدازه و نفوذپذیـری بیش تر 
نـور، هـرس و برداشـت مناسـب و کیفیـت بهتـر محصـول بـه 
کار مـی رود. در ایـن روش بـا آفـات و بیماری هـا به راحتـی 
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مبـارزه می شـود. در ایـن روش تراکـم درخت در واحد سـطح 
بیش تـر می شـود.  میوه دهـی و عملکـرد  افزایـش می یابـد و 
در ایـن سیسـتم گیاهـان در فواصـل 3×3 متـر یـا 1/۵×3 متر 

کشت می شـوند. 
در سیسـتم کشـت ارگانیک به دلیل اسـتفاده نکردن از مواد 
شـیمیایی شـامل کود و سموم شـیمیایی، سـالمت خاک حفظ 
می شـود و آلودگی آب و محیط ایجاد نمی شـود. در این سیستم 
از کودهـای ارگانیک اسـتفاده می شـود. ورمی کمپوسـت و کود 
مرغـی بـرای افزایش عملکـرد و میوه دهی در گـواوا گزینه های 

مناسبی در کشـت ارگانیک هستند. 
بـه  آلودگـی  از  گلخانـه ای درخـت  در سیسـتم کشـت   
راحت تـر  علف های هـرز  کنتـرل  می شـود و  حفـظ  بیمـاری 
اسـت. ایـن سیسـتم در برخی از نقـاط دنیا بـر روی میوه های 
گرمسـیری در حـال انجـام اسـت. یکـی از مشـکالت در ایـن 
زمینـه تهیـه پایـه پاکوتاه مناسـب برای کشـت حفاظت شـده 
اسـت. ایـن روش در مناطقـی کـه فـروش این میـوه اقتصادی 
اسـت، مقرون به صرفـه اسـت. انجـام ایـن کار بـه تحقیقـات 

بیش تـری نیـاز دارد.
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کلیات عملیات به باغی
ایـن عملیـات شـامل کلیـه فعالیت هایـی اسـت کـه 
به طـور سـالیانه بـرای تولید میـوه به کار می رود و شـامل 

مـوارد زیر اسـت.

تربیت و هرس 
تربیـت درختـان گـواوا سـبب بهبـود کیفیـت محصـول و 
افزایـش عملکـرد می شـود. ایـن عمـل سـبب ایجاد اسـکلت و 
شـاخه های قـوی در درخت می شـود. انواع متفاوتـی از تربیت 
بـرای ایـن درخـت ذکـر شـده اسـت کـه از مهم تریـن آن هـا 
»مرکـز بـاز« اسـت. در این سیسـتم 3 تا 4 ماه پس از کشـت 
نهـال اقـدام بـه سـربرداری درخـت می شـود. سـپس اجـازه 
رشـد 4 شـاخه اصلـی بـه درخت داده می شـود و پـس از 3 ماه 
یک سـوم طـول ایـن شـاخه ها حذف می شـود. بـا توجه  به 
اینکـه میـوه و گل در شـاخه فصـل جـاری ایجـاد می شـود، 
یـک هـرس سـالیانه سـبک به منظـور ایجـاد شاخسـاره بعد از 
برداشـت محصـول انجـام می شـود. تمـام شـاخه های مـرده، 
بایـد هـرس شـوند.  بیمـار، پاجوش هـا و نرک هـا هـر سـال 
در هـرس سـبک 1۵ سـانتی متر و در هـرس سـنگین 30 تـا 
60 سـانتی متر انتهای شـاخه قطع می شـود. در هرس سنگین 
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تعـداد روز بـرای ایجـاد شـاخه جدید بـه حداقل می رسـد. در 
هـرس سـبک تعـداد میـوه افزایـش می یابـد، ولـی در هـرس 
سـنگین وزن میـوه زیادتـر می شـود. ایـن هرس هـا پـس از 
برداشـت میـوه در بهمـن بـرای تولیـد محصـول تابسـتانه یـا 
در ماه هـای مـرداد و شـهریور بـرای تولیـد محصـول زمسـتانه 

صـورت می گیـرد. 

بازجوان سازی باغ های گواوا
پیـر  باغ هـای  در  به باغـی  مهـم  عملیات هـای  از  یکـی 
گـواوا بازجوان سـازی درختـان مسـن اسـت. با توجه بـه اینکه 
اکثـر باغ هـای گـواوا در اسـتان های هرمـزگان و سیسـتان و 
بلوچسـتان بذری هسـتند و سنشان زیاد اسـت، این روش برای 
افزایـش کمیـت و  باغ هـا و  بازجوان سـازی و یکنواخت کـردن 
کیفیـت درختـان گـواوا مفیـد اسـت. به ایـن منظـور درختان 
در ارتفـاع یـک متـری از سـطح زمین هرس می شـوند، پس از 
آن بـه درختـان آب و کـود داده می شـود. در طـی 4 تـا ۵ مـاه 
پـس از هـرس، شـاخه های جدیـد رشـد می کننـد و بـه طول 
40 تـا ۵0 سـانتی متر می رسـند. از بین کل تعداد شـاخه های 
ایجادشـده شـش شـاخه را که به سـمت بیرون رشـد کرده اند، 
نگـه می دارنـد و ۵0 درصـد طـول آن هـا را قطـع می کننـد. 
درصورتی کـه بـه تغییـر رقـم گـواوا نیـاز باشـد، پـس از هرس 
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اولیـه اقـدام بـه پیونـد رقـم مطلـوب بـر روی آن ها بـا یکی از 
روش هـای ذکرشـده می شـود. 

گرده افشانی
مرحلـه گرده افشـانی از مهم تریـن و حسـاس ترین عملیات ها 
در محصـوالت باغـی اسـت و نقـش مهمـی در بهبـود کمیت و 
کیفیـت محصـول دارد. بـا درنظرگرفتـن ایـن نکتـه کـه گواوا 
درختی خودناسـازگار اسـت، عمل گرده افشـانی سبب افزایش 
عملکـرد محصـول می شـود. گرده افشـانی گـواوا توسـط 
زنبورعسـل صـورت می گیـرد. رنـگ گل گـواوا سـفید و دارای 
مقـدار زیادی شـهد اسـت؛ بنابراین بـرای زنبور جذاب اسـت و 
بهتـر اسـت در باغ هـای گـواوا از کنـدوی زنبورعسـل بـرای 
افزایش میوه نشـینی اسـتفاده شـود. قابلیت پذیـرش کالله در 
بعضـی از ارقـام تـا حـدود 48 سـاعت اسـت و به همیـن دلیل 
میـزان تشـکیل میوه بعـد از گرده افشـانی آن ها تا 48 سـاعت 

پس از شـکوفایی گل باالسـت. 

تنک
هـر درخت میوه بـا توجه به ظرفیت خود بـرای تولید مواد 
فتوسـنتزی، قـادر بـه حفـظ میوه زیـاد ولی بـا انـدازه کوچک 
یـا میـوه کم تـر بـا انـدازه بزرگ تـر اسـت. بنابرایـن بسـته بـه 
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هـدف نهایـی از تولیـد میـوه، تعداد مشـخصی از میـوه روی 
درخـت نگهـداری می شـود. به طـور معمـول در تولیـد تجاری 
میوه هـای درشـت بازارپسـند و مرغوب تـر هسـتند و قیمـت 
باالتـری دارنـد. بنابرایـن تنک میـوه در گواوا توصیه می شـود. 
عـالوه بـر این با توجه بـه تولید زیاد میوه و احتمال شکسـتگی 
شـاخه ها در اثـر سـنگینی تنـک انجام می شـود. دلیـل دیگـر 
ایـن کار جلوگیـری از تولیـد محصول تابسـتانه به منظور تولید 

محصول باکیفیت زمسـتانه اسـت.
تنـک به صـورت دسـتی یا شـیمیایی صورت می گیـرد. در 
طـی ماه هـای فروردین و اردیبهشـت، تنک در زمـان گل دهی 
توسـط اسـپری با محلـول اوره 8 تـا 10 درصد انجام می شـود. 
ایـن عمـل سـبب تنک گل هـا می شـود و از تشـکیل محصول 
تابسـتانه جلوگیـری می کنـد. در ایـن صـورت از اواخـر مرداد 
بـه درخـت آب و کـود داده می شـود تـا درخت بـرای محصول 
زمسـتانه آمـاده شـود. شـایان ذکر اسـت کـه پس از برداشـت 
زمسـتانه می تـوان آب را قطـع کـرد. ایـن کار سـبب خـزان 

بـرگ و جلوگیـری از تولیـد محصول تابسـتانه می شـود.
بایسـتی ذکـر شـود کـه شـرایط فصلـی در بلـوغ و کیفیت 
میـوه اثـر قابل توجهـی دارد. میوه هایـی کـه در اواخـر پاییـز و 
زمسـتان برداشـت می شـوند، در مقایسـه بـا انواعـی کـه در 
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اواخـر بهار و تابسـتان برداشـت می شـوند، به زمـان بیش تری 
بـرای رسـیدن بـه مرحلـه بلـوغ کامل نیـاز دارند. به طـور کلی 
کیفیـت میوه هـای زمسـتانه نسـبت بـه تابسـتانه به دلیل 
باالتربـودن سـفتی و ویتامیـن ث بیش تـر اسـت. عالوه بـر 
ایـن عمـر پـس از برداشـت میـوه گـواوای زمسـتانه بیش تر از 

است.  تابسـتانه 

کوددهی
اسـتفاده از کود برای پرورش گـواوا باعث افزایش عملکرد و 
کیفیـت میـوه می شـود. میوه  هـای گـواوا بر روی شـاخه های 
سـال جـاری تشـکیل می شـوند. کاربرد کود، رشـد رویشـی 
را افزایـش می دهـد و در نتیجـه سـبب افزایـش گل دهـی و 
میوه دهـی می شـود. نیـاز کـودی به رقم، سـن گیاه، شـرایط 
اسـت.  وابسـته  خـاک  حاصلخیـزی  وضعیـت  هوایـی و  آب و 
غلظت هـای مختلفـی از عناصـر غذایـی بـرای گواوا توسـط 
مؤسسـه های بین المللـی پیشـنهاد شـده اسـت کـه بایـد بر 
اسـاس تحلیـل بافت بـرگ و خاک تنظیم شـود. بـرای این کار 
از بـرگ گـواوا در طـی مـرداد یـا آذر نمونه بـرداری می شـود. 
وضعیـت بهینـه عناصـر غذایـی در بـرگ گـواوا شـامل مـوارد 

ذکرشـده در جدول ۲ اسـت. 
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جدول ۲- وضعیت بهینه عناصر غذایی در برگ گواوا

مقدار مطلوب نام عنصر غذایی

1/۷ درصدنیتروژن

0/۵ درصدفسفر

1/3 درصدپتاسیم

0/46 درصدمنیزیم

10 میلی گرم در لیتربور

۷۷/۵ میلی گرم در لیترروی

۷۵ میلی گرم در لیترمس

به منظـور کوددهـی درختـان گـواوا الزم اسـت بـه مـوارد 
زیـر توجـه کنید:

g  معمـوالً در دو سـال اول بـرای گـواوا در حـدود 110 تا
۲۲۵ گـرم کـود کامـل طـی 3 تا 4 مرحله اسـتفاده می شـود. 

g  زمانـی کـه درختـان وارد مرحلـه میوه دهـی تجـاری
شـدند، کودهـی بعـد از مرحلـه برداشـت هم زمان بـا عملیات 
هـرس و آبیـاری باعـث افزایش رشـد جانبـی جدید می شـود. 

g  از پیش  مرحله  در  فسفات  اوره و  برگی  محلول پاشی 
گل د هی، میانگین عملکرد را تقریباً 4۵ درصد افزایش می دهد و 

باعث افزایش مواد جامد محلول، قندها و ویتامین ث می شود.
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g  از بیـن عناصر غذایی پتاسـیم نقش مهمـی در افزایش
کیفیـت میوه گواوا ایفـا می کند. کاربرد کود پتاسـه )۲60 گرم 
بـرای هـر درخـت( باعـث افزایـش قنـد میـوه می شـود، ولـی 
میـزان بـاالی کود نیتروژنـه )۲60 گرم برای هـر درخت( باعث 

کاهـش قند می شـود. 
g  محلول پاشـی میـوه توسـط نیترات  کلسـیم سـه هفته

قبل از برداشـت، سـبب افزایش سـفتی و کاهش فسـاد پذیری 
می  شـود.  میوه 

g .زمان کاربرد کود تابع زمان برداشت محصول است
g  از گل انگیزی تا شـکوفایی حدود 30 روز و از شـکوفایی

گل تـا بلـوغ میـوه حـدود 3/۵ مـاه طـول می کشـد. بنابرایـن 
بایـد کـود را حـدود 4/۵ تـا ۵ مـاه قبـل از دوره هـای مختلـف 

برداشـت اسـتفاده کرد. 
g  محصـول زمسـتانه سـودآورتر اسـت و عمومـاً از کـود

بـرای تأثیـرات مثبت بیش تـر روی محصول اسـتفاده می کنند. 
به طـور معمـول همـه کودهای آلی، فسـفر، پتـاس و نصف کود 
نیتروژنـه بایـد در طـی خـرداد و تیـر اسـتفاده شـوند و باقـی 

کوددهـی در ماه هـای مهـر و آبـان صـورت می گیـرد.
g  محلول پاشـی عناصـر میکـرو زمانـی صـورت می گیرد

کـه درختـان عالئم کمبـود را نشـان دهند. 
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g  ،ترکیب محلول پاشـی با سـولفات  روی، سولفات منگنز
سـولفات منیزیـم )0/۵ درصد(، سـولفات مس و سـولفات آهن 
)0/۲۵ درصـد( در مراحـل آغـاز رشـد جدیـد، گل دهـی و 

میوه نشـینی از کمبـود عناصـر میکـرو ممانعـت می کند. 

g  محلول پاشـی برگـی روی و منگنـز در افزایش عملکرد
محصول مؤثر اسـت. 

کوددهـی در درختـان گـواوا به صـورت سـنتی یـا بـه 
روش کود آبیـاری صـورت می گیـرد. منطقـه فعـال ریشـه 
در فاصلـه 30 سـانتی متری از تنـه درخـت و عمـق 30 تـا 
60 سـانتی متری قـرار دارد. در روش سـنتی کـود به صـورت 
چال کـود در عمـق 1۵ تـا ۲0 سـانتی متری قـرار می گیـرد و 
سـپس عمـل آبیـاری صـورت می گیـرد. در روش کودآبیـاری، 
انـواع کودهـای محلـول در آب را می تـوان بـا اسـتفاده از ایـن 
به صـورت  غذایـی  عناصـر  روش،  ایـن  در  مصرف کـرد.  روش 
یکنواخـت و در زمان مشـخص همراه سیسـتم آبیـاری قطره ای 
در منطقـه ریشـه گیاه توزیع می شـود. ایـن روش کارایی جذب 
عناصر غذایـی را افزایش می دهـد، از آلودگـی آب هـای زیرزمینی 
جلوگیری می کنـد و میـزان مصـرف کـود را ۲0 تـا 40 درصـد 

کاهش می دهـد.
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عالئم کمبود عناصر غذایی در گواوا و روش های 
بهبود آن

عالئـم کمبـود عناصـر غذایی در گـواوا و روش هـای بهبود 
آن بـه شـرح زیر اسـت:

- کمبـود نیتـروژن: در گـواوا کمبـود نیتـروژن ابتدا در 
برگ هـای مسـن از نـوک برگ نمایـان می شـود و باعث توقف 
رشـد و ظهـور عالئـم سـبز کم رنـگ تـا زرد می شـود کـه بـا 
توجـه به شـدت کمبـود، بی رنگـی برگ ها ممکن اسـت باعث 
مـرگ یـا ریـزش برگ هـای مسـن شـود. محلول پاشـی برگی 
بـا اوره 1 تـا ۲ درصـد بـه فواصل 1۵ روز یـک  بار بـرای بهبود 

آن الزم اسـت.
- کمبود فسـفر: عالئم کمبود فسـفر شـامل توقف رشـد 
تدریجـی بـه همـراه تغییـر رنگ سـبز مایـل به آبـی برگ های 
مسـن در گیـاه اسـت. در مـوارد کمبـود شـدید، رنـگ ارغوانی 
در برگ هـا و سـاقه ظاهـر می شـود. ایـن کمبـود باعـث تأخیر 
در بلـوغ میـوه و بـذر می شـود. بـرای کنترل آن محلول پاشـی 
بـا دی آمونیـوم فسـفات ۲ درصـد در فواصـل 14 روز یـک  بار 

انجام می شـود.
- کمبود پتاسـیم: کمبود پتاسـیم ابتدا باعث زردشـدن 
حاشـیه برگ هـای مسـن تر می شـود. در ایـن گیاهـان رشـد 
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کاهـش می یابـد یـا متوقـف می شـود، سـاقه های گیاهـان 
ضعیـف می شـوند و انـدازه بذرهـا و میوه هـا و کیفیـت آن هـا 
کاهـش می یابـد. بـرای کنتـرل آن محلول پاشـی برگـی 
بـا سـولفات  پتاسـیم ۲ درصـد در فواصـل 14 روز یـک  بـار 

صورت می گیـرد. 
- کمبود کلسـیم: عالئم کمبود کلسیم ابتدا در برگ های 
جـوان و نـوک بـرگ نمایـان می شـود. نقـاط رشـد ریشـه ها و 
می میرنـد.  می یابنـد و  تغییـر  قهـوه ای  رنـگ  بـه  برگ هـا 
یکدیگـر  بـه  اسـت  ممکـن  تازه رسـته  برگ هـای  لبه هـای 
بچسـبند و در اثر توسـعه برگ شـکاف بردارند. همچنین جوانه 
انتهایـی از بیـن مـی رود. کاربـرد خاکی سـولفات کلسـیم برای 

رفـع کمبـود کلسـیم توصیـه می شـود.
گـواوا  در  گوگـرد  کمبـود  اثـر  در  گوگـرد:  کمبـود   -
برگ هـای جـوان بی رنـگ می شـوند و رگ برگ هـا بـه رنـگ 
روشـن تغییر می کننـد. سـرعت رشـد کاهـش می یابـد و بلـوغ 
بـه تأخیـر می افتـد. سـاقه های گیـاه سـفت و نـازک و چوبـی 
می شـود. عالئـم بـه کمبـود نیتـروژن شـباهت دارند و غالبـاً در 
خاک هـای شـنی مشـاهده می شـوند کـه مـواد آلـی چندانـی 
ندارنـد و بارندگی متوسـط تا سـنگینی دریافـت کرده اند. کاربرد 
خاکـی کودهای سـولفاته بـرای کنترل عالئم کمبود الزم اسـت.
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- کمبود بور: کمبود بور باعث توقف رشـد می شـود و عالئم 
آن ابتـدا در نقـاط رشـدی و برگ هـای جوان تـر ظاهر می شـوند. 
برگ هـا ضخیـم می شـوند و ممکن اسـت پیچ بخورند و شـکننده 
شـوند. بـرای رفـع کمبـود محلول پاشـی بوراکـس 0/۵ درصـد به 

فواصـل 1۵ روز یـک  بار انجام می شـود.
شـامل  منیزیـم  کمبـود  عالئـم  منیزیـم:  کمبـود   -
برگ هـای  در  ابتـدا  کـه  رگ برگ هاسـت  بیـن  زردشـدن 
رگ برگ هـا  بیـن  بـرگ  بافـت  مشاهده می شـود.  مسـن تر 
زرد، قهـوه ای یـا قرمـز می شـود، درحالی که رگ برگ ها سـبز 
باقی مانده انـد. در مـوارد شـدید، عالئـم در برگ هـای جـوان 
نیـز مشـاهده می شـود و باعـث ریـزش برگ هـا قبـل از بلـوغ 
خاک هایـی  اسـیدی و  خاک هـای  در  عالئـم  ایـن  می شـود. 
بـا مقادیـر بـاالی پتاسـیم یا کلسـیم غالباً مشـاهده می شـود. 
محلول پاشـی بـا سـولفات منیزیـم ۲ درصد به فواصـل 1۵ روز 

یـک  بـار بـرای کنتـرل آن ضـروری اسـت.

آبیاری
خشـکی و  بلندمـدت  دوره هـای  بـا  مناطقـی  در  گـواوا 
محـدوده وسـیعی از بارندگـی بقـا پیـدا می کند. گـواوا در طی 
رشـد رویشـی و بـرای گل دهـی بهینـه و نمـو میوه بـه رطوبت 
باعـث ریـزش  از میوه دهـی  نیـاز دارد. خشـکی پـس  کافـی 
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میوه ها می شـود. در مناطـق خشـک، گل دهی بـه مقدار زیادی 
تحت تأثیـر آب در دسـترس قـرار دارد. گل دهی زیـاد به دنبال 
یـک فصـل بارندگـی رخ می دهـد. اسـتفاده از سیسـتم آبیاری 
تحـت فشـار باعـث افزایـش بازدهـی مصـرف آب و سـهولت 
مصـرف کـود می شـود. در طـی رشـد میـوه، آبیـاری ۷0 تـا 

80 درصـد تبخیـر بهتریـن عملکـرد را در پـی دارد. 
آبیـاری گـواوا در مرحلـه اسـتقرار گیـاه در باغ جدیـد برای 
افزایـش بقـای آن ضـروری اسـت. بـرای اسـتقرار گیاه جدیـد، 
آبیـاری به طور معمول هر 1۵ روز یک  بار در طی دوره تابسـتان 
یـا دوره هایـی کـه بارندگـی وجـود نـدارد، صورت می گیـرد. در 
درختـان بـارده، آبیـاری بـرای افزایـش میوه نشـینی، انـدازه و 

کیفیـت میـوه مفید اسـت. 
شـامل  گـواوا  باغ هـای  آبیـاری  روش هـای  مهم تریـن 
آبیاری سـطحی و تحت فشـار است )شـکل ۷(. آبیاری سطحی 
سـاده ترین و ارزان تریـن روش آبیـاری محسـوب می شـود، اما 
بازدهـی مصرف آب در این روش پایین اسـت. آبیاری تشـتکی 
یکـی از روش هـای آبیـاری سـطحی اسـت کـه در باغ هـای 
آبیـاری  سیسـتم های  از  بسـیاری  می شـود.  اسـتفاده  گـواوا 
سـطحی در زمین هـای پسـت با خاک سـنگین واقع شـده اند؛ 
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بنابرایـن بیش تـر تحت تأثیـر غرقاب شـدن و مسـائل شـوری 
خـاک قـرار می گیرنـد. در ایـن روش بـرای افزایـش بازدهـی 
آبیـاری، تسـطیح مناسـب اراضی و شـیب دهی آن هـا ضروری 
اسـت. ایـن روش در مناطقی اجرا می شـود که مشـکل کمبود 

آب ندارند.
در روش آبیـاری تحـت فشـار، بهـره وری و اسـتفاده بهینه 
از آب نسـبت بـه سـایر روش هـای آبیـاری بیش تـر اسـت. بـا 
توجـه بـه محدودیـت منابـع آب در مناطق تحت کشـت گواوا 
روش آبیـاری  بهتریـن  قطـره ای  آبیـاری  جهـان،  ایـران و  در 
گـواوا  کشـت  در  قطـره ای  آبیـاری  مزایـای  گواواسـت.  در 
عبارت انـد از: صرفه جویـی در مصـرف آب بـه میـزان 40 تا 
60 درصـد در مقایسـه بـا آبیاری تشـتکی )به ویـژه در مناطقی 
کـه بـا مشـکل آب مواجـه هسـتند(، افزایـش رشـد و عملکـرد 
گیاه گـواوا، امـکان کشـت گـواوا در زمین های ناهمـوار و دارای 
ظرفیـت نگهـداری خـاک پایین، کاهـش رشـد علف های هرز، 
افزایـش کارایـی مصـرف کـود، افزایـش کیفیـت میـوه گـواوا، 
کاهـش تجمـع نمک در منطقه ریشـه گیاه و امکان اسـتفاده از 

عناصـر غذایـی بـه همـراه آب آبیاری.
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شکل ۷- سیستم آبیاری در گواوا

مدیریت بیماری ها،آفات و علف های هرز

بیماری ها

پژمردگی1 گواوا 

پژمردگـی گـواوا یکـی از مهم ترین بیماری هـای خاک زی 
گواواسـت که دارای مشـخصات زیر است: 

g  اولیـن عالئـم خارجی آن شـامل زردشـدن و پیچیدگی
برگ هـای انتهـای شاخه هاسـت. در مرحلـه بعـد، برگ ها 
زرد تـا قرمز رنگ می شـود و سـپس ریـزش زودهنـگام برگ ها 

1- Wilt
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رخ می دهـد. بعضـی شـاخه ها در اثـر ریزش برگ هـا یا گل ها 
عریـان می شـوند و در نهایت خشـک می شـوند. 

g  .میوه ها به صورت کوچک، سفت و سنگی باقی می مانند
g  در اثـر پیشـرفت بیمـاری، کل گیاه بی برگ می شـود و

در نهایـت می میرد. 
g  معمـوالً 1۵ روز الزم اسـت تا پژمردگی کامل شـود. در

ریشـه های نـازک و ظریـف، رگه های سـیاه نمایان می شـود و 
ریشـه ها در ناحیـه طوقـه پوسـیده می شـوند. نواحی پوسـتی 
سـاقه و ریشـه تغییـر رنـگ می دهنـد و آسـیب می بینند. 
همچنیـن تغییـر رنـگ قهـوه ای روشـن در بافت هـای آوندی 

می شود.  مشـاهده 
g  عامـل بیمـاری زا درختـان جـوان را بیش تـر مورد

حملـه قـرار می دهـد. دانهال هـا و درختـان پیونـدی نیـز 
عالئـم بیمـاری را نشـان می دهنـد. عالئم بیمـاری به صورت 

پژمردگـی تدریجـی و پژمردگـی ناگهانـی ظاهر می شـود.
g  علـت دقیـق بیمـاری هنـوز مشـخص نیسـت، امـا

قارچ هـای بیماری زایـی ماننـد فوزاریـوم اکسیسـپوروم1، 
فوزاریوم سـوالنی۲، ماکروفومینا فازولینـا3، ریزوکتونیا باتاتیکوال4، 

1- Fusarium oxysporum
2- F.solani
3- Macrophomina phaeseoli
4- Rhizoctonia bataticola
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سفالوسـپوریوم1 و گلیوکالدیـوم روزئـوم۲ به عنـوان عامـل این 
بیمـاری شـناخته شـده اند.

g  کاربـرد کـود آلـی در خـاک باعـث کاهـش بیمـاری
می شـود. در خاک هـای قلیایی با اسـیدیته در حـدود ۷/۵ تا 9 
وقـوع بیماری شـدید اسـت، گرچـه در خاک هایی با اسـیدیته 
در حـدود 6/۵ نیـز میـزان بیمـاری باالیی ثبت شـده اسـت. 

g  نسـبت بـه  لومی شـنی  لومی رسـی و  خاک هـای  در 
سـایر خاک هـا میـزان بیماری بیش تر اسـت. شـدت بیماری 
پژمردگـی عمومـاً در زمان هـای بارندگـی بیش تـر می شـود. 
ایـن بیمـاری بـا رعایـت بهداشـت در بـاغ قابل کنتـرل اسـت. 
درختـان پژمـرده باید ریشـه کن، سـوزانده و مدفون شـوند. در 

انتقـال گیـاه از صدمـه زیـاد به ریشـه بایـد اجتنـاب کرد. 

g  حفـظ قدرت گیـاه از طریق کوددهی منظـم و به میزان
مناسـب و آبیـاری به موقع باعـث افزایش توانایی ایسـتادگی در 

بیماری می شـود.  برابر 

g  بـرای کنتـرل آن گودال هـای کشـت با فرمالیـن تیمار
می شـوند و  داشـته  نگـه  بسـته  3 روز  به مـدت  می شـوند و 

سـپس انتقـال گیـاه ۲ هفتـه بعـد صـورت می گیـرد. 

1- Cephlosporium sp.
2- Gliocladium roseum
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آنتراکنوز1 
بیماری آنتراکنوز دارای مشخصات زیر است:

g  بیمــاری آنتراکنــوز توســط قــارچ بیمــاری زای
 Gloeosporium psidii Delacroix (Glomerella psidii)

ایجاد می شــود. 
g  در ایـن بیمـاری، گیـاه از نـوک شـاخه شـروع بـه

مردن می کنـد. شـاخه های جـوان، برگ هـا و میوه ها به سـهولت 
مـورد حملـه قرار می گیرنـد. رنگ سـبز نوک شـاخه بـه قهوه ای 

تیـره و سـپس بـه نواحـی سـیاه تغییر می یابد.
g  ــب بعــد از دوره رکــود در جوانه هــا و بیمــاری اغل

شــاخه های آلوده مشــاهده می شــود. 
g  بـه شـده اند،  تشـکیل  قبـاًل  کـه  قهـوه ای  نقـاط 

خاکسـتری متمایـل بـه نقـره ای تغییـر رنـگ می دهنـد و در 
می کنـد. سـرایت  سـالم  بخش هـای  بـه  نهایـت 

g  قـارچ از شـاخه های آلـوده بـه دم بـرگ و برگ هـای
جـوان حملـه می کنـد. بنابراین برگ هـا ممکن اسـت بریزند و 

عریان شـوند. شـاخه ها 
g  ،کنتـرل بیمـاری به صـورت کامـل امکان پذیر نیسـت

امـا کاربرد مخلوط بردیوکـس۲ )3:3:۵0( و 0/۲۲ یا 0/33 درصد 
پرنوکـس3 در کاهـش نمو بیماری مؤثر اسـت. 

1- Anthracnose
2- Bordeaux
3- Perenox
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g  ایـن آلودگـی عمومـاً در طـی دوره بارندگـی مشـاهده
نـارس  میوه هـای  روی  بـر  ابتـدا  کوچکـی  نقـاط  می شـود. 
ظاهـر می شـوند کـه به تدریـج بـزرگ می شـوند و بـه قطـر 
۵ تـا 6 میلی متـر می رسـند. رنـگ لکه هـا قهـوه ای تیـره تـا 
روی  آلوده شـده  مناطـق  اسـت.  دایـره ای  فرورفتـه و  سـیاه، 
اغلـب  میوه هـای نـارس چوب پنبـه ای و سـخت می شـوند و 
در آلودگی هـای شـدید، ترک هایـی روی آن ظاهـر می شـود. 
بافت هـا  نرم شـدن  باعـث  آلودگـی  رسـیده،  میوه هـای  در 
می شـود و ضایعـات بـه قطـر 10 تـا ۲0 میلی متـر می رسـند. 
جوانه هـا و گل های بازنشـده نیز مـورد حمله عامـل بیماری زا 

قـرار می گیرنـد و باعـث ریـزش آن هـا می شـوند. 
g  بالـغ کامـاًل  سـبز  میوه هـای  در  آلودگـی  گسـترش 

بسـیار سـریع اسـت، امـا میوه هـای جـوان به طـور معمـول 
آلـوده نمی شـوند. علتـش شـاید اختـالف در غلظـت یون های 

پتاسـیم در بافت هـای میـوه باشـد.
g  در برگ هـا، قـارچ باعـث نکروزه شـدن نـوک بـرگ یـا

خاکسـتری رنگ  معمـوالً  ایـن ضایعـات  رگ بـرگ می شـود. 
 . هستند
g  معنـاداری به طـور  مـس  اکسـید  اکسـی کلرید مس و 

در کنتـرل بیمـاری مؤثرنـد. محلول پاشـی ماهانـه دیفوالتان1 
1- Difolatan
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در  معنـاداری  به طـور  )0/۲ درصـد(  دیتـان1  )0/3 درصـد( و 
کنتـرل بیمـاری مؤثر اسـت. 

شانکر2
بیماری شانکر دارای مشخصات زیر است:

g  Pestalotia بیماری شـانکر توسـط قـارچ بیمـاری زای
.psidii Pat ایجـاد می شـود. 

g  بیمـاری عمومـاً روی میوه هـای سـبز و به نـدرت روی
برگ هـا مشـاهده می شـود. 

g  ،اولیـن عالئـم آلودگـی میـوه ظهـور مناطـق نکـروزه
پیشـرفته  مرحلـه  در  کـه  اسـت  دایـره وار  قهوه ای رنـگ و 

می شـود.  بـاز  اپیـدرم  آلودگـی، 
g  شانکر در مناطق بسیار سطحی روی میوه محدود می شود و

به صورت عمقی وارد گوشت میوه نمی شود. در اثر شانکر 
قدیمی تر، میسیلیوم سفید حاوی اسپورها قابل مشاهده است. 

g  در آلودگی شـدید، نقاط دارای شـانکر بـه تعداد زیادی
روی میـوه ظاهـر می شـوند و میـوه بـاز می شـود. میوه هـای 
آلـوده سـفت، بدشـکل و مومی شکل می شـوند و بـه تعـداد 
زیـادی ریـزش می کننـد. گاهـی لکه هـای کوچـک زاویـه دار 

قهوه ای رنگـی روی بـرگ تشـکیل می شـود. 
1- Dithane Z-78
2- Canker
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g  بیش تریـن میـزان بیمـاری در دمـای ۲۵ تـا 30 درجه
سـانتی گراد و رطوبـت نسـبی بـاال رخ می دهـد. بهترین رشـد 

قـارچ در اسـیدیته بیـن 3/9 تا 4/9 اسـت. 
g  سـانتی گراد 10 درجـه  دمـای  در  قـارچ  اسـپورهای 

جوانـه می زننـد و بـا افزایـش دمـا تـا 3۲ درجـه سـانتی گراد 
میـزان جوانه زنـی افزایـش می یابـد. در مراحـل اولیـه آلودگی 
از گسـترش بیمـاری بـا 3 تـا 4 مرحلـه محلول پاشـی توسـط 
مخلـوط بوردیوکـس )1 درصد( یـا الیم سـولفور1 )1:۲۵( طی 

1۵ روز متوالـی جلوگیـری می شـود.

مرگ گیاهچه2

جـدی  بیماری هـای  از  یکـی  گیاهچـه  مـرگ  بیمـاری   
اسـت:  زیـر  مشـخصات  دارای  کـه  گواواسـت 

g  .است Rhizoctonia solani Kuhn. عامل بیماری قارچ
g  در مرحلـه پیـش از ظهـور و پـس از ظهـور گیاهچه

مشـاهده می شـود. 
g  در مرحلـه پیـش از ظهـور، بذرهـا را آلـوده می کنـد و

دانهال هـا تغییـر رنـگ می دهند و آبکـی می شـوند، بذرها نرم 
می شـوند و در نهایـت می پوسـند. 

1- Lime sulphur
2- Damping off
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g  دانهال هــای جــوان قبــل از رســیدن بــه ســطح خــاک
ــد.  می میرن

g  در مرحلـه پـس از ظهـور، هیپوکوتیکـول در نزدیـک
سـطح زمیـن یـا برگ هـای باالتـر تغییـر رنـگ می دهنـد و 
بـه رنـگ زرد تـا قهـوه ای تبدیـل می شـود و در نهایـت نرم و 

می شـود.  پوسـیده 
g  رشـته های میسـیلیوم ممکـن اسـت بر سـطح گیاه در

شـرایط مرطوب ظاهر شـود. 
g  بـرای کنتـرل بیمـاری پیشـنهاد می شـود دانهال های

از اسـتفاده  بیمـار و علف های هـرز حـذف و سـوزانده شـوند. 
بیش ازحـد از آب بایـد جلوگیـری شـود. بذرهـای گـواوا در 
کاپتـان به مـدت ۲ دقیقـه فـرو بـرده می شـوند. اسـتفاده از 
اکسـی کلریـد مـس در خـاک نیـز بـه کاهـش شـدت بیماری 

می کنـد.  کمـک 

پوسیدگی میوه فیتوفترا1

پوسـیدگی میـوه فیتوفتـرا همانند سـایر بیماری هـا دارای 
مشـخصاتی اسـت کـه این مشـخصات به شـرح زیر اسـت:

g  Phytophthora پوسیدگی میوه توسط قارچ بیماری زای
parasitica Dastur ایجاد می شود. 

1- Phytophthora fruit rot
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g  .شروع بیماری از انتهای گلگاه میوه است
g  روی بـر  سـفیدرنگ  چوب پنبـه ای  بافـت  رشـد 

میوه های رسـیده بسـیار سـریع است و در شـرایط آب و هوایی 
مرطـوب تمـام سـطح میـوه را بیـن 3 تـا 4 روز می پوشـاند. 

g  میوه هـای نزدیـک به سـطح زمیـن که با شـاخ و برگ
به شـدت  مرطـوب  در شـرایط  پوشـیده شـده اند،  متراکمـی 

توسـط آن آلـوده می شـوند. 
g  بافـت زیـر پوسـت میـوه در اثـر رشـد میسـیلیوم

قهـوه ای  رنـگ  بـه  می شـود و  نـرم  کمـی  چوب پنبـه ای و 
روشـن تـا تیـره تغییـر می کنـد و بـوی ناخوشـایندی از آن 

ساطع می شـود. 
g  ،میوه هـای بیمـار عمومـاً شـکل ظاهری طبیعـی دارند

مگـر آنکـه مورد حمله سـاپروفیت ها قـرار گیرند. ایـن میوه ها 
روی درخـت باقـی می ماننـد یـا ریـزش می کننـد. زمانـی که 
میوه هـای جـوان و درحال رشـد ظاهـر شـود،  بیمـاری روی 
میوه هـا به صـورت چروکیـده، بـه رنـگ قهـوه ای تـا سـیاه بـا 

بافـت سـخت باقـی می مانند. 
g  دیتـان بـا غلظـت 0/۲ درصـد یـا آیوروفودگیـن1 بـا

غلظـت 10 میلی گـرم در لیتـر در کنتـرل بیماری مؤثر اسـت. 

1- Aureofungin
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پوسیدگی گلگاه1 

  Phomopsis psidii de  Camara بیماری گلگاه توسط قارچ
ایجـاد می شـود. اولیـن عالئـم آن تغییـر رنـگ نواحـی زیـر و 
نزدیـک کاسـه گل اسـت. ناحیـه تغییر رنـگ به تدریـج بزرگ 
می شـود و بـه رنـگ قهـوه ای تیـره تغییـر می کند. سـپس 
ناحیـه تحـت تأثیـر بیماری نرم می شـود. همراه بـا تغییر رنگ 
اپیـدرم، بافت مـزوکارپ تغییر رنگ می دهـد و نواحی بیمار به 
حالـت خمیـری و به رنـگ قهـوه ای روشـن تغییر می کنند. در 
مرحلـه پیشـرفته بیمـاری به علت تخریـب بافت هـای داخلی، 
روی پوسـت چروک هایـی ایجاد می شـود. در نهایـت همـه 
میـوه تحت تأثیـر عامـل بیمـاری قرار می گیـرد. آلفـا نفتـول۲ 
)۵0 میلی گـرم در لیتـر( و گوآیکـول3 )۲۵0 میلی گرم در لیتر( 
در جلوگیـری از رشـد میسـیلیوم آن مؤثـر اسـت و میوه هـای 

تیمارشـده بـا آن هـا عالئم بیمـاری را نشـان نمی دهند.

نماتد

اسـت و   Meloidogyne enterolobii ریشـه  مولـد  نماتـد 
یکـی از عوامـل محدودکننـده تولیـد گواواسـت کـه در ادامـه 

مشـخصات آن بیـان شـده اسـت:
1- Stylar end rot
2- alpha-naphtho
3- Guaicaol
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g  ایـن نماتـد رشـد، عملکـرد، طـول عمـر و مقاومـت
آلـوده تحت تأثیـر  بـه تنش هـای محیطـی را در گیاهـان 

قرار می دهـد. 
g  ،ریزش بـرگ زردی،  عالئـم  آلـوده  جـوان  درختـان 

خشک شـدگی شـاخه ها و کاهش میوه دهی را نشـان می دهند. 
به شـدت  نماتـد، رشـد  بـه  آلـوده  به شـدت  در درختـان 

مرگ گیاه می شـود.  باعـث  نهایـت  در  کاهش می یابـد و 
g  همـراه بی رنگـی  بـا  متوسـط  آلودگی هـای  میـزان 

گل دهـی و  کاهـش  غذایـی و  مـواد  کمبـود  عالئـم  اسـت و 
میوه دهـی مشـاهده می شـود. در ریشـه های درختـان آلـوده 
گال هایـی تشـکیل می شـود و ریشـه نکـروزه می شـود و 

می یابنـد.  کاهـش  به شـدت  ظریـف  ریشـه های 
g  خسـارت ناشـی از ایـن نماتـد باعـث کاهـش کیفیت و

کمیـت عملکـرد میـوه می شـود. کنتـرل بیمـاری از طریـق 
اسـتفاده از مـواد گیاهـی عـاری از نماتـد، محیـط کشـت 
ضدعفونی شـده )ضدعفونـی توسـط بخـار آب( و ابزار و وسـایل 
تمیـز اسـت. همچنیـن از باغـی کـه قباًل بـه نماتد آلوده شـده 
اسـت نبایـد برای کشـت اسـتفاده کـرد. عملیات آماده سـازی 
زمیـن از قبیـل شـخم عمیـق بایـد انجـام شـود تـا نماتدها در 

معـرض نـور خورشـید قـرار گیرند. 
g  :برای کنترل آن می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد 
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کاربـرد کودهای توصیه شـده بـرای بهبود و افزایـش توان گیاه، 
اسـتفاده از گیاهـان تلـه ماننـد گل جعفـری، کوددهـی سـبز 
بـا محصـوالت دفع کننـده نماتـد، اضافه کـردن سـبوس برنـج 
سـوخته بـه گـودال کشـت، اضافه کـردن کمپوسـت بـه خاک 
بقایـای  نماتدهـا، حـذف علف های هـرز و  اثـر  بـرای کاهـش 
گیاهـی آلـوده بـرای حفاظت گیاهان سـالم، اضافه کـردن کود 
مرغـی، کود گاوی، کود گوسـفندی و کود سـبز، حذف گیاهان 
آلـوده از بـاغ، کشـت مخلـوط با خانـواده کلم ها ماننـد خردل، 
کلم پیـچ و مخلوط کـردن آن بـا خـاک قبـل از گل دهـی برای 
سـرکوب نماتدهـا یـا کشـت مخلـوط بـا گیاهـان غیرمیزبـان 
آواکادو،  لوبیـا،  ارزن،  یـوالف،  مـاش،  چـاودار،  )بادام زمینـی، 
بادام هنـدی، پایه هـای مرکبـات، نارگیـل و انبـه(. همچنیـن 
گل دهـی  از  قبـل  ریشـه  نواحـی  در  کاربوفـوران1  کاربـرد 
به صـورت پودر و سـپس آبیـاری آن به خوبی در کنتـرل نماتد 

اسـت.  مؤثر 

آفات

کرم چوب خوار2 

ایـن آفـت خسـارت های بسـیاری بـه محصوالتـی ماننـد 
گـواوا، انبـه، پرتقـال، نارنـج، لیچـی، آنـوال، جک فـروت و انـار 
1- Carbofuran
2- Bark-Eating Caterpillar
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 Indarbela quadrinotata وارد می کنـد. دو گونـه آفت شـامل
Walker و Indarbela tetraonis Moore بـر روی گـواوا گزارش 

شـده اند. الرو ایـن آفـت سـاقه اصلـی یـا شـاخه ها را بـه عمق 
ایـن تونـل در طـی  تـا ۲۵ سـانتی متر سـوراخ می کنـد.   1۵
روز پناهـگاه الرو اسـت. در طـی شـب الروهـا از تونـل خـارج 
می شـوند و از پوسـت درخـت تغذیـه می کننـد. در درختـان 
ایـن آفـت  به راحتـی توسـط  کوچـک، سـوراخ کردن پوسـت 
انجـام می شـود. در درختان بزرگ اگر پوسـت به انـدازه کافی 
توسـط الرو خورده شـود، سبب خشـکیدگی شاخه ها می شود. 
بسـیاری از مطالعـات اثـرات حشـره کش ها را در برابـر ایـن 
آفـت گـزارش گرده اند. قراردادن پنبه آغشـته بـه دی کلرویس1 
یـا دی متـون متیل۲ یـا کوئینالفوس3 در سـوراخ آلوده و بسـتن 
سـوراخ به طـور مؤثـری در کنتـرل آن نقـش دارد. دی کلرویس 
کاهـش  در  )3 درصـد(  مـس4  کلریـد  اکسـی  )0/۵ درصـد( و 

آلودگـی ایـن آفـت مؤثرند.

میوه خوار5

حشـره ماده در کاسـه گل یا میوه های کوچک تخم گذاری 
می کنـد. الروهـا میـوه درحال رشـد را سـوراخ می کننـد و از 
1- Dichlorvos
2- Demeton methyl
3- Quinalphos
4- Copper oxychloride
5- Fruit borers
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گوشـت آن تغذیـه می کننـد. میوه هـای آلوده شـده دچـار 
باکتریایـی و قارچـی می شـوند کـه بـه  ثانویـه  آلودگی هـای 

پوسـیدگی میـوه منجر می شـود.
به منظور کنترل حشره میوه خوار رعایت نکات زیر الزم است:

g  اطـراف مناطـق  انـار در  از کشـت  آن  بـرای کنتـرل 
کـرد.  اجتنـاب  بایـد  گـواوا  باغ هـای 

g  جمـع آوری منظم و ازبین بـردن میوه های آلـوده برای
کاهـش آلودگـی بایـد انجـام شـود و همچنیـن اگـر میوه ها با 
کیسـه های پلی اتیلـن یـا کاغـذی پوشـیده شـوند، آلودگـی 

کاهـش می یابـد. 
g  )با حشره کش دی متوآت1 )0/0۵ درصد محلول پاشی 

در  میوه نشینی  مرحله  شروع  با  هم زمان  3 هفته  فواصل  در 
کنترل آن مؤثر است و همچنین محلول پاشی با آفت کش نیز 

در کنترل آن نقش دارد. 

مگس میوه2 

مگــس میــوه یکــی از عوامــل اصلــی محدودکننــده  
ــای گرمســیری و نیمه گرمســیری اســت.  ــد میوه ه تولی
مگس هــای میــوه به دلیــل میزبان هــای گســترده، 

1- Dimethoate
2- Fruit Fly
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ســازگاری اکولوژیکــی فراوان، ســرعت بــاالی تولیدمثل و 
ظرفیــت پراکندگــی باال بســیار مخــرب هســتند. در گواوا 
 Bactrocera cucurbitae، ــوه ــای می ــاً مگس ه عمدت
B. correcta، B. dorsalis و B.zonata گزارش شــده اند. 

آلودگـی زمانـی شـروع می شـود کـه حشـره مـاده پوسـت 
میـوه را سـوراخ می کنـد و در میـوه تخم گـذاری می کند. 
بنابرایـن پوسـت میـوه آسـیب می بینـد و آلودگـی ثانویه روی 
می شـود.  پوسـیده  میـوه  نهایـت  در  می شـود و  آغـاز  میـوه 
فاسد شـده توسـط  بافـت میـوه  از  از تخـم،  الرو خارج شـده 
مخمرهـا و باکتری هـا تغذیـه می کنـد. بخش هایـی از میـوه 
در محـل تغذیـه الرو نـرم و فاسـد می شـود و در نهایـت میـوه 
ریـزش می کنـد. حداکثـر آلودگـی توسـط مگـس میـوه در 
دمـای ۲6 تـا 30 درجـه سـانتی گراد و رطوبت نسـبی ۷0 تا 
قبیـل  از  غیرزنـده  عوامـل  اسـت.  شـده  گـزارش  ۷۵ درصـد 
حداقـل و حداکثـر درجـه حـرارت، رطوبـت نسـبی و بارندگـی 
بـا میـزان شـیوع آفـت مگـس میـوه هم بسـتگی مثبـت دارد. 
کنتـرل مگـس میوه بسـیار دشـوار اسـت، زیـرا دارای چندین 
میزبـان اسـت و چندنسـلی اسـت. همچنیـن حشـره بالـغ آن 
دارای سـرعت تولیدمثـل باالیـی اسـت و همـه مراحـل نمـوی 
آن آشـکار نیسـت. مدیریـت ایـن آفـت بـا اسـتفاده از تله های 



۵۷پرورش گواوا

پارافرمونـی متیـل اوژینـول1، طعمه هـای غذایـی پروتوئینـه، 
کنتـرل بیولوژیک توسـط پارازیتوئیدها و شـکارچیان، اسـتفاده 

اسـت. امکان پذیـر  تلفیقـی  روش هـای  از حشـره کش ها و 

مگس سفید2
مگس سفید (Aleurodicus dispersus Russel) با مکیدن 
به  مومی  ماده چسبناک و سفید  ترشح یک  برگ ها و  شیره 
گیاهان هجوم می برد. بنابراین فتوسنتز گیاه را تحت تأثیر 
قرار می دهد و کل گیاه آسیب می بیند. شیوه هایی از قبیل 
جمع آوری و تخریب قسمت های آلوده برگ ها و نصب تله های 
چسبنده زردرنگ )۲0 تله در هکتار( برای جذب حشرات بالغ و 
محلول پاشی صابون روغن رزین ماهی )40 میلی گرم در لیتر( 

در اوایل صبح در کاهش جمعیت آن ها بسیار مؤثر است.

تریپس ها

 Selenothrips rubrocinctus دو گونـه تریپـس شـامل
گـواوا  بـه   Rhipiphorothrips cruentatus Hood Giard و 

آسـیب وارد می کننـد. الروهـا و حشـرات بالغ از شـیره برگ ها 
تغذیـه می کننـد. در مـوارد آلودگی شـدید، برگ هـا متمایل به 
زرد می شـوند و می ریزنـد. آلودگـی میوه هـا بـه تریپس موجب 
ایجـاد لکه هایـی روی میـوه و ریـزش میـوه پیـش از مرحلـه 
1- Methyl-eugenol
2- Spiralling Whitefly
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بلوغ می شـود.
نصـب  حشـره کش ها و  کاربـرد  بـاغ،  بهداشـت  رعایـت 
تله هـای چسـبنده زرد در مدیریـت تریپس هـا مؤثـر اسـت. 
حشـره کش هایی ماننـد نئونیکوتیئوئید1 در کنتـرل تریپس ها 

بسـیار مؤثر اسـت. 

شپشک های آردآلود2
گونه هایی که آسیب جدی به گواوا وارد می کنند شامل
 F. virgata، Nipaecoccus viridis، Maconellicoccus hirsutus 
Planococcus citri ، و P. lilacinus هستند. حمله شدید 

اثر می گذارد. آن ها بر رشد گیاه، میوه دهی و گل دهی گواوا 
 آلودگـی ایـن آفـت موجـب زردی، پژمردگـی و خشـکیدگی 
برگ هـا و شـاخه های جـوان می شـود. آلودگـی میوه هـا در 
مرحلـه اول به ریزش میوه پیش از مرحله بلوغ منجر می شـود. 
هـرس درخت و سـوزاندن شـاخه های آلوده در پایـان فصل به 
کاهـش آلودگی در فصـل بعدی محصول دهی منجر می شـود. 

سپردار سبز3

آفت Chloropulvinaria psidii Maskell یکی از مهم ترین 
آفت هـای گـواوا محسـوب می شـود. آلودگـی روی سـطح 
1- Neonicotinoids
2- Mealybugs
3- Green Shield Scale
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برگ هـای پایینی و شـاخه ها مشـاهده می شـود. آلودگی ناشـی 
از این حشـره در طی ماه های تابسـتان شـدید اسـت. الروها و 
از شـیره برگ هـا و شـاخه ها تغذیه می کننـد و  بالـغ  حشـره 
باعـث کاهش توان گیاه می شـوند. هرس و حذف قسـمت های 
آلـوده در طـی فصـل اسـتراحت گیـاه در کنترل آلودگی بسـیار 
مؤثـر اسـت. پـس از هـرس باید مراقبت هـای الزم انجام شـود و 
قسـمت های گیاهـی هرس شـده بـا حشـره کش سیسـتمیک 

شوند.  محلول پاشـی 

اصول کنترل زراعی در مدیریت تلفیقی آفات گواوا

رعایـت بهداشـت باغ های گـواوا، تنظیـم دور و میـزان آب 
آبیـاری، هـرس متوسـط تا سـنگین بـرای حذف قسـمت های 
مدیریـت  کنتـرل و  درخـت،  تـاج  بـه  نـور  نفـوذ  آلـوده و 
علف های هـرز، اسـتفاده از گیاهـان تلـه، مالچ دهـی بـا مـواد 
آلـی، کوددهـی گیـاه به منظور تقویـت گیاه و افزایـش توان آن 
بـرای مبـارزه با آفات از جمله مواردی هسـتند کـه در مدیریت 

تلفیقـی آفـات نقـش دارند. 

کنترل علف های هرز
کنتـرل علف های هـرز در طـی ۲ تـا 3 سـال اول اسـتقرار 
از آنکـه تـاج درخـت  بـاغ ضـروری اسـت. بعـد  گیاهـان در 
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سـایه دهی مناسـب را فراهم کرد، میزان هجـوم علف های هرز 
کاهـش می یابـد. مالچ دهـی بـا ورقه هـای پلی اتیلـن سـیاه یا 
مـواد آلـی باعـث کاهش رشـد علف های هـرز و حفـظ رطوبت 
خـاک می شـود. بـرای کنتـرل علف های هـرز از روش های 
مکانیکی، زراعی، بیولوژیکی و شـیمیایی اسـتفاده می شـود که 
در جـدول 3 انـواع این روش هـای کنترلی معرفی می شـوند. 1

جدول 3- انواع روش های کنترل علف های هرز در گواوا

انواع کنترل های هر روشنام روش

مکانیکی
وجین دستی

شخم 
دیسک بین ردیف ها

زراعی

کشت مخلوط بین درختان گواوا
استفاده از کود سبز )کاشت گیاهان خانواده لگومینوز و 

برگشت آن ها به خاک(
* نکته: استفاده از کود سبز عالوه بر تقویت خاک 

باغ های گواوا باعث محدودکردن رشد علف های هرز به 
مقدار زیادی می شود.

یک حشره یا عامل بیمارگر به طور اختصاصی روی گیاه بیولوژیکی
میزبان زندگی می کند.

استفاده از سموم شیمیایی مانند گالیفوسیت1  برای شیمیایی
کاهش یا حذف علف های هرز

1- Glyphosate
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کلیات برداشت و پس از برداشت گواوا

برداشت میوه
برداشـت گـواوا به معنـی جداکـردن فیزیکی میوه رسـیده 
از درخـت اسـت. یکـی از مشـکالت عمـده در برداشـت گـواوا 
ناهم زمانـی در رسـیدگی میـوه اسـت و در یک زمـان در درخت 
میوه هایـی بـا انـدازه و درجه رسـیدگی متفـاوت وجـود دارند. 
در طـی رسـیدن میـوه، رنگ سـبز کاهش می یابد. بـا توجه به 
رقـم، رنـگ گوشـت میـوه نیز بـه سـفید، زرد، صورتی یـا قرمز 
تغییـر پیـدا می کنـد. گـواوا دارای مـواد معطـر باالیـی اسـت، 
در طـی رسـیدن میـوه میـزان مـواد معطـر آن زیاد می شـود. 
سـفتی میـوه در گـواوا طی رسـیدن کم می شـود و این کاهش 
بـه هشـت برابـر از مرحله سـبز بالـغ بـه مرحله نرم می رسـد. 
برداشـت در مرحلـه مناسـب بلـوغ بـرای اطمینـان از کیفیـت 
میـوه بـرای مصرف تـازه و صنایـع تبدیلی اهمیـت دارد. تأخیر 
در زمـان برداشـت سـبب کاهـش طول عمـر انبـاری محصول 
می شـود. میوه هـای نـارس در برابـر صدمـات مکانیکـی 
آسـیب پذیرند و طعـم نامناسـبی دارنـد. میوه های رسـیده نرم 
هسـتند و طعـم دلپذیـری دارنـد. بهتریـن شـاخص برداشـت 
تغییـر رنـگ پوسـت و انـدازه میوه اسـت. از شـاخص های بلوغ 
می تـوان تغییـر رنـگ پوسـت از سـبز تیـره به سـبز روشـن یا 
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زرد را ذکـر کـرد. از شـاخص های دیگـر بلوغ میـوه »تعداد روز 
از زمـان تشـکیل میـوه« اسـت کـه بسـته به رقـم بیـن 1۷ تا 
۲0 هفتـه اسـت. برداشـت میـوه بـه روش دسـتی یـا مکانیکی 
انجام می گیـرد. برداشـت مکانیکـی به منظور فـراوری محصول 
صـورت می گیرد و در آن هزینه کارگـری کاهش می یابد. برای 
انتقـال بـه بازارهای دوردسـت، میوه زمانی برداشـت می شـود 
کـه پوسـت میـوه زرد ولـی هنوز سـفت اسـت. بـرای بازارهای 
محلـی، برداشـت در زمـان رسـیدگی کامـل )رنـگ پوسـت 
زرد و بافـت میـوه نـرم( صورت می گیـرد. در اغلب کشـورهای 
تولیدکننـده گواوا برداشـت به صورت دسـتی صـورت می گیرد. 
در ایـران هـم درحال حاضـر برداشـت به صورت دسـتی اسـت. 
با توجه به حسـاس بودن پوسـت میـوه، در زمان برداشـت باید 
حداکثـر دقـت را کـرد که آسـیب بـه پوسـت میوه بـه حداقل 
برسـد و ضایعـات میـوه کاهـش یابـد. برداشـت میـوه بایـد در 
اوایـل صبـح انجـام شـود و میوه هـا در بسـته های پالسـتیکی 
قرار می گیرنـد. پـس از برداشـت، میوه هـای آسـیب دیده، 

زخمـی یـا آفـت زده از میوه هـای سـالم جدا می شـوند. 

خنک سازی اولیه، شست وشو، ضدعفونی و انتقال

به منظـور کاهـش دمـای میـوه برداشت شـده از درخـت، 
خنک  سـازی توسـط نگهداری میوه ها در 10 درجه سانتی گراد 
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به مـدت 8 سـاعت انجـام می شـود. پـس از خنک سـازی 
اولیـه میوه هـای گـواوا در تانک هـای آب شسته می شـوند و 
بـا اسـفنج های نـرم به منظـور حـذف خـاک و آلودگی ها 
مالـش داده می شـوند. ضدعفونی کننده هـای میوه شـامل 
آب کلـردار، پراکسـی اسـتیک اسـید به تنهایی یـا در ترکیب 
با اسـید سـیتریک و  اسـید اسـکوربیک، پراکسـید هیـدروژن، 

کلسـیم و ازون هستند.

تیمارهای پس از برداشت
به  طـور معمـول طول عمـر انباری گـواوا 6 تا 8 روز اسـت. 
کاربـرد متیل سـایکلوپروپین1 به عنـوان بازدارنـده اتیلن باعث 
تأخیـر در رسـیدن و پیـری می شـود. از مزایـای ایـن مـاده، 
غیرسـمی بودن و اسـتفاده در غلظت خیلی کم اسـت. این ماده 
به طـور تجاری در برزیل و شـیلی برای گواوا استفاده می شـود. 
در گـواوا کاربـرد متیل سـایکلوپروپین به غلظـت 300 نانولیتر 
در لیتـر به مـدت 6 سـاعت باعـث تأخیـر در رسـیدن میـوه، 
بهبـود عالئم سـرمازدگی، کاهش تولید اتیلـن، تأخیر در تغییر 
رنـگ میوه و کاهـش بیماری می شـود و بازارپسـندی محصول 
را 4 تـا 6 روز افزایـش می دهـد. یکـی دیگـر از دالیـل اصلـی 
خسـارت بـه محصـول، آسـیب های فیزیکـی اسـت. پوسـت 

1- Methylcyclopropene
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میـوه نـازک اسـت و مقاومت کمـی در برابر صدمـات مکانیکی 
شـیوه های  برداشـت و  روش  بـه  ایـن صدمـات  شـدت  دارد. 
انتقـال پـس از برداشـت بسـتگی دارد. آسـیب های فیزیکـی 
ورود  پوسـت و  قهوه ای شـدن  افزایـش  سـبب  محصـول  بـه 
میکروارگانیسـم ها بـه داخـل میـوه می شـود. قهوه ای شـدن 
پوسـت باعث کاهـش کیفیت ظاهـری میوه می شـود. به منظور 
جلوگیـری از صدمات فیزیکـی، پوشـش دهی میوه توسـط 
از پوشـش  اسـتفاده  اسـتایروفوم1 توصیه می شـود.  یـا  کاغـذ 
کارنوبـا۲ )۵ درصـد( در گـواوا سـبب تأخیـر در کاهـش وزن و 
حفـظ سـفتی میـوه می شـود. همچنیـن پوشـش دهی میـوه 
گـواوا بـا هیدروکسـی پروپیـل سـلولز3 )۲ و 4 درصـد( باعـث 

کاهـش نرم شـدگی میـوه می شـود. 

انبارداری
کیفیـت محصـول  افزایـش  در  مؤثـری  نقـش  انبـارداری 
ایفا می کنـد. نگهـداری گـواوا در انبار سـرد با دمـای 1۲ درجه 
سـانتی گراد و رطوبت نسبی 80 درصد سـبب افزایش نگهداری 
میـوه حـدود 3 هفتـه می شـود. انبـار بـا اتمسـفر کنترل شـده 
)اکسـیژن کـم و دی اکسـید کربـن بـاال( سـبب افزایـش 

1- Styrofoam
2- Carnauba
3- Hydroxypropyl methylcellulose
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کیفیت میـوه )حفـظ سـفتی میوه( گـواوا می شـود و برای 
نگهـداری محصـول و ارسـال بـه بازارهـای دوردسـت به مدت 
۲ تـا 3 هفته مناسـب اسـت. همچنین تیمـار پرتوتابـی در انبار 
سـبب کاهـش آفـات انبـاری در گـواوا می شـود و می تـوان از 
آن در مقیـاس تجـاری به منظـور افزایـش مانـدگاری و کاهش 

آفـات انبـاری در گـواوا اسـتفاده کرد.

فراوری میوه
درحال حاضـر تقاضـا بـرای میوه هـای بریده شـده در 
سـطح دنیا رو بـه افزایـش اسـت. بـا توجـه بـه عطـر و طعـم 
میـوه گـواوا ایـن میـوه جایـگاه خاصـی در صنعـت دارد. ایـن 
میـوه قابلیـت فـراوری به پـوره، نکتـار، کمپـوت، ژلـه و مربا را 
دارد. از بـذر ایـن میـوه هـم روغـن تهیه می شـود و در سـاالد 
اسـتفاده می شـود. میـوه خیلی رسـیده به منظور تولیـد اتانول 
در صنعـت بـه کار مـی رود. بـا توجـه بـه اینکه در اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان و هرمـزگان کشـت ایـن محصـول رواج 
بـا گسـترش کارخانجـات به منظـور فـراوری  دارد، می تـوان 
محصـول و کاهـش ضایعـات و همچنیـن افزایـش درآمـد 
کشـاورزان و صـادرات بـه کشـورهای همسـایه و اروپایـی اقدام 
کـرد و در جهـت درآمدزایـی کشـور اقـدام مؤثری انجـام داد.
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