وزارت جهاد کشاورزی
معاونت تولیدات گیاهی
دفتر امور میوه ها

دستورالعمل اصالح و احیاء
بادام ،گردو و فندق

(-1دستورالعمل اصالح و احیای باغ بادام)
 1-1تغییر ارقام نامطلوب با روش سرشاخه کاری:
هدف از سرشاخه كاري عبارتست از تغيير رقم يك درخت توسط عمل پيوند كه زمان دقيق اجراي آن به روشي
بستگي دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد .انواع پيوند شاخه((Graftingشامل اسكنه اي ،جانبي ،زبانه اي و گاوه ا ي
را مي توان پيش از پوست دهي درخت انجام داد .سر شاخه كاري مي تواند بروش پيوند جوانه) )Buddingشامل
روشهاي پيوند سپري  ،وصله اي ويا قاشي نيز انجام شود.
ارقامي كه مورد استفاده قرار مي گيرند شامل ارقام بادام دير گل شاهرودي  12،11،11،11،21و رقمهاي آذر شهر نظير
سهند ،آذر ،شكوفه ،يلدا  ،حريرA200 ،و  A230مي باشد.
انتخاب رقم ،كليد احداث باغ است و ويژگيهاي مهمي كه در انتخاب رقم بايد مدنظر قرار گيرد شامل زمان گلدهي ،رقم
گرده افشان ،سازگاري گرده ،زمان رسيدن ،سهولت جداشدن دانه از پوست ،ميزان عملكرد ،ميزان دوقلويي مغز ،عاري
بودن از آفات و بيماريها و .....مي باشد.

جدول مشخصات ارقام بادام
نام بادام

مشاء

زمان گلدهي

يلدا Ne plus ultra

آمريكا

ميان گل

درصد

درصد

مغز

دوقلوئي

05

سختي پوست

پوست نازک

تلقيح كننده مناسب

نون پاريل

نون پاريل Non pareil

آمريكا

متوسط گل

00-50

فرانيس Ferragnes

فرانسه

ديرگل

83

A 200

اسپانيا

خيلي ديرگل

88

سهند و شكوفه

A 230

اسپانيا

خيلي دير گل

80

سهند و شكوفه

آذر AH 50

آذر شهر

ديرگل

25-22

حرير AH 25

آذر شهر

نسبتاً ديرگل

00

پوست نازک
ندارد

يلدا
سهند و شكوفه

فرانيس

2
پوست نازک

يلدا و نون پاريل

شكوفه AH 3

آذر شهر

خيلي ديرگل

00-55

محدود

فرانيس و حرير

سهند L-62

آذرشهر

ديرگل

20-23

50-25

فرانيس و شكوفه

جواهر (شاهرود )53

شاهرود

ديرگل

55-50

(2-23 )5

نرم

شاهرود  5و 52

غنچه (شاهرود )50

شاهرود

ديرگل

50

(3-55 )55

نرم

شاهرود  5و 52

خوش (شاهرود )52

شاهرود

خيلي ديرگل

80

5-2

سخت

شاهرود  5و 53

مجنون (شاهرود )51

شاهرود

متوسط ديرگل

25

1-22

سخت

شاهرود 25

راست قامت (شاهرود )25

شاهرود

متوسط ديرگل

25

52-25

متوسط

شاهرود 51

ربيع

شهر كرد

متوسط تا ديرگل

88

05

پوست سخت

مامائي

سفيد (محب علي)

شهر كرد

زود تا متوسط گل

02

25

پوست نازک

توده بذري

مامائي

شهر كرد

متوسط تا ديرگل

85

23

پوست سخت

ربيع و سفيد

 1-2تربیت درختان:
هدف از تربيت درخت ب هره وري حداكثر از نور خورشيد و افزايش راندمان فتوسنتز و نهايتا افزايش ميزان عملكرد در
واحد سطح است .اين عمليات از تربيت نهال ذر نهالستان تا تربيت آن در دوران قبل از باروري در باغ و پس از باروري
را شامل مي شود .در درختان بارور و مسن ،تربيت اصالحي شامل قطع قسمت هايي از درخت است كه براي بدست
آوردن شكل واسكلت مطلوب درخت الزم مي باشد .حفظ عادت رشد طبيعي درختان و بارآور كردن آنها و سهولت
انجام كارها از ديگر اهداف هرس اصالحي مي باشد .اين كار شامل  2عمليات متفاوت شاخه برداري و سربرداري مي
باشد.

 1-2-1شاخه برداری ( تنک کردن):
شاخه برداري براي بازآور كردن  ،تنك كردن تاج و كنترل بلندي درخت بكار ميرود .شاخه برداري با كاستن از چوب ،
رقابت براي مواد غذائي را كاهش داده و در مجموع سبب تقويت شاخه هاي باقيمانده ميشود .شاخه ها به طور كامل با
بريدن آن در محل اتصال به شاخه اصلي بايستي حذف شوند  ،بطوريكه هيچگونه سيخكي در محل هرس شده باقي
نماند.

 1-2-2سربرداری:
حذف قسمتي از يك شاخه  ،هرس سربرداري است .سربرداري بيشتر از شاخه برداري سبب تقويت رشد منطقه اي و
درخت ميشود ،چون جوانه هاي باقيمانده را از غلبه جوانه انتهائي آزاد ميكند و به دليل اينكه جوانه ها در نزديكي نوک
شاخه تجمع دارند سربرداري تعداد نسبتاً زيادي از نقاط رشد بالقوه را حذف كرده و بنابراين جوانه هاي باقيمانده را
تحريك مي كند .حذف انتهاي شاخه به اين معني است كه كربوهيدراتهاي ذخيره شده در قسمت پائين شاخه هنوز براي
نقاط رشد قابل دسترسي است.
تذكر :سربرداري نبايستي بحدي باشد كه باعث تحريك شديد توليد نرک در شاخه ها شود.

 1-3اصالح ساختار بستر:
 1-3-1بازسازی انهار:
در صورتي كه آبياري باغ بصورت سنتي بوده و آبياري تحت فشار براي آن تعبيه نشده است اصالح ومرمت انهار به
منظور استفاده بهينه از منابع آبي موجود ضروري مي باشد .دراين راستا جلوگيري از هرز آب و حذف علفهاي هرز
موجود در حاشيه انهار به منظورجلوگيري از پراكنش بذور آنها بسيار مهم مي باشد.
نياز آبي بادام بر حسب منطقه و رقم  5-3هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد .در آبياري قطره اي نياز آبي
حدود  2-5هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد.

 1-3-2ايجاد تشتک:
در محدوده تاج درخت به منظور حداكثر بهره وري از آب موجود نسبت به ايجاد تشتك اقدام شود ولي الزم است كه
در ا طراف طوقه درخت مقداري خاک ريخته شود تا از تماس مستقيم آب با طوقه جلوگيري شود تا از بروز بيماري
فيتوفتورائي (گموز ) ممانعت بعمل آيد .

 1-3-3ايجاد بانكت و تراس:
هدف اصلي در حقيقت بهره برداري حداكثر از نزوالت آسماني بويژه در اراضي شيبدار است لذا مي بايست اقداماتي را
اعمال كرد تا ناحيه ريشه از بيشترين ذخيره آب برخوردار شود .بر اين اساس روش هاي جمع آوري آب باران به انواع
مختلفي تقسيم بندي مي شوند كه در اينجا به بانكت و تراس اشاره مي شود:

بانكت :
با ايجاد چاله هاي هاللي شكل به شعاع  2-2متر و در امتداد خطوط عمود بر جهت شيب اصلي دامنه ها مي توان
بانكت هاللي را بوجود آورد.

تراس:
در اين روش روي خطوط هم تراز ،تراس احداث نموده و براي انجام آن مي بايستي شيب طبيعي دامنه كوه به چند پله
تقسيم شود.

 1-3-4تسطیح ناهمواری های سطح باغ:
به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت الزم است كه پستي وبلندي هاي
موجود در بين درختان تسطيح گردند.

 1-4اصالح فیزيكی و شیمیايی خاك:
هدف از اصالح فيزيكي خاک بهبود شرايط فيزيكي خاک از نظر ساختمان وبافت خاک مي باشد ،اينكار از طريق خاک
ورزي ويا افزودن كودهاي دامي  ،سبز و ...امكان پذير مي باشد.
هدف از اصالح شيميايي خاک بهبود وضعيت خاک از نظر تامين عناصر غذايي مورد نياز براي رشد بادام و همچنين
اصالح اسيديته ( ) pHبه ميزان 5/0-3و شوري خاک () Ecحداكثر به ميزان  2دسي زيمنس بر متر مي باشد.

 1 -1اصالح سیستم کاشت:
 1-1-1تعديل تراکم:
اگر تراكم در داخل باغ بدليل زياد يا كم بودن تعداد درختان نا مناسب باشد و يا درختان بصورت نامنظم كشت شده
باشند بطوريكه عبور ومرور ادوات در داخل باغ را با مشكل روبرو كنند مي بايست درختان نامناسب را حذف و در
صورت لزوم واكاري نمود.

 1-1-2تنظیم فواصل بین درختان:
در بادام هاي آبي فواصل كاشت  0×5متر و بصورت سيستم مستطيلي مي باشد و در مناطق كوهستاني فواصل كاشت
 0×0يا  5×5متر و بصورت مربعي مي باشد .در مناطق گرمسيري كه مشكل سايه اندازي بعلت نور زياد وجود ندارد
ميتوان از سيستم مربع  ،مثلثي بفواصل  0×0يا  5×5متراستفاده كرد.
در سيستم ديم فواصل بين درختان براساس ميزان بارندگي متغير بوده وبين  5×3تا  52×52متر انتخاب مي شود.

 1-6پوشش تنه
براي پيشگيري از خسارت جوندگان  ،سرما زدگي  ،آفتاب سوختگي  ،آفات و بيماريها صورت مي پذيرد.

در مناطقي كه آفتاب شديد وجود دارد مي توان از لوله هاي پالستيك سفيد رنگ به طول  05سانتيمتر و قطر 55
سانتيمتر استفاده كرد كه هم باعث حفظ تنه گياه از آسيب جوندگان شده و هم تنه را از آفتاب سوختگي محافظت مي
كند .اين لوله داراي يك شكاف طولي است كه با كمي فشار به راحتي باز مي شود و پس از استقرار در پيرامون تنه
دوباره بسته مي شود.
استفاده از محلول بوردو و همچنين رنگ سفيد نيز مي تواند تنه را از آفتاب سوختگي محافظت نمايند.
در برخي از نقاط كشور از فنس (توري) براي حفاظت دانهالها از صدمات حيوانات و چراي دامها استفاده مي شود.

 1-1واکاری:
در مواردي كه تعدادي از درختان خشك گرديده و يا پير و غير بارده و آلوده وجود دارد بايستي نسبت به كشت نهال
مرغوب ار ارقام فوق الذكر (جدول ارقام بادام) اقدام نمود.

 1-1نگهداری باغ تا زمان باردهی اقتصادی مجدد:
اين عمليات شامل مواردي نظير شخم ساليانه بين رديفها  ،تهيه  ،حمل و پخش كودهاي دامي وشيميايي ،مبارزه با
آفات ،بيماريها و علفهاي هرز ،هرس كه شامل موارد زير مي باشد:

 1-1-1کوددامی:
كود دامي به ميزان  50-85تن در هكتار در هر سال يكبار بصورت چالكود در خالل پائيز و زمستان در اختيار باغ قرار
ميگيرد.

 1-1-2کود شیمیائی:
انجام هر گونه توصيه كودي مي بايست پس از انجام آزمايشات خاک وبرگ صورت پذيرد  ،مع الوصف ميزان توصيه
كودي براي باغات جوان  K,P,Nبه ترتيب  50 ،20 ،20كيلوگرم در هكتار و براي باغات بارور P2 O0 =05 ، N =05
و  K2O =85كيلوگرم در هكتار در سال مي باشد.
ضمناً بصورت زير نيز كاربرد كود شيميائي براي هر درخت توصيه ميشود .يك كيلوگرم سولفات آمونيوم با نيترات
آمونيوم يا اوره  5-2 ،كيلوگرم سولفات پتاسيم  555-505 ،گرم اسيدبوريك  555 ،گرم سولفات مس  555 ،گرم
سولفات منگنز  205 ،گرم سولفات روي  555-505 ،گرم سكوسترين آهن 8-0بار محلول پاشي با كلروكلسيم پنج در
هزار در زمان رشد ميوه تا يك هفته قبل از برداشت و دو نوبت محلول پاشي جهت افزايش  Fruit setبا تركيبي از
اوره  0در هزار ،سولفات روي  0در هزار ،اسيدبوريك  0در هزار يكبار در آخر تابستان پس از برداشت ميوه و قبل از
ريزش برگها و ديگري درآخر اسفند تا اوائل فروردين قبل از بازشدن جوانه هاي گل.

 1-1-3مبارزه با آفات و بیماريها:
 زنبور مغزخوار بادام  : Eurytoma amygdaliاين آفت مستقيماً به ميوه حمله مي كند و در اثرر تخرم ريرزياين آفت ميوه هاي جوان ريزش مي كند ميوه هائي كه روي درخت باقي مي مانند موميائي شده و محل زمستان گرذراني
الرو ميشوند .براي مبارزه با آن حذف مكانيكي ميوه هاي باقيمانده و جمع كردن و سوزاندن ميوه هاي ريزش كرده روي
زمين بهترين راه حل است .سمپاشي با سموم فسفره جذبي مثل فوزالن در مرحله اوج پرواز حشرات نيز مفيد است.

 سوسک شاخک بلند رزاسه Ospheranteria coerolesensاين آفت در اكثر باغهاي بادام و بويژه در باغهاي جديد يك تا سه ساله يك آفت جدي است .حشره ماده كنار جوانهها و
انشعابات فرعي يكساله تخم ريزي مي كند و الرو پس از خروج از تخم مستقيماً وارد سرشاخه ميشود و مرانع رشرد آن
ميشود .خسارت اين آفت در باغات بادام بسيار زياد است و براي مبارزه در باغات جديرد االحرداث در مراحرل اوليره،
قطع سرشاخه پيشنهاد ميشود .هرس موضعي از  55-25سانتيمتري زير محل فعاليت الرو و سوزاندن شاخههراي هررس
شده الزامي است.
حشرات كامل براي تغذيه ،استراحت ،جفت گيري و انجام ساير اعمرال حيراتي روي گلهراي سرفيد علفهراي هررز كره در
معرض مستقيم تابش نور خورشيد قرار دارند هجوم ميبرند .گلهاي گياهان خانواده چتريان بردليل داشرتن گلهراي پهرن،
روشن و متعدد و بعالوه بخاطر همزماني دقيق شكوفايي گل با ظهور حشرات كامل (بسته به منطقه) ميتواند مورد توجه
اين آفت قرار گيرد .لذا مي توان به محض هجوم حشرات بر روي اين گلها نسبت به جمع آوري و معدوم نمودن آنهرا از
روي سطح گلها به خصوص در ساعتهاي اوليه روز و هنگام غروب آفتاب كه حشرات تحرک كمتري دارند اقدام نمود.

 سرشاخه خوار هلو :Anarsia lineatellaيك آفت عمده بادام و هلو است .اين آفت به ساير ميوه هاي هسته دار هم حمله مي كند .سرشاخه خوار هلو به صورت
اولين و دومين مرحله الروي در سلولها و عمدتاً در زير پوست ضخيم تنه در محل اتصال چوبهاي يك تا سه ساله
زمستانه گذراني مي كند .در خالل گلدهي و ريزش گلبرگها دوره هاي زمستان گذراني كرده سرشاخه خوارها مهاجرت
مي كنند تا از برگهاي جوان و جوانه ها تغذيه كند.
عالوه بر خسارت مستقيم ناشي از فعاليت تغذيه سرشاخه خوار هلو به مغزها به نظر ميرسد كه كرم پرتقال ناول ماده را
جذب كرده و سبب تخم گذاري بر همان ميوه ميشود به اين ترتيب خسارت سرشاخه خوار هلو ممكن است مسئول
گسترش آلودگي كرم پرتقال ناول به درصدهاي باالتري از آنچه كه در غياب آن اتفاق مي افتد باشد.

 -بیماری لكه آجری بادام Polystigma ochraceum

بيماري لكه آجري بادام نيز يكي از مهمترين بيماريهاي بادام است و براي كنترل آن ميتوان از سموم قارچكش نظيرر
مانكوزب استفاده كرد ،همچنين ميبايست پس از خزان برگها در پاييز نسبت به جمعآوري و سوزانيدن آنها اقدام كرد.

 بیماری غربالی ()Shot holeنيز زماني كه هواي بهاري باراني و آب يا آبياري باراني به صورت متوالي شاخ و برگها را مرطوب مي كند بيشترين خطر
بالقوه را نشان داده و گسترش مي يابد.
يك همه گيري اوائل فصل بيماري غربالي ممكن است منجر به ريزش شديد برگها و سقوط ميوه ها شود.
 1-1-4کنترل علف های هرز:
كنترل علفهاي هرز در باغهاي بادام به روش تلفيقي انجام مي شود .از روش مكانيكي براي مبارزه با علفهاي هرز يكساله
استفاده ميشود كه شامل كولتيواتورزني در بين رديفها ميباشد .از روش شيميايي براي مبارزه با علفهاي هرز چند ساله
ودايمي استفاده ميشود كه بسته به نوع علف هرز و ميزان رشد آن مي توان از سموم رانداپ به ميزان  5/0-2در هزار و
غيره استفاده كرد. .همچنين استفاده از مالچ نيز موثر است.

 1-9سرمازدگی:
 كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز در باغات آسيب ديده از سرما با توجه به ضعيف شدن درختران از اهميرتويژه اي برخوردار است كه مي بايست به دقت انجام شود.
تغذيه  ،آبياري درختان در باغات سرمازده بايد به طور منظم انجام شود. درختان و شاخه هاي حذف شده بايستي هر چه سريع تر از باغ خارج و معدوم گردند. با توجه به توصيه هاي تحقيقاتي رقم مناسب و ديرگل بايد در هرر منطقره كشرت شرود.در ايرن خصروص ارقرامديرگل آذر ،فرانيس،شكوفه،يلدا ،حرير،سهند A230،A200،و همچنين ارقام شراهرودي 12،11،11،11و 21قابرل
توصيه مي باشد.

 روشهای پیشگیری از سرما و يخ زدگی درختانالف -روشهای کوتاه مدت
 گرم کردن باغ با استفاده از بخاريهای باغی:از بخاريها يا پالرباغي( 35-525عدد در هكتار) مي توان جهت جبران گرمايي كه از طريق تشعشع از دست مي رود
استفاده نمود.

 روش غرقاب کردن خاك و آبیاری بارانی:در روش آبياري باراني در نتيجه انجمادآب روي گياهان و تشكيل اليه هاي نازک يخ ،به ازاي هر گرم آب در حال يخ
بستن حدود  35كالري گرما در سطح برگ آزاد مي شود .گرماي آزاد شده از آب باعث حفظ دماي برگها در محدوده
دمايي بين  5تا  2درجه سانتيگراد يا كمي بيشتر مي شود .اين مقدار گرماي آزاد شده مي تواند باعث حفاظت گياه از يخ
زدگي گردد

 ماشین های مولد باد و بالگردها:ماشين مولد باد ،هوا را در اليه وارونگي دمايي موجود در نزديكي زمين ،بهم مي زنند و باعث افزايش دماي هوا در
پايين اين اليه مي شوند .بكارگيري توأم بخاريها و ماشين هاي مولد باد در باغ يا مزرعه نتايج بهتري داشته و موجب مي
شود گرماي توليد شده توسط بخاري در سطح باغ توزيع و پراكنده شود.

 انواع پوششها:از انواع پوششهاي گياهي مانند پالستيك ،كاه ،كلش ،شاخ و برگ گياهان و خاک و ...استفاده مي شود.

 سفید کردن شاخه ها:معموالًسطوح سفيد ،در شبهاي صاف بي ابر بدون باد ،كمتر از سطوح سياه و تيره در اثر تشعشع حرارت خود را از
دست مي دهند.

ب -روشهای بلند مدت
 انتخاب مكان مناسب:توصيه مي شود درختان بادام در دامنه هاي رو به شمال كشت گردند ،تا گلدهي بهاره آنها به تأخير افتاده و
بصورت طبيعي خطر يخ زدگي آنها كاهش يابد.

 انتخاب خاك مناسب:خاكهايي كه داراي عمق حدود  05سانتيمتر هستند ونيز خاكهاي مرطوب ،متراكم ،عاري از علفهاي هرز و
خاكهايي كه با مواد آلي و كود به خوبي مخلوط شده اند باعث حداكثر ذخيرة گرما در طول روز مي شوند.
 -حفاظت درخت با استفاده از پايه ها و ارقام مناسب:

درختان ديرگل كه شكوفه هاي آنها در بهار ديرتر باز مي شود ،كمتر در معرض خطر يخ زدگي قرار دارند، .ارقام ديرگل
و همچنين ارقام شاهرودي A200 ،A230و مناسب بادام عبارتند از :آذر ،فرانيس،شكوفه،يلدا ،حرير،سهند،
 11،11،11،12و 21

 عملیات به زراعی:استفاده از كود كافي در زمان مناسب ،كنترل آفات و بيماريها ،آبياري كافي و  ، ...باعث بهبود سالمت گياه و در نتيجه
مقاومت بيشتر گياه نسبت به سرما و يخ زدگي مي شود.كودهاي پتاسيم و در مواردي كودهاي فسفري باعث افزايش
تحمل به يخ زدگي مي شود .يكي از روشهاي ساده به زراعي براي افزايش مقاومت گياه در برابر سرما ،تسريع مصنوعي
دوران ركود گياه از طريق قطع آب و كود زياد به ويژه در پايان فصل رشد مي باشد.استفاده از تنك زودرس ميوه در
درختان ميوه نيز باعث افزايش مقاومت به سرماي گياه از طريق جذب بيشتر مواد فتوسنتزي توسط بخش چوبي درخت
مي شود .هرس فرم مناسب رشد درختان(سيستم جامي با محور مركزي تغيير يافته) نيز باعث كاهش خسارت
سرمازدگي مي گردد.

 بادشكن ها:بادشكن ها معموالً از يك يا چند رديف درختان غير مثمر تشكيل مي شوند كه سريع الرشد بوده و در اطراف باغهاي
مثمر در جهتي كه بادهاي شديد محلي از آن طرف مي وزد ،كاشته مي شوند.

( -2دستورالعمل اجرايی اصالح و احیای باغ گردو )

 2-1تغییر ارقام نامطلوب با روش سرشاخه کاری:
هدف از سرشاخه كاري عبارتست از تغيير رقم يك درخت توسط عمل پيوند كه زمان دقيق اجراي آن به روشي
بستگي دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد.انواع پيوند شاخه((Graftingشامل نيمانيم ،اسكنه  ،جانبي  ،زبانه اي و
گاوه ا ي را مي توان پيش از پوست دهي درخت در فصل زمستان انجام داد.
ارقامي كه مورد استفاده قرار مي گيرند شامل ارقام گردوي مرغوب و دير برگ( دير گل) جمال،دماوند چندلر،پدرو
،هارتلي و روند دو مونتيگناک و ساير ژنوتيپهاي برتر و مورد تاييد كميته فني استانها هستند كه بايستي از نهالستانهاي
مجوزدار تهيه شده و از ارقام شناسه دار باشند.

انتخاب رقم ،كليد احداث باغ است و ويژگيهاي مهمي كه در انتخاب رقم بايد مدنظر قرار گيرد شامل زمان گلدهي،
تطابق زمان گرده افشاني  ،زمان رسيدن و سهولت جداشدن دانه از پوست ،عملكرد ،عاري بودن از آفات و بيماريها و
قابليت عرضه به بازار مي باشد.

شرايط مساعد کشت گردو
شاخص

واحد

مناسب

عرض جغرافيايي

درجه

 80-20درجه شمالي

ارتفاع از سطح دريا

متر

355-2055

نياز سرمايي

صفر تا  300-1500 +1ساعت بين صفر
درجه سانتي گراد

نوع خاک
شوري خاک
نياز آبي

درجه سانتي گراد
بافت شني لومي و عميق

دسي زيمنس بر متر

كمتر از 2

متر مكعب در هكتار
در سال

3555-55555

شوري آب

دسي زيمنس بر متر

كمتر از 2

حرارت

درجه سانتي گراد

-25تا+81

رطوبت نسبي

درصد

حداكثر 50

فاصله مناسب درختان

متر

1×1

 2-2تغذيه:
با در نظر گرفتن نتايج آزمون خاک و برگ و با توجه به سن درخت گردو و بازاي هر اصله ساليانه  5/0-5كيلو ازت
خال ص در دو نوبت نيمي در اوايل فروردين و الباقي يكماه بعد و ترجيحا سولفات آمونيوم و يا اوره داده مي شود .
كود فسفره و ترجيحا سوپر فسفات تريپل به ميزان  5/0-5/10كيلو فسفات بازاي هر درخت و كود پتاسه و ترجيحا

سولفات پتاسيم به ميزان  5/0-5كيلو پتاس بازاي هر درخت در اسفند ماه و همه كودها در سايه انداز درخت داده شده
و بالفاصله آبياري گردد .مقادير كوچكتر براي نهال و مقادير بزرگتر براي درختان بارور ذكر شده است.
ضمنا در روش چالكود نيز بازاي هر نهال دو چالكود به ابعاد  15×15×15سانتي متر و در سنين باردهي چهار چالكود
در چهار طرف درخت و در سايه انداز درخت حفر مي شود كه تا  3چالكود نيز قابل افزايش است .در هر كدام از آنها
 55 – 25كيلوگرم كوددامي پوسيده بهمراه  5/2يا  5/2از مقادير ذكر شده از كودهاي شيميايي (فسفاته و پتاسه) در
خالل زمستان داده مي شود .ضمنا كودهاي ميكرو شامل اوره،اسيد بوريك و سولفات روي هر كدام به ميزان  0در
هزار در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن
جوانه ها محلول پاشي مي شود .كودهاي ميكرو از زمان باردهي ميوه و در گردوي پيوندي از سال پنجم به بعد داده مي
شوند.

 2-3.مبارزه با آفات و بیماريها:
درصورت مشاهده خسارت ب يش از حد آستانه اقتصادي آفات و بيماريهاي مهم گردو ،عمليات مبارزه با آفات و
بيماريهاي مذكور براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات صورت مي پذيرد ..آفات و بيماري هاي مهم و اقتصادي
گردو عبارتند از :كرم سيب،،شته  ،كرم خراط  ،آنتر اكنوز و باكتريوز.در مورد آفات حتي المقدور بايد سعي شود از
مبارزه شيميائي استفاده نشود ولي در صورت لزوم براي بعضي از آفات مثل شته سبز و يا شته خالدار الزم است در
صورت طغيان ،مبارزه صورت گيرد ،البته اين آفت تقريباً در همه جا ديده ميشود ولي انگلها و شكارچيان مناسبي نيز در
مناطق مختلف دارد ،لذا بهتر است پس از بروز آفت ،چند نوبت بازديد بعمل آيد ،در صورتيكه تعداد شته سالم روي هر
برگچه از  50تا  25عدد بيشتر باشد ،با نظارت كارشناسان حفظ نباتات به مبارزه با اين آفات اقدام شود.
آفت مهم ديگري كه مبارزه مكانيكي و شيميايي الزم دارد كرم خراط است  .الرو پروانه فري ( كرم خراط) در
مناطق كم ارتفاع و همچنين مناطق گرم و خشك مي باشد كه الزم است قبل از هرس كامالً بصورت فيزيكي
حذف و داالنهاي روي شاخه هاي اصلي و تنه اصلي بوسيله سم و چسب پيوند پوشانده شوند  ،در فصل رشد نيز
شاخه هاي جديد را در حدود اواخر خرداد و تيرماه بازديد نموده در صورت مشاهده اولين آثار فعاليت اين آفت
آنها را نيز حذف نموده وچند سمپاشي با سموم تدخيني و با استفاده از فرمون و طبق توصيه كارشناسان حفظ
نباتات انجام داد.
در مورد ساير آفات بخصوص كنه ها بايد از مبارزه تلفيقي و رفع مشكالت محيطي بخصوص گرد وخاک بهره
گرفت.

در مورد بيماريها مخصوصاً بيماري با كتريائي باليت الزم است در موقع شناسايي و انتخاب درختان ،درختان مقاوم
انتخاب شده باشند.
در بعضي از سالها كه در بهار بارندگي زياد ميباشد ،با وجود دقت در مورد مقاومت پايه هاي انتخاب شده ممكن
است آثار بعضي از بيماريها مثل آنتراكنوز ديده شود در اينصورت حتماً بايد با كارشناسان حفظ نباتات مشاوره الزم
انجام شود و در صورت لزوم مبارزه بهر صورتيكه توصيه ميگردد انجام تا پيوندک سالم و عاري از بيماري و آفت
به نهالستانها منتقل گردد.

 2-4تربیت و هرس درخت:
شامل حذف شاخه هاي خشك شده و خسارت ديده و بيمار و همچنين شاخه هاي با زاويه حاده كه مانع رسيدن نور و
هوا مي شوند ،مي گردد .هرس فرم گردو بصورت ذيل مي باشد :
عمليات سربرداري از ارتفاع  35-555سانتي متري باالي محل يقه ( سطح خاک ) انجام شده و  5-2سانتي متر باالي
يك جوانه برش مورب (  20درجه) زده شده و محل برش با چسب باغباني پوشانيده شود .بطور كلي در هرس فرم
گردو  8 – 0شاخه اصلي بعنوان بازو و با زواياي باز انتخاب مي شوند كه اين شاخه ها بايستي حداقل  85سانتي متر از
همديگر فاصله داشته و در جهات مختلف قرار داشته باشند .عمليات هرس بايستي طوري انجام شود كه در نهايت
درخت به فرم هرس جامي با محور تغيير يافته و با شكل متقارن درآيد.
معموالً در ارقام با باردهي انتهايي عمليات هرس تا سال چهارم انجام مي شود و بعد از سال چهارم هرس ،تنها به حذف
شاخه هاي زائد و خشك شده محدود مي گردد ،ليكن در ارقام با باردهي جانبي ،هرسال يك سوم انتهايي شاخه ها
هرس شده و در تمامي مراحل محل هرس با چسب باغباني پوشانده مي شود.

 2-1.آبیاری:
حتي االمكان استفاده از سيستم آبياري تحت فشار به منظور باال بردن راندمان آبياري و كاهش تلفات انتقال آب توصيه
مي شود .ضمناً در باغهايي كه استفاده از سيستم مذكور امكان پذير نيست توصيه مي شود سيستم آبياري سنتي (كرتي و
غرقابي) به سيستم آبياري نواري (جوي و پشته) تبديل گردد .نياز آبي ساالنه گردو  3555 – 55555مترمكعب در هكتار
مي باشد كه باتوجه به سن درختان و شرايط آب و هوايي منطقه تعيين مي گردد .ضمناً تعداد دفعات آبياري باتوجه به
شرايط منطقه ،ميزان بارندگي و ميزان تبخير و تعرق خصوصاً در ماههاي خشك سال تعيين مي گردد.در صورت استفاده
از سيستم آبياري تحت فشار،روش بابلر مرجح مي باشد،همچنين در صورت لزوم بهتر است از دو لوپ دايره اي
بفواصل نيم و يكمتري در دور درخت در سيستم آبياري قطره اي استفاده گردد.

 2-6مبارزه با علفهای هرز:
كنترل علفهاي هرز در باغهاي گردو به دو روش مكانيكي (كوليتواتور زني) و شيميايي صورت مي گيرد .درصورت لزوم
بسته به نوع علف هرز و ميزان رشد آن مي توان از سموم سيمازين ،ديورون و پاراكوات و غيره به نسبت 2/2 – 2/0
كيلوگرم در هكتار استفاده كرد.

 2-1شاخه برداری ( تنک کردن):
شاخه برداري براي بازكردن  ،تنك كردن تاج و كنترل بلندي درخت بكار ميرود .شاخه برداري با كاستن از چوب ،
رقابت براي مواد غذائي را كاهش داده و در مجموع سبب تقويت شاخه هاي باقيمانده ميشود .شاخه ها به طور كامل با
بريدن آن در محل اتصال به شاخه اصلي بايستي حذف شوند.

 2-1-1سربرداری:
حذف قسمتي از يك شاخه  ،هرس سربرداري است .سربرداري بيشتر از شاخه برداري سبب تقويت رشد منطقه اي و
درخت ميشود ،چون جوانه هاي باقيمانده را از غلبه جوانه انتهائي آزاد ميكند و به دليل اينكه جوانه ها در نزديكي نوک
شاخه تجمع دارند سربرداري تعداد نسبتاً زيادي از نقاط رشد بالقوه را حذف كرده و بنابراين جوانه هاي باقيمانده را
تحريك مي كند .حذف انتهاي شاخه به اين معني است كه كربوهيدراتهاي ذخيره شده در قسمت پائين شاخه هنوز براي
نقاط رشد قابل دسترسي است.

 2-1-2سرما زدگی:
 كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز در باغات آسيب ديده از سرما با توجه به ضعيف شدن درختران از اهميرتويژه اي برخوردار است كه مي بايست به دقت انجام شود.
تغذيه  ،آبياري درختان در باغات سرمازده بايد به طور منظم انجام شود. درختان و شاخه هاي حذف شده بايستي هر چه سريع تر از باغ خارج و معدوم گردند. با توجه به توصيه هاي تحقيقاتي رقم مناسب و ديرگل بايد در هر منطقه كشت شود.در اين خصروص ارقرام ديرربرگ( دير گل) جمال،دماوند چندلر،پدرو ،هارتلي و روند دو مونتيگناک قابل توصيه مي باشند.

روشهای پیشگیری از سرما و يخ زدگی درختان
الف -روشهای کوتاه مدت
 گرم کردن باغ با استفاده از بخاريهای باغی:باغي( 35-525عدد در هكتار) مي توان جهت جبران گرمايي كه از طريق تشعشع از دست مي رود از بخاريها يا پالر
استفاده نمود.

 روش غرقاب کردن خاك و آبیاری بارانی:در روش آبياري باراني در نتيجه انجمادآب روي گياهان و تشكيل اليه هاي نازک يخ ،به ازاي هر گرم آب در حال يخ
بستن حدود  35كالري گرما در سطح برگ آزاد مي شود .گرماي آزاد شده از آب باعث حفظ دماي برگها در محدوده
دمايي بين  5تا  2درجه سانتيگراد يا كمي بيشتر مي شود .اين مقدار گرماي آزاد شده مي تواند باعث حفاظت گياه از يخ
زدگي گردد

 انواع پوششها:از انواع پوششهاي گياهي مانند پالستيك ،كاه ،كلش ،شاخ و برگ گياهان و خاک و  ...استفاده مي شود .

 سفید کردن شاخه ها:معموالًسطوح سفيد ،در شبهاي صاف بي ابر بدون باد ،كمتر از سطوح سياه و تيره در اثر تشعشع حرارت خود را از
دست مي دهند.

ب -روشهای بلند مدت
 انتخاب مكان مناسب:توصيه مي شود درختان گردو در دامنه هاي رو به شمال كشت گردند ،تا گلدهي بهاره آنها به تأخير افتاده و
بصورت طبيعي خطر يخ زدگي آنها كاهش يابد.

 انتخاب خاك مناسب:خاكهايي كه داراي عمق حدود  05سانتيمتر هستند ونيز خاكهاي مرطوب ،متراكم ،عاري از علفهاي هرز و
خاكهايي كه با مواد آلي و كود به خوبي مخلوط شده اند باعث حداكثر ذخيرة گرما در طول روز مي شوند.

 حفاظت درخت با استفاده از پايه ها و ارقام مناسب:درختان ديرگل كه شكوفه هاي آنها در بهار ديرتر باز مي شود ،كمتر در معرض خطر يخ زدگي قراردارندارقام د ير
برگ( ديرگل )گردو عبارتند از :جمال،دماوند چندلر ،پدرو ،هارتلي و روند دو مونتيگناک

 عملیات به زراعی:استفاده از كود كافي در زمان مناسب ،كنترل آفات و بيماريها ،آبياري كافي و  ، ...باعث بهبود سالمت گياه و در نتيجه
مقاومت بيشتر گياه نسبت به سرما و يخ زدگي مي شود.كودهاي پتاسيم و در مواردي كودهاي فسفري باعث افزايش
تحمل به يخ زدگي مي شود .يكي از روشهاي ساده به زراعي براي افزايش مقاومت گياه در برابر سرما ،تسريع مصنوعي
دوران ركود گياه از طريق قطع آب و كود زياد به ويژه در پايان فصل رشد مي باشد.استفاده از تنك زودرس ميوه در
درختان ميوه نيز باعث افزايش مقاومت به سرماي گياه از طريق جذب بيشتر مواد فتوسنتزي توسط بخش چوبي درخت
مي شود .هرس فرم مناسب رشد درختان(سيستم جامي با محور مركزي تغيير يافته) نيز باعث كاهش خسارت
سرمازدگي مي گردد.

 بادشكن ها:بادشكن ها معموالً از يك يا چند رديف درختان غير مثمر تشكيل مي شوند كه سريع الرشد بوده و در اطراف باغهاي
مثمر در جهتي كه بادهاي شديد محلي از آن طرف مي وزد ،كاشته مي شوند.

 2-1اصالح ساختار بستر:
 2-1-1بازسازی انهار:
اصالح ومرمت انهار به منظور استفاده بهينه از منابع آبي موجود ضروري مي باشد .دراين راستا جلوگيري از هرز آب و
حذف علفهاي هرز به منظورجلوگيري از پراكنش بذور آنها بسيار مهم مي باشد.

 2-1-2اصالح سیستم آبیاری:
سيستم بابلر در حداقل كردن محدوديت هاي فيزيكي خاک بسيار موثر تر از سيستم هاي آبياري سطحي هستند.
سيستم بابلرآب را به مقدار كم و با كنترل دقيق به كار ميبرد و بهتر با نفوذپذيري خاک انطباق مي يابند .هنگاميكه مقدار
كم آب آبياري در دفعات زياد به طوري به كار رود كه با مصرف آب گياه انطباق يابد نتايج بهتري در بر خواهد داشت.
نياز آبي گردو بر حسب منطقه و رقم  3-55هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد .در آبياري بابلر نياز آبي
گردو در حدود  5-3هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد.

 2-9تسطیح ناهمواری های سطح باغ:
به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت الزم است كه پستي وبلندي ها ي
موجود در بين درختان تسطيح گردند.

 2-11اصالح فیزيكی و شیمیايی خاك:

هدف از اصالح فيزيكي خاک بهبود شرايط فيزيكي خاک از نظر ساختمان وبافت خاک مي باشد ،اينكار از طريق خاک
ورزي ويا افزودن كودهاي دامي  ،سبز و ...امكان پذير مي باشد.
هدف از اصالح شيميايي خاک بهبود وضعيت خاک از نظر تامين عناصر غذايي مورد نياز براي رشد گردو و همچنين
اصالح اسيديته (  ) pHبه ميزان 6.1 - 1.1و شوري خاک ( ) Ecبه ميزان حداكثر  2دسي زيمنس بر متر مي باشد.

 2 -11اصالح سیستم کاشت:
 2-11-1تعديل تراکم:
اگر تراكم در داخل باغ بدليل زياد يا كم بودن تعداد درختان نا مناسب باشد و يا درختان بصورت نامنظم كشت شده
باشند،بطوريكه عبور ومرور ادوات در داخل باغ را با مشكل روبرو كنند مي بايست درختان نامناسب را حذف و در
صورت لزوم واكاري نمود.
 2-11-2تنظیم فواصل بین درختان:
در گردوي پيوندي فواصل كاشت  1×1متر و در گردوي بذري فواصل كاشت  11×11متر و بصورت سيستم مربع مي
باشد و در مناطق كوهستاني فواصل كاشت گردوي پيوندي  6×6متر و گردوي بذري  1×1مي باشد.

 2-12پوشش تنه:
براي پيشگيري از خسارت جوندگان  ،سرما زدگي  ،آفتاب سوختگي  ،آفات و بيماريها صورت مي گيرد.
در برخي از نقاط كشور از فنس (توري) براي حفاظت دانهالها از صدمات حيوانات و چراي دامها استفاده مي شود.
در مناطقي كه آفتاب شديد وجود دارد مي توان از لوله هاي پالستيك سفيد رنگ به طول  555-505سانتيمتر و قطر
 25-85سانتيمتر استفاده كرد كه هم باعث حفظ تنه گياه از آسيب جوندگان شده و هم تنه را از آفتاب سوختگي
محافظت مي كند .اين لوله داراي يك شكاف طولي است كه با كمي فشار به راحتي باز مي شود و پس از استقرار در
پيرامون تنه دوباره بسته مي شود.
استفاده از محلول بوردو و همچنين رنگ سفيد نيز مي تواند تنه را از آفتاب سوختگي محافظت نمايند.

 2-13واکاری:
در مواردي كه تعدادي از درخت ان خشك گرديده ويا فواصل خالي روي رديفها وجود دارد مي توان نسبت به كشت نهال
اقدام نمود فواصل خالي مي تواند دراثر انجام عمليات تعديل تراكم در باغ ايجاد شده باشد.

 2-14نگهداری باغ تا زمان باردهی اقتصادی مجدد:
اين عمليات شامل مواردي نظير شخم ساليانه بين ردي فها  ،تهيه  ،حمل و پخش كودهاي دامي وشيميايي ،مبارزه با
آفات ،بيماريها و علفهاي هرز ،هرس و ...مي باشد كه در بندهاي فوق الذكر توضيح داده شده است .

 (-3دستورالعمل اصالح و احیای باغ فندق)
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 3-1تغذيه:
نياز كودي براساس نتايج تجزيه خاک و برگ تعيين مي گردد .كودهاي شريميايي باتوجره بره سرن درخرت بره ازاي هرر
درخررت سرراليانه  855 – 055گرررم ازت خررالص( 255 – 255 ، )Nگرررم فسررفات( )p2o5و  555 – 255گرررم
پتاس( (k2oبه خاک اضافه گردد .زمان پخش كودهاي فسفره و پتاسيم در اسفندماه و كود ازته در دو نوبت در ماههراي
ارديبهشت و خرداد در سايه انداز درخت همرراه برا  55-25كيلروگرم كروددامي پوسريده بره روش چرالكود بره ابعراد
 05×05×05سانتي متر در چهارطرف درخت به خاک اضافه مي گردد .ضمنا كودهاي ميكرو شامل اوره،اسريد بوريرك و
سولفات روي هر كدام به ميزان  0در هزار در دو نوبت،يكي در اواسط پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريرزش برگهرا
و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها محلول پاشي مي شود .كودهاي ميكرو از زمان براردهي ميروه و در
فندق از سال پنجم به بعد داده مي شوند.

 3-2مبارزه با آفات و بیماريها:
درصورت مشاهده خسارت بيش از حد آستانه اقتصادي آفات و بيماريهاي مهم فندق ،عمليات مبارزه با آفات و
بيماريهاي فوق الذكر بايستي براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات صورت پذيرد.آفات و بيماري هاي مهم و
اقتصادي فندق بشرح ذيل ميباشد:

 3- 2-1سفیدك سطحی فندق:
به صورت لكه هاي تقريباً كروي به رنگ زرد و سفيد ديده مي شود كه در مركز هر يك از لكه ها اسپورهاي قارچ در
اواخر فصل به صورت نقطه هاي سياه در مي آيند .اين بيماريها خسارت چنداني ايجاد نمي كند و فقط باعث ريزش
مختصر برگ مي گردد .براي مبارزه با اين بيماري ،در صورت مشاهده عالئم اين قارچ روي برگها با در نظر گرفتن
درجه حرارت هوا ،مي توان از سموم سولفوره (كوزان) با غلظت  2تا  8در هزار و يا مانكوزب با غلظت  5/0تا  2هزار
استفاده نمود.

 3-2-2شپشک نرم تن:
اين حشره با مكيدن شيره گياهي موجب تضعيف درخت مي گردد و همچنين با ترشح عسلك باعث تجمع گرد و خاک
كه در سطح برگ ،تنه و سرشاخه هاي درختان و موجب اختالل در فعاليت هاي فيزيولوژيكي درختان بخصوص
فتوسنتز مي گردد .براي مبارزه با اين آفات مي توان از روغن ولك  2درصد به صورت سمپاشي زمستانه قبل از مرحله
تلقيح درختان استفاده نمود.

 3-2-3شته فندق:
به شته هلو شباهت زيادي دارد و مهمترين عالمت تشخيص آن فعاليت دسته جمعي آنها در اطراف برگهاي اصلي
است .خسارت اين آفت با ترشح شديد عسلك همراه است كه به نوبه خود موجب جلب مورچگان  ،زنبور و مگسهاي
مختلف و تجمع گرد و خاک مي شود .اين حشرات ممكن است باعث انتقال بيماريهاي ويروسي نيز گردند .براي مبارزه
با اين آفت مي توان از سموم مناسب استفاده نمود.

 3-2-4کنه جوانه خوار فندق:
از مهم ترين آفات فندق به شمار مي رود .اين آفت ضمن مستقر شدن روي جوانه هاي تازه ،با فروبردن نيش خود
موجب تورم و بدشكلي جوانه ها در زمان بازشدن شده ،همچنين باعث فساد و خشكيدگي جوانه هاي گل مي گردد.
براي مبارزه با اين آفت مي توان از سموم آندوسولفان ،آزينفوس متيل ،پودرگوگرد و يا ديازينون در زمان بيدار شدن
گياه و يا زماني كه شاخه ها  2تا  8برگي هستند  ،استفاده نمود.
ساير آفات و بيماريهاي فندق در ايران خسارت چنداني ايجاد نمي نمايند كه فقط به ذكر اسامي آنها اكتفا مي شود.
آفات فندق :باالنن ،سنها ،سوسك چوب خوار فندق ،زنبور برگ خوار فندق و كرم سفيد ريشه.
بیماريهای فندق :شامل باكتريوز ،شانكر ،گلوسپوريوم ،مونيليا ،بوتريتيس.

 3-3تربیت و هرس:
زمان هرس فرم فندق به هنگام خواب درخت يعني از آذرماه تا اسفندماه است .پس از كاشت نهال ريشه دار در
زمين اصلي ،نخستين هرس به صورت زير انجام مي شود:
سربرداري نهال از ارتفاع  55-35سانتيمتر از سطح زمين
حذف كليه شاخه هاي تنه پائين تر از  25سانتي متر از كف خاک
زخم بندي ( پانسمان) شاخه هاي بريده با چسب باغباني
حذف برگهائي كه در طول دوره رشد بعدي روئيده مي شوند (.از  25سانتي متر به پائين).
بطور كلي بمنظور هرس فندق  8 – 0شاخه اصلي بعنوان بازو و با زاويه و فاصله باز و مناسب داشته و در جهات
مختلف قرار داشته باشند ،انتخاب مي شوند  .عمليات هرس بايستي طوري انجام شود كه )و با شكل متقارن درآيد.
معموالً عمليات هرس تا سال در نهايت درخت به فرم هرس جامي با محور يافته(Modified-central- leader

چهارم انجام مي شود و بعد از سال چهارم هرس ،تنها به به حذف شاخه هاي خشك شده و خسارت ديده و يا حذف
شاخه ايي كه مسن بوده و يا بيش از حد به طرف زمين رشد مي نمايند محدود مي شود و در تمامي مراحل محل هرس
با چسب باغباني پوشانده مي شود.
هرس درختان بالغ فندق به حذف شاخه هاي خشك شده و خسارت ديده و شاخه هاي مسن و يا آنهايي كه بيش از
حد به طرف زمين رشد مي نمايند محدود مي شود .به طور كلي هرس درختان بالغ فندق به دو روش زير صورت گيرد:
حذف  05درصد از سطح باردهي درخت در  25درصد از درختان كل باغ كه در طي  0سال كل درختان باغ هرس مي
گردند.
هرس ساليانه و حذف  55درصد از باردهي درخت در كل درختان باغ در تمام مراحل ،محل هرس با چسب باغباني
پوشانده شود.

 3-3 -1شاخه برداری ( تنک کردن):
شاخه برداري براي بازكردن  ،تنك كردن تاج و كنترل بلندي درخت بكار ميرود .شاخه برداري با كاستن از چوب ،
رقابت براي مواد غذائي را كاهش داده و در مجموع سبب تقويت شاخه هاي باقيمانده ميشود .شاخه ها به طور كامل با
بريدن آن در محل اتصال به شاخه اصلي بايستي حذف شوند.

 3-3-2سربرداری:
حذف قسمتي از يك شاخه  ،هرس سربرداري است .سربر داري بيشتر از شاخه برداري سبب تقويت رشد منطقه اي
و درخت ميشود ،چون جوانه هاي باقيمانده را از غلبه جوانه انتهائي آزاد ميكند و به دليل اينكه جوانه ها در نزديكي
نوک شاخه تجمع دارند سربرداري تعداد نسبتاً زيادي از نقاط رشد بالقوه را حذف كرده و بنابراين جوانه هاي
باقيمانده را تحريك مي كند .حذف انتهاي شاخه به اين معني است كه كربوهيدراتهاي ذخيره شده در قسمت پائين
شاخه هنوز براي نقاط رشد قابل دسترسي است.

 3-3-3سرما زدگی:
 كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز در باغات آسيب ديده از سرما با توجه به ضعيف شدن درختران از اهميرتويژه اي برخوردار است كه مي بايست به دقت انجام شود.
تغذيه  ،آبياري درختان در باغات سرمازده بايد به طور منظم انجام شود. درختان و شاخه هاي حذف شده بايستي هر چه سريع تر از باغ خارج و معدوم گردند. با توجه به توصيه هاي تحقيقاتي رقم مناسب و مورد تاييد بايد در هر منطقه كشت شود.در اين خصوص ارقامروند دوپيمون  ،فرتيل دو كوتارد (بارسلونا) ،النگ داسپاين ،سقورب ،نقرت ،داويانا ،كوكسفورد و مروي دوبول
ويله ،شاه فندق ،گرد اشكورات ،تابستانه ،پاييزه ،انبوه ،پشمينه ،گرجه ،شصتك و كالپرک قابل توصيه مي باشند.

 3-4کنترل يا حذف پاجوشها:
يكي از خصوصيات درخت فندق توليد فراوان پاجوش مي باشد .پاجوشها عالوه بركاهش ميزان انرژي و
موادغذايي (درخت) سبب تاخير در باردهي درختان مي گردند .بنابراين بايد نسبت به حذف و كنترل پاجوشها از
طريق مكانيكي (استفاده از قيچي ،اره و  )...و يا شيميايي در زمانهاي مناسب اقدام نمود.

 3-1آبیاری:
حتي االمكان استفاده از سيستم آبياري تحت فشار بمنظور باالبردن راندمان آبياري و كاهش تلفات پرت آب ،توصيه
مي شود .ضمناً در باغهائي كه استفاده از سيستم مذكور امكان پذير نيست ،توصيه مي شود سيستم آبياري سنتي
(كرتي و غرقابي) به سيستم آبياري نواري (جوي و پشته) تبديل گردد .نياز آبي فندق  3555 – 55555مترمكعب در
هكتار است كه باتوجه به سن درختان و شرايط آب و هوايي منطقه تعيين مي گردد.

جدول شماره  -1نیاز آبی درختان فندق در سنین مختلف در هر نوبت آبیاری
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ضمناً تعداد دفعات آبياري باتوجه به شرايط منطقه ،ميزان بارندگي و ميزان تبخير و تعرق خصوصاً در ماههاي گرم سال
تعيين مي گردد.

 3-6مبارزه با علفهای هرز:
كنترل علفهاي هرز در باغهاي فندق به دو روش مكانيكي (كولتيواتور زني) و شيميايي صورت مي گيرد .در
صورت لزوم بسته به نوع و رشد علف هرز مي توان از سموم سيمازين ،ديورون ،پاراكوآت و  ...به نسبت – 2/0
 2/2كيلوگرم در هكتار استفاده نمود.

 3-1اصالح ساختار بستر:
 3-1-1بازسازی انهار:
اصالح ومرمت انهار به منظور استفاده بهينه از منابع آبي موجود ضروري مي باشد .دراين راستا جلوگيري از هرز آب و
حذف علفهاي هرز به منظورجلوگيري از پراكنش بذور آنها بسيار مهم مي باشد.

 3-1-2اصالح سیستم آبیاری:
سيستم قطره اي در حداقل كردن محدوديت هاي فيزيكي خاک بسيار موثر تر از سيستم هاي آبياري سطحي هستند.
سيستم هاي قطره اي آب را به مقدار بسيار كم و با كنترل دقيق به كار ميبرند و بسيار بهتر با نفوذپذيري خاک انطباق مي
يابند .هنگاميكه مقدار كم آب آبياري در دفعات زياد به طوري به كار رود كه با مصرف آب گياه انطباق يابد نتايج بهتري
در بر خواهد داشت.
نياز آبي فندق بر حسب منطقه و رقم  1-11هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد .در آبياري قطره اي نياز
آبي حدود  6-1هزار متر مكعب براي هر هكتار در سال مي باشد.
 3-1-3ايجاد بانكت و تراس:
هدف اصلي در حقيقت بهره برداري حداكثر از نزوالت آسماني بويژه در اراضي شيبدار است لذا مي بايست اقداماتي را
اعمال كرد تا ناحيه ريشه از بيشترين ذخيره آب برخوردار شود .بر اين اساس روش هاي جمع آوري آب باران به انواع
مختلفي تقسيم بندي مي شوند كه در اينجا به بانكت و تراس اشاره مي شود:

 3-1-3-1بانكت :
با ايجاد چاله هاي هاللي شكل به شعاع  2-2متر و در امتداد خطوط عمود بر جهت شيب اصلي دامنه ها مي توان
بانكت هاللي را بوجود آورد.

 3-1-3-2تراس:
در اين روش روي خطوط هم تراز ،تراس احداث نموده و براي انجام آن مي بايستي شيب طبيعي دامنه كوه به چند پله
تقسيم شود.

 3-1تسطیح ناهمواری های سطح باغ:
به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت الزم است كه پستي وبلندي ها ي
موجود در بين درختان تسطيح گردند.

 3-9اصالح فیزيكی و شیمیايی خاك:
هدف از اص الح فيزيكي خاک بهبود شرايط فيزيكي خاک از نظر ساختمان وبافت خاک مي باشد ،اينكار از طريق خاک
ورزي ويا افزودن كودهاي دامي  ،سبز و ...امكان پذير مي باشد.
هدف از اصالح شيميايي خاک بهبود وضعيت خاک از نظر تامين عناصر غذايي مورد نياز براي رشد فندق و همچنين
اصالح اسيديته (  ) pHبه ميزان  6/1-1/1و شوري خاک () Ecبه ميزان حد اكثر  4دسي زيمنس بر متر مي باشد.

 3-11اصالح سیستم کاشت:
 3-11-1تعديل تراکم:
اگر تراكم در داخل باغ بدليل زياد يا كم بودن تعداد درختان نا مناسب باشد و يا درختان بصورت نامنظم كشت شده
باشند بطو ريكه عبور ومرور ادوات در داخل باغ را با مشكل روبرو كنند مي بايست درختان نامناسب را حذف و در
صورت لزوم واكاري نمود.

 3-11-2تنظیم فواصل بین درختان:
در فندق فواصل كاشت  4×1متر و بصورت سيستم مستطيلي مي باشد و در مناطق كوهستاني فواصل كاشت متر 4×4
بر روي خطوط تراز مي باشد.

 3-11نگهداری باغ تا زمان باردهی اقتصادی مجدد:
اين عمليات شامل مواردي نظير شخم ساليانه بين رديفها  ،تهيه  ،حمل و پخش كودهاي دامي وشيميايي ،مبارزه با
آفات ،بيماريها و علفهاي هرز ،هرس و ...مي باشد كه در بندهاي فوق الذكر توضيح داده شده است.

روشهای پیشگیری از سرما و يخ زدگی درختان
الف -روشهای کوتاه مدت
 گرم کردن باغ با استفاده از بخاريهای باغی:از بخاريها يا پالرباغي( 35-525عدد در هكتار) مي توان جهت جبران گرمايي كه از طريق تشعشع از دست مي رود
استفاده نمود.

 روش غرقاب کردن خاك و آبیاری بارانی:در روش آبياري باراني در نتيجه انجمادآب روي گياهان و تشكيل اليه هاي نازک يخ ،به ازاي هر گرم آب در حال يخ
بستن حدود  35كالري گرما در سطح برگ آزاد مي شود .گرماي آزاد شده از آب باعث حفظ دماي برگها در محدوده
دمايي بين  5تا  2درجه
سانتيگراد يا كمي بيشتر مي شود .اين مقدار گرماي آزاد شده مي تواند باعث حفاظت گياه از يخ زدگي گردد

 ماشین های مولد باد و بالگردها:ماشين مولد باد ،هوا را در اليه وارونگي دمايي موجود در نزديكي زمين ،بهم مي زنند و باعث افزايش دماي هوا در
پايين اين اليه مي شوند .بكارگيري توأم بخاريها و ماشين هاي مولد باد در باغ يا مزرعه نتايج بهتري داشته و موجب مي
شود گرماي توليد شده توسط بخاري در سطح باغ توزيع و پراكنده شود.

 انواع پوششها:از انواع پوششهاي گياهي مانند پالستيك ،كاه ،كلش ،شاخ و برگ گياهان و خاک و ...
استفاده مي شود.

 سفید کردن شاخه ها:معموالًسطوح سفيد ،در شبهاي صاف بي ابر بدون باد ،كمتر از سطوح سياه و تيره در اثر تشعشع حرارت خود را از
دست مي دهند.

ب -روشهای بلند مدت
 انتخاب مكان مناسب:توصيه مي شود درختان فندق در دامنه هاي رو به شمال كشت گردند ،تا گلدهي بهاره آنها به تأخير افتاده و
بصورت طبيعي خطر يخ زدگي آنها كاهش يابد.

 انتخاب خاك مناسب:خاكهايي كه داراي عمق حدود  05سانتيمتر هستند ونيز خاكهاي مرطوب ،متراكم ،عاري از علفهاي هرز و
خاكهايي كه با مواد آلي و كود به خوبي مخلوط شده اند باعث حداكثر ذخيرة گرما در طول روز مي شوند.

 حفاظت درخت با استفاده از پايه ها و ارقام مناسب:درختان ديرگل كه شكوفه هاي آنها در بهار ديرتر باز مي شود ،كمتر در معرض خطر يخ زدگي قرار دارند .ارقام مناسب
و ديرگل فندق عبارتند از :ارقام روند دوپيمون  ،فرتيل دو كوتارد (بارسلونا) ،النگ داسپاين ،سقورب ،نقرت ،داويانا،
كوكسفورد و مروي دوبول ويله ،شاه فندق ،گرد اشكورات ،تابستانه ،پاييزه ،انبوه ،پشمينه ،گرجه ،شصتك و كالپرک
قابل توصيه مي باشند

 عملیات به زراعیاستفاده از كود كافي در زمان مناسب ،كنترل آفات و بيماريها ،آبياري كافي و  ، ...باعث بهبود سالمت گياه و در نتيجه
مقاومت بيشتر گياه نسبت به سرما و يخ زدگي مي شود.كودهاي پتاسيم و در مواردي كودهاي فسفري باعث افزايش
تحمل به يخ زدگي مي شود .يكي از روشهاي ساده به زراعي براي افزايش مقاومت گياه در برابر سرما ،تسريع مصنوعي
دوران ركود گياه از طريق قطع آب و كود زياد به ويژه در پايان فصل رشد مي باشد.استفاده از تنك زودرس ميوه در
درختان ميوه نيز باعث افزايش مقاومت به سرماي گياه از طريق جذب بيشتر مواد فتوسنتزي توسط بخش چوبي درخت
مي شود .هرس فرم مناسب رشد درختان(سیستم جامی با محور مرکزی تغییر يافته) نیز باعث کاهش خسارت
سرمازدگی می گردد.

 بادشكن ها:بادشكن ها معموالً از يك يا چند رديف درختان غير مثمر تشكيل مي شوند كه سريع الرشد بوده و در اطراف باغهاي
مثمر در جهتي كه بادهاي شديد محلي از آن طرف مي وزد ،كاشته مي شوند.

