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 چکیده

دلیل کاهش بارندگي و نزول کیفیت آب  ترین محصوالت تولیدشده در استان هرمزگان است که به انبه از مهم

این محصول در مرحله نارس جهت . به مناطق با کیفیت باالی آب آبیاری شده استآبیاری، کشت و پرورش آن محدود 

نکات مهم از در نشریه فني حاضر، . گیرد خوری مورد استفاده قرار مي تهیه ترشي و در مرحله بلوغ جهت مصرف تازه

 .است تولید نهال انبه تا کشت در زمین اصلي به اختصار ارائه شده

 

 مقدمه

ویژه  منشأ آن جنوب آسیا به. ها معروف است صوالت مهم مناطق گرمسیری بوده و به سلطان میوهانبه یکي از مح

میالدی به  7333برمه و شرق هندوستان است که خیلي زود در ماالیا، شرق آسیا و شرق آفریقا منتشر و در سال 

احتماالً . شده است در هندوستان کشت مي سال پیش 5333انبه از حدود . کالیفرنیای آمریکا، منطقه سانتاباربارا وارد شد

مسافران پرتغالي به غرب آفریقا و  هوسیل انبه در قرن دهم توسط دریانوردان ایراني به شرق آسیا برده و در قرن شانزدهم به

 .ه استجنوب آمریکا منتقل شد

گونه است  73دارای آن نس جبوده و  (Anacardiaceae)پسته  هخانواداز  .Mangifera indica Lبا نام علمي  انبه

قابلیت  M. caesiaو  M. Odorata،  M. foetida ها فقط گونه  از این. خوراکي است هآن دارای میو هگون 77که 

نوع . است( هندوچین و اندونزی) آسیای جنوبي یاانبه شامل دو نژاد هندی و دیگری فیلیپیني  نژادهای .خوراکي دارند

هایي با  نژاد هندی میوه. رنگ یا قرمز است های سبز کم روشن و نوع فیلیپیني دارای جوانههای قرمز  هندی دارای جوانه

جنین جنسي و ارقام  یكجنیني شامل  ارقام تك. کند هایي با بذر چندجنیني تولید مي جنیني و نژاد فیلیپیني میوه بذر تك

میوه در نژاد هندی  .جنسي باشند نسي و بقیه غیرها ج که ممکن است یکي از آن هستندچندجنیني شامل دو جنین یا بیشتر 

 .رنگ و به شکل کلیه کشیده است با رنگ خوب و فرم منظم و در نژاد فیلیپیني به رنگ سبز کم

سال روی درخت باقي  8ها تا  برگ. استها و تاج پرپشت  پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه انبه درختي تك

های میاني  رگبرگ. هستندمتر  سانتي 3-73عرض  به  متر و سانتي 77-53طول  شکل به يها بیضوی یا بادام برگ. مانند مي

طور عمده  ولي به ؛در دو طرف برگ وجود دارندی هوایي ها روزنه. جانبي است  جفت رگبرگ 83برجسته بوده و دارای 

 .اند در سطح زیرین برگ تجمع یافته

گل نر و هرمافرودیت  733-73333متر و دارای بیش از  سانتي 73-73آذین دارای چند خوشه گسترده به طول  گل

 . (7 لکش) است( دوجنسي)
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 هی در درخت انبهگلد -1شکل 

 7-3ها کوچك، به اندازه  گل. درصد متغیر است 7-733های دوجنسي بسته به رقم و آب و هوا از  نسبت گل

 وتند ای هس کاسبرگ و پرچم و یك مادگي با یك خامه مورب و تخمدان دو برچه 7دارای  به طور معمولمتر و  میلي

بوده و یك هسته ( مزوکارپ)دار با گوشت خوردني  میوه یك شفت گوشت. شود ها تبدیل به میوه مي تنها یکي از آن

کیلوگرم وزن داشته  3گرم تا  733میوه ممکن است از . (3 لکش) و بذر در داخل آن قرار دارد( آندوکارپ)چوبي 

 .باشد

 

 
 های مختلف میوه انبه قسمت -2شکل 

 
تولید عدد میوه در هر درخت  833- 733 تدریج تا حدود ین است و بهیپاباردهي های اول  مقدار تولید میوه در سال

کیلوگرم و برای درختان غیرپیوندی  773-333متوسط بازده بر مبنای وزن برای هر درخت در درختان پیوندی . شود مي

در مرحله اول جهت تولید ترشي و در مرحله برداشت . شود برداشت ميصورت دو ه انبه ب میوه .استکیلوگرم  533-833

در این حالت . شود میوه پس از طي مرحله بلوغ برداشت مي ،در مرحله دوم. شود انجام مي خوری دوم جهت مصرف تازه

توسط ارتفاع درختان انبه بین م. باشد ط نگهداری در انبار قابل رسیدن ميیمتمایل به زرد بوده و در شرا میوهرنگ پوست 

 .باشد البته عمر درختان پیوندی کمتر از انواع بذری مي. کنند سال عمر مي 733متر بوده و بیش از  83تا 73
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که بارندگي یا رطوبت باال در  مشروط بر این. متری رشد کند 7533تواند از سطح دریا تا ارتفاع  انبه ميدرخت 

گراد برای آن  درجه سانتي 7گراد و کمتر از  درجه سانتي 55باالتر از  درجه حرارت. فصل گلدهي وجود نداشته باشد

. گراد را در فصل رشد و بلوغ میوه تحمل نماید درجه سانتي 53های باالتر از  تواند درجه حرارت اما مي. مضر است

 . استگراد  درجه سانتي 35-31بهترین درجه حرارتي که انبه در آن از رشد مناسبي برخوردار است، درجه حرارت 

 هعامل محدودکننده در مرحل. یابد گراد کاهش مي درجه سانتي 87و باالی  77گرده در دماهای زیر  هزني دان جوانه

 در انبه آغازی گل ،شبانه و شرایط خشکيگراد  سانتي هدرج 73-73در دمای . استرارت پایین حگلدهي انبه درجه 

گراد  درجه سانتي 7/73در هنگامي که رشد رویشي کامالً متوقف شده و دما حدود  های گل رشد خوشه. شود تسریع مي

 میوهدرجه حرارت باالتر در فصل رشد میوه، بلوغ میوه را تسریع و موجب بهبود اندازه و کیفیت . دهد رخ مياست، 

 .شود مي

آن در طول سال از اهمیت  کاشت انبه اهمیت زیادی ندارد، بلکه شدت بارندگي و توزیع برایمیزان بارندگي 

که بارندگي در  مشروط بر این)متر  میلي 373تواند در مناطقي با بارندگي کمتر از  چرا که انبه مي. خاصي برخوردار است

 .متر پرورش یابد میلي 373تا مناطقي با بارندگي بیشتر از ( رشد میوه رخ دهد هزمان حداکثر نیاز گیاه یعني دور

 ،درصد است 33افتد و یا رطوبت نسبي باالتر از  در فصل گلدهي بارندگي زود به زود اتفاق ميانبه در مناطقي که 

 هایي از قبیل سفیدک پودری آفات و بیماریو گسترش چون این شرایط موجب شیوع  .خوبي میوه تولید کند تواند به نمي

 سفیدکبیماری اال حساس بوده و در معرض البته ارقام هندی نسبت به رطوبت ب. شود و آنتراکنوز مي (بالیت شکوفه)

توانند درخت را  ها مي این بیماری. ولي ارقام فیلیپیني نسبت به رطوبت باال مقاومت بیشتری دارند ؛گیرند قرار مي پودری

و  هایي که در فصل گلدهي روزهای آفتابي و رطوبت نسبي پایین دارند، بهترین رشد انبه در مکان .کامالً غیربارور سازند

 .تولید محصول را دارد

 

 ازدیاد انبه

بعد از برداشت بالفاصله بایست  در روش جنسي بذرها مي. انبه به دو طریق جنسي و غیرجنسي قابل ازدیاد است

اگانه کشت از یکدیگر جدا و هر کدام جد زني پس از جوانه ها بایستي در بذرهای چندجنیني دانهال. میوه کاشته شود

 .سایه قرار گیرند درصد 83 با شده و در محیطي

در روش پیوندزدن ابتدا بذر . و خوابانیدن هوایي است شاخه، پیوند (پیوند جوانه)روش غیرجنسي شامل کوپیوند 

خوابانیدن هوایي و پیوند مجاورتي باعث  .شود های حاصله، عمل پیوند انجام مي ماه روی دانهال 7-3کاشته و پس از 

حاصل از پیوند مجاورتي بیشتر از  های نهالسرعت رشد . شود مي زرگ در مدت زمان کوتاهتولید گیاهاني با اندازه ب

درختان بذری انبه دیرتر از  .از پیوند جانبي بیشتر از خوابانیدن هوایي استهای حاصل  نهالپیوند جانبي و سرعت رشد 

 .یه هستنددرختان تکثیرشده به روش غیرجنسي به گل رفته و کمتر به گیاه مادری خود شب
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 مادری درختاناستقرار 

 :اند از عبارت، شوداعمال ( منبع پیوندک درختان)مادری  درختانشرایط و ضوابطي که بایستي در مورد 

مادری بایستي در شرایط خاکي های  نهال (:لومي -شني تا شني)خیز و با زهکش خوب  انتخاب خاک حاصل( الف

 .های حاوی پیوندک مناسب را داشته باشند ت تولید شاخهل جهآ مناسب پرورش یافته تا شرایط ایده

مجزا کشت شده  بایستي در یك محل ،منبع تهیه پیوندک درختان :مادری های نهالاختصاص یك مکان مجزا به ( ب

به ( دیگر درختانهای جوان بذری یا پیوندی و یا حتي  نهال)با بقیه موارد  درختانباشند چرا که نیازهای کلي این 

 .متفاوت است کامل طور

یکي از معیارهای انتخاب یك . مادری بایستي از ارقام مناسب هر منطقه باشند درختان :انتخاب ارقام مورد نیاز( ج

عنوان یك  کشت آن به ای در آن است که برای منطقه تحت مادری، وجود مشخصه درختعنوان  درخت انبه به

 .شود معیار محسوب مي

آبیاری . مادری دارد درختکیفیت آب آبیاری تأثیر بسزایي در رشد و نمو  :با کیفیت مناسب دسترسي به آب آبیاری( د

 .درختان مادری با آب با کیفیت پایین رشد و نمو آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد

بر  ها عالوه مادری از جنبه آفات و بیماری درختانکنترل دقیق  :مادری جهت کنترل آفات درختاننظارت منظم ( ه

از طریق پیوندک  عواملمختلف، مانع از انتقال این  های بیماریآفات و  حملهداشتن درختان مادری از  مصون نگه

 .های پیوندی خواهد شد به نهال

 .سال است 8-5تهیه پیوندک  برایمادری  درخانحداقل سن ( ز

 

 قطعات تکثیریاستقرار 

 :های زیر باشد اني را بایستي آماده نمود که دارای ویژگيمنظور ایجاد خزانه جهت تولید نهال پیوندی، مک به

 .مادری باشد درختانهمانند خاک و آب مورد استفاده در باید خاک و آب مورد استفاده  -

 .های مورد نیاز بستگي دارد تعداد و مکان قطعات تکثیری به تعداد و مکان خزانه -

 .شود ها با توجه امکانات موجود احداث خزانه -

 

 نهمحل خزا

 :محل خزانه بایستي

 .و منابع آلودگي باشد ها باغدور از  -

 .دارای زهکش مناسب باشد -

 .آب مورد استفاده در آن از کیفیت خوبي برخوردار باشد -
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 .شودمحافظت  آفاتاز نور آفتاب، باد و  -

 

 انتخاب بذر جهت تولید پایه

 .ها باشد آفات و بیماریهر گونه درخت منبع بذر، عاری از  -

 .پذیردتهیه بذر در زمان رسیدگي کامل میوه صورت  براییوه برداشت م -

 .دشوهای بزرگ و عاری از آفت و بیماری انتخاب  میوه -

 طور معمول بهبذر ارقام چندجنین . ترجیحاً از ارقام دارای بذر چندجنین جهت تولید پایه استفاده شود -

 .(8 لکش) کنند های یکنواخت تولید مي دانهال

 

 
 (راست) و چندجنین انبه( چپ)جنین  بذر تک -3شکل 

 

 تولید پایه

روش )و زیر پوشش درون گلدان ( روش قدیمي سنتي)به دو صورت تحت شرایط مزرعه طور عمده  بهتولید پایه 

 .پذیرد انجام مي( خزانه مدرن

 

 تولید پایه در شرایط مزرعه( الف

 :(5 لکش) زیر است دارای معایب ،این روش که از نظر تجاری و علمي مردود اعالم شده است

 (.است هزینه تولید باال)گران  -

 جهت انتقال به زمین اصلي نهالشدن  افزایش مدت زمان آماده -

 ها آن سختها و مدیریت  افزایش حمله آفات و بیماری -

 یط آب و هوایي در روند انجام کارتأثیر زیاد شرا -

 های خاکزی افزایش احتمال حمله بیماری -
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 کاهش درصد موفقیت پیوند -

 عاری از بیماری های نهالتولید  ودنب مشکل -

 فات در زمان انتقال به زمین اصليافزایش تل -

 

  

 
شده در های تولید ، نهال(چپباال )درون گلدان  ،و زیر پوشش( راستباال )تحت شرایط مزرعه تولید پایه  -4شکل 

 (پایین)گلدان پالستیکی 

 

 تولید پایه زیر پوشش درون گلدان( ب

 استمورد تأیید نیز زه مورد توجه تولیدکنندگان نهال قرار گرفته و از نظر علمي و تجاری این روش که امرو

 :دارای محاسن زیر است ،(5 لکش)

 (هزینه تولید پایین است)صرفه  و مقرون بهاقتصادی  -

 ها نهالرشد سریع  -

 ها ها و کنترل راحت آن نظارت دقیق بر آفات و بیماری -

 ارثیر شرایط جوی در روند انجام ککاهش تأ -
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 ها محیط کشت گلدانو ضدعفوني های خاکزی در اثر گندزدایي  کاهش آلودگي ناشي از بیماری -

 افزایش درصد موفقیت پیوند -

 عاری از بیماری با کیفیت باال های نهالتولید امکان  -

 فات در زمان انتقال به زمین اصليکاهش تل -

 سهولت انتقال به زمین اصلي -

 :پرداخته شده استل در روش خزانه مدرن به بررسي روند تولید نها ادامهدر 

 

 (های مدرن خزانه)ایجاد ساختارهای اساسی 

ایجاد یك الیه  .، ایجاد شودانداز و صفحات پالستیکي را نگهدارد هایي که بتواند تورهای سایه زیرساختدر ابتدا باید 

از  نصب سیستم آبیاریو  های خاکزی ها در برابر بیماری حفاظت از گلدانبرای  (مالچ) ها محافظ بین خاک و گلدان

 .های مدرن هستند مهمترین ساختارهای اساسي در خزانه

 

 ها انتخاب گلدان

از  متر سانتي 37× 33های سفالي و پالستیکي با ابعاد  گلدانیا  متر سانتي 83×33اتیلن سیاه رنگ با ابعاد  های پلي کیسه

های زهکش مناسب باشند تا پس از آبیاری،  ها بایستي دارای سوراخ گلدان. های موجود در انتخاب گلدان هستند گزینه

ها  بوده و از گسترش بیماری سترونبار مصرف،  های پالستیکي یك کیسه .(7 لکش) سرعت انجام شود زهکشي به

 .کند جلوگیری مي

 

   

   
 انواع گلدان -5شکل 
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 های کشت مخلوط

های کشت  غذایي و ایجاد شرایط فیزیکي الزم از وظایف مخلوطای از آب، اکسیژن و مواد  تأمین مخلوط بهینه

دارای همچنین  .کنند های کشت حاوی ذرات ریز و درشت هستند که منافذی برای آب و هوا ایجاد مي مخلوط .است

pH کنند بودن مواد غذایي بوده و تعادل میزان مواد معدني جهت تغذیه گیاه را برقرار مي ثابت جهت در دسترس. 

 

 ای کشته های اصلی مخلوط یژگیو

 :ها عبارتند از ترین آن کاربردیهای خاصي داشته باشند که  های کشت باید ویژگي مخلوط

 .درصد باشد 53ظرفیت نگهداری آب بیش از  -

 .های گیاهي، گیاهان سمي و آفات باشد عاری از بیماری -

- pH  باشد 1تا  7/7محیط کشت. 

- EC (هدایت الکتریکي )زیمنس بر متر باشد دسي 7/7از  محیط کشت کمتر. 

 

 ترکیبات مخلوط کشت

 شود مي شدن و سنگیني خاک خیسبهبود هوادهي و کاهش منجر به : شن. 

 شده و کاهش افزایش نگهداری آب و هوا در خاکباعث : پیت pH را در پي دارد. 

 است جایگزیني برای پیت: کوکوپیت. 

  آن مواد غذایي ولي میزان شود؛  ميستفاده ا هوادهي مخلوطبرای (: پوست شلتوک)پوست برنج

 .کمي داردنگهداری آب پایین بوده و قابلیت 

 ظرفیت تبادل کاتیوني بوده و  سميآن برخي انواع : پوست کاج(CEC )ي دارندکم نیتروژنمیزان  و. 

 شود مي خاک درآب پذیری نفوذ منجر به افزایش و شود مي سریع تجزیه: زمیني پوست بادام. 

 شود مي بهبود هوادهي خاکبوده و منجر به  بسیار متخلخلو  سبك :پرالیت. 

 یي استدارای قابلیت نگهداری آب و مواد غذایي باال و متخلخلو  سبك: کوالیت ورمي. 

 اره باعث تثبیت نیتروژن در خاک  خاک. هستند سمياز انواع آن برخي بوده و  تغییرپذیر: اره خاک

 .است پایینآن  pHشده و 

 یي داردظرفیت نگهداری مواد غذایي باال: ای هزغال قهو. 

 شود خاک مي خیزی شدگي و حاصل خیس ،بهبود هوادهيباعث : کود حیواني پوسیده. 
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 :نکته

زیرا هوادهي کمي داشته و منجر به کاهش حرکت آب در خاک  .کاربردن سیلت و خاک جلوگیری کنید از به

 .(7 لکش) کند تعادل را بین زهکشي و نگهداری آب ایجاد ميمخلوطي از ترکیبات درشت و ریز بهترین  .شود مي

 

    
 های مختلف رشد ریشه نهال انبه تحت تاثیر مخلوط کشت حالت -6شکل 

 

 کیفیت آب برای خزانه

 :های شیمیایي آب مناسب برای خزانه عبارتند از ترین ویژگي مهم

  متر میکروموس بر سانتي 933تا  833هدایت الکتریکي 

 ام پي پي 333متر از غلظت کلر ک 

  ام پي پي 733غلظت بور کمتر از 

  ام پي پي 73سدیم کمتر از 

 

 تیمار آب خزانه

و ترجیحاً  3حداقل ) کلردارکردناز فیلتراسیون و برای ضدعفوني آب از  جلوگیری از انسداد تجهیزات آبیاری برای

 .شود استفاده مي( ام کلر پي پي 5-8

 

 ستهو کشت هسازی بذر انبه  آماده

 :سازی بذر انبه جهت کشت حائز اهمیت است توجه به نکات زیر در آماده

 .بررسي نمایید جهت عدم وجود آفت و بیماریها را  قبل از هر چیز میوه -

 .ترین اقدامات قبل از کشت بذر است مهم از کش تیمار با قارچ -

 .پس از بذرگیری بذرها را بکارید روز 3تا  7در فاصله  -

 .آوری کنید های تازه جمع بالغ و تازه را از میوههای سالم،  هسته -
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 .ها را در سایه نگهداری کنید هسته -

 .متر نگهداری کنید سانتي 37صورت توده حداکثر به ارتفاع  ها را به هسته -

 .دهد ها را تحت تأثیر قرار مي زني آن ها درصد جوانه نگهداری هسته -

 .ها را بیش از یك هفته نگهداری نکنید هسته -

 .دهد درصد کاهش مي 53زني را به میزان  گراد جوانه درجه سانتي 88وز نگهداری در دمای ر 73 -

 .(هستهیا بر  خروج مغز از درون) ها را بردارید پوسته سخت هسته -

 .متری بکارید سانتي 7ها را در عمق  هسته -

 .بالفاصله پس از کشت آبیاری کنید و بر اساس نیاز این کار را ادامه دهید -

 .بار آبیاری روزانه نیاز دارد 3تا  7درصد تخلخل در تابستان به  77شتي با مخلوط ک -

 

 (ها خروج دانهال)زنی بذرها  جوانه

ها  زني، برگ در زمان جوانه .شود روز کامل مي 73-73روز پس از کشت بذر شروع شده و طي  7-7 جوانه زني

ها از هم  ها سبز شد، در ارقام چندجنین دانهال برگزماني که  .شوند روز سبز مي 73-77سبز بوده و پس از  -صورتي

ها خودداری  از آبیاری بیش از حد دانهال .شوند های مجزا کشت مي در گلدانپس از حذف دانهال جنسي، جدا شده و 

جهت تأمین عناصر پرمصرف از کودهای  .ها را آبیاری کنید درصد رطوبت کاهش یافت، دانهال 53زماني که . کنید

 .پاشي استفاده کنید لمصرف از محلو ا و برای عناصر کمره ندکُ

 

 ها پیوند دانهال

در  .متری به ضخامت یك مداد رسید، دانهال آماده پیوندشدن است سانتي 87زماني که ضخامت ساقه در ارتفاع 

 .ایي الزامي استولي توجه به شرایط آب و هو ؛توان اقدام به پیوندزدن نمود در هر زماني مي ،دهي دانهال صورت پوست

 77باید چوب پیوندک  .شوندتهیه پیوندک انتخاب  بایستي برایهای انتهایي بالغ که هم ضخامت با پایه هستند  شاخه

 .زدایي شود برگروز قبل از پیوند 

 

 های پیوندزنی روش
ه درون آن قرار مانندی روی پایه زده و پیوندک حاوی چند جوان Tدر این روش برش  T (grafting-T:)پیوند شاخه 

 .شود داده مي

ای که  بر روی پایه ،ای شده است در این روش پیوندک حاوی چند جوانه که پایین آن گوه (:زیني وارونه)پیوند اسکنه 

 .شود قرار داده مي ،ای ایجاد شده در سطح مقطع آن حالت عکس گوه
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در . شود متر در پایه به طرف داخل زده مي سانتي 7در انجام این روش پیوند، یك برش مایل، به طول حدود  :پیوند جانبي

به طوری که برش اول را قطع کند و بتوان . شود پایین این برش، برش کوتاه دومي به طرف داخل و پایین زده مي

به همین ترتیب در پیوندک، برش طولي در یك طرف و برش کوتاهي در . ای از چوب و پوست را برداشت قطعه

 .شود پس از قراردادن پیوندک، محل پیوند با نوار پالستیکي بسته مي. شود طرف مقابل زده ميپایین پیوندک در 

های پیوندشده پس از یك  شود و نهال روزه انجام مي 73تا  3های  عمل پیوند روی نهال :کوتیل یا پیوند هسته پیوند اپي

 .سال آماده کشت در محل اصلي خواهند بود

های یك تا دو ساله  نهال. شوند ش دو گیاه مستقل و متکي به خود، به یکدیگر پیوند زده ميدر این رو :پیوند مجاورتي

خوردن  پس از جوش. دهند قرار مي( به عنوان پیوندک)اند را در کنار درختان انبه مادری  که در گلدان کشت شده

 .شود ر محل اصلي کشت ميمحل پیوند، شاخه متصل به درخت مادری قطع و گلدان به عنوان یك نهال پیوندی د

 

 در زمین اصلی ها نهالکشت 

قبل از انتقال به نور خورشید  دبای ها نهالهمچنین  .ای مناسبي داشته باشند در زمان انتقال بایستي سیستم ریشه ها نهال

باید ماه اول  آبیاری در .الزامي استدر برابر آفتاب و باد به زمین اصلي، پس از انتقال  ها نهالحفاظت  .مقاوم شوند

زماني که شرایط آب و هوایي متعادل است، صورت گیرد اما هر زمان  ،در بهارنهال باید انتقال  .ای دوبار انجام شود هفته

 .توان اقدام به انتقال نمود مي ،که شرایط برای رشد فعال موجود باشد

 

 انتخاب مکان جهت احداث باغ

 :ث باغ انبه عبارتند ازهای مکان مناسب برای احدا ترین ویژگي مهم

 .نزدیك و در دسترس باشد -

 .های آجرپزی دور باشد از نواحي صنعتي و کوره -

 .باشد گراد درجه سانتي 5بدون سرمازدگي با حداقل دمای  -

 .باشد گراد درجه سانتي 51حداکثر دما  -

 .در دسترس باشد آب آبیاری با کیفیت مناسب -

 .باشد یا دارای باد مالیمدر منطقه وجود نداشته و باد شدید  -

 .انتخاب شود با زهکش مناسبای  ناحیه -
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 خاک و اقلیم

همچنین  .باشد( hard pan)متری فاقد الیه سخت زیرین  3تا عمق اک بایستي دارای زهکش مناسب باشد و خ

ای ه برد خاککاربایستي از  .است شني تا شني لوميبهترین بافت خاک  .متر باشد 8تر از  سطح آب زیرزمیني پایین

، اما قادر به رشد است 7/3بیش از  pHانبه در  که با وجود این .خودداری شود و بدون زهکش( رسي)شور، سنگین 

وقوع بارندگي در دوره  احتمالاز نظر شرایط جوی، بایستي  .است 3/1تا  7/7کاری  برای انبه pHبهترین محدوده 

 .حاکم باشد ها ایط آب و هوایي خشك در زمان انگیزش جوانهشرو همچنین  کم باشد ها گلدهي و انگیزش جوانه

 

 سازی زمین آماده

 :سازی زمین، رعایت موارد زیر الزامي است برای آماده

 تسطیح زمین -

 ایجاد سیستم آبیاری -

 ایجاد جاده و معبر در باغ -

 احداث سیم خاردار در اطراف باغتعیین خطوط مرزی یا  -

 

 انتخاب ارقام

 :انتخاب رقم ضروری است رعایت نکات زیر در

 المللي براساس تقاضای محلي یا بین -

 مدت در بازار اطمینان از فروش طوالني -

 باغانتخاب بیش از یك واریته در هر  -

 ها بیماریآفات و ان انتخاب ارقام متحمل به در صورت امک -

 (بدون تناوب باردهي)باردهي منظم انتخاب ارقام دارای  -

 مناسب ارقام با عمر انباریانتخاب  -

 

 کردن نقشه باغ پیاده

 :سازی نقشه باغ، به نکات زیر توجه شود در پیاده

 ده از سیستم کاشت مربع یا مستطیلترجیحاً استفا -

 (کشت ارقام یکسان در کنار هم)وت های متفا کشت ارقام متفاوت در بلوک -

 خودداری از کشت مخلوط -
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 شت مرتب ارقام از زودرس به دیررسک -

 اصله کشتاطمینان از رعایت ف -

 شت درختان و استفاده از تخته کشتکردن محل ک مشخص -

 حفر گودال کشت -

 

 فواصل کشت و تراکم درختان

 :رعایت فواصل کاشت به صورت زیر قابل توصیه است

 متر 73×  73با اندازه تاج متوسط فاصله کشت در ارقام  -

 متر 73×  73با اندازه تاج بزرگ  فاصله کشت در ارقام -

 تعداد درخت در هکتار= ساحت باغ به مترمربع م/ فاصله کاشت 

 تعداد درخت در هکتار=  73333/ 73× 73=  79

ولي نیاز به هرس و اعمال  ؛متر میسر است 5تا  8با استفاده از ارقام پاکوتاه امکان کاهش فاصله کاشت به  -

 .مدیریت کشت صحیح دارد

 

 فصل کشت

انبه معموالً در بهار، قبل از نهال عمل انتقال  .زمین اصلي انتقال دادسبز را بایستي در فصول معتدل به  درختان همیشه

 .شود انجام مي ،زمستان یا در فصول باراني زماني که رطوبت باالست

 

 نهالانتخاب 

قطر پایه و پیوندک تقریباً بایستي یکسان  .و تك ساقه ارجحیت دارند( متر 7/7تا  7)با اندازه متوسط انبه  های نهال

همچنین نهال  .دیده باشد ساقه نباید آسیب .متر باشد سانتي 83ارتفاع محل پیوندک از سطح زمین بایستي بیشتر از  .باشد

 راست و مستقیم باشد نهالساقه از طرفي،  .برگي و ناهنجاری رویشي باشد لکهپوسیدگي ریشه،  عاری از بیماریباید 

 .های چندجنیني ارجحیت دارند در صورت وجود، پایه .(1 لکش)

 

 مجدد گودال کشتفر و پرکردن ح

 :توجه به نکات زیر در خصوص حفر گودال کشت ضروری است

 .گذاری کنید را با توجه به نقشه کشت عالمت نهالمحل کاشت هر  -
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 .متری استفاده کنید 8از تخته کشت  نهال کاشت برای -

 .شود در یك خط، از تخته کشت استفاده مي نهالمنظور تعیین دقیق محل کشت  به -

 .متر حفر کنید 7/7×7/7×7/7متر و در صورت نامناسب بودن خاک به ابعاد  7×7× 7دالي به ابعاد گو -

 .روز گودال را به حال خود رها کنید 77به مدت  -

پر  7:7:7به نسبت  خاک نیمه سبك نظیر ماسه و سیلتگودال را با خاک رویي، کود حیواني کامالً پوسیده و  -

 .کنید

 .کردن خاک در محل گودال آبیاری کنید منظور نشست گودال را به -

 . (1 لکش) ها را با گلدان یا کیسه پالستیك نکارید نهال -

 .پای نهال فشرده شود تا از خروج هوا از محیط ریشه اطمینان حاصل شودپس از کشت نهال، حتماً  -

 

  
 (چپ)، خروج نهال از گلدان قبل از کشت (راست)نهالهای آماده کشت  -7شکل 

 

 از کاشت های پس مراقبت

 :های پس از کاشت نهال شامل موراد زیر است مراقبت

 (بار در هفته 8تا  3)آبیاری  -

 یا استفاده از کائولین پاشي دهي یا آهك محافظت در برابر نور خورشید با استفاده از سایه -

 و گرمای تابستان محافظت در سرمای زمستان -

 تیغي و غیره ها، جوجه در برابر جونده تمحافظ -

 (ویژه بادهای ناشي یا نعشي به) در برابر باد محافظت -

 پوشاندن ساقه -

 استفاده از قیم -
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 در تابستان ها نهالمحافظت از 

 :ای نیاز است های ویژه گراد باشد، مراقبت درجه سانتي 58تر از  در صورتي که تابستان گرم

 آبیاری مکرر -

 (3 لکش) ها نهالروی  پاشي یا کائولین آهك -

 ساقهمالیدن آهك روی  -

 در برابر بادهای گرم محافظت -

 

  
 پاشی نهال جهت محافظت از تابش شدید آفتاب یا کائولین آهک -8شکل 

 

 در زمستان ها نهالمحافظت از 

 :ای دارند های ویژه نیاز به مراقبت ها نهالگراد باشد،  درجه سانتي 5در صورتي که حداقل دمای زمستان کمتر از 

 .(9 لکش) بندی بپوشانید و حتي خاک را با صفحات پالستیکي و با استفاده از اسکلت ها نهال -

 .را آبیاری کنیدباغ  ،قبل از وقوع موج سرما -

 

  
 (ینگهرِاحداث مَ)های انبه در برابر شرایط نامساعد جوی  محافظت از نهال -9شکل 
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 ها نهالتربیت 

 مرحله اول

 :شروع به رشد کردند ها نهالزماني که  ،پس از کشت

 .متری از سطح زمین قطع کنید 7تا  3/3رتفاع را از ا نهال -

 .برش بایستي دقیقاً در باالی دستجات برگي انجام شود -

 .شاخه را انتخاب کرده و مابقي را حذف کنید 5تا  8 -

 

 مرحله دوم

 :، رعایت نکات زیر الزامي است(پس از یك سال)جدید تولید کردند ( فلش)جست  8-5 ها نهالزماني که 

 .متری از سطح زمین قطع کنید 7/7-1/7 ا از ارتفاعها ر تمام شاخه -

 .(73 لکش) شاخه فرعي روی هر شاخه نگهدارید 5تا  8 -

 .آزادانه رشد کند نهالاجازه دهید  -

 

   
 تربیت نهال انبه -11شکل 

 

 آبیاری

 های جوان آبیاری نهال

 .آبیاری بایستي براساس شرایط خاک و آب و هوا انجام شود -

 (.دور آبیاری کم)آبیاری با فاصله کمتر دارند جوان نیاز به  های نهال -

 .بار انجام گیردتا سه  ای دو بعد از کشت، آبیاری باید هفته بالفاصله -
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 .ای یك بار انجام شود آبیاری هفته ،ماه بعد از کشت 5تا  8 -

، قبل اه نهالسازی  ، جهت مقاوم(گراد درجه سانتي 5دمای کمتر از )در صورتي که سرمای زمستان شدید باشد  -

 .از زمستان فواصل آبیاری افزایش یابد

 (.دور آبیاری زیاد)نیاز به آبیاری با فواصل بیشتر دارند  ها نهالدر زمستان  -

 

 انبه یاه باغآبیاری 

 شناسي آبیاری نقش کلیدی در پدیده .های مدیریت باغ انبه است ترین جنبه انبه یکي از مهم های باغآبیاری 

 .آبیاری در زمان نامناسب بسیار مضر استو آبیاری در زمان مناسب بسیار مفید طوری که  درخت داردبه( فنولوژی)

 .درخت انبه نیاز به آبیاری دقیق داردتوجه به این نکته حائز اهمیت است که 

 

 کیفیت آب آبیاری

های کلسیم،  تها، کلریدها و کربنا سولفات .درخت انبه نسبت به وجود نمك زیاد در آب آبیاری بسیار حساس است

در صورتي که  .اند منیزیم، سدیم و پتاسیم در صورتي که بیش از حد مجاز در آب آبیاری موجود باشند، بسیار مخرب

مقادیر بور و سدیم در آب آبیاری  .ساز خواهد بود های رسي مشکل آب کانال حاوی مقادیری سیلت باشد، در خاک

 .بسیار مهم است

 

 انبه های باغاری برای حداقل استاندارد در آب آبی

 : های انبه عبارتند از استانداردهای تعیین شده برای آب آبیاری مورد استفاده در باغ

 .باشد متر میکروموس بر سانتي 933 از کمتر  ECهدایت الکتریکي یا  -

 .باشد گرم در لیتر میلي 333کمتر از  کلریدمیزان  -

 .دباش گرم در لیتر میلي 733کمتر از  سولفاتمقدار  -

 .کمتر باشد گرم در لیتر میلي 733از  بورمیزان  -

 .باشد گرم در لیتر میلي 73کمتر از  سدیممقدار  -

تر از لیست فوق باشد، بایستي قبل از استفاده، با آب آبیاری با کیفیت مناسب مخلوط  اگر کیفیت آب آبیاری پایین

  .شود

 

 اهداف آبیاری

 :ارد زیر اشاره کردتوان به مو  ترین اهداف آبیاری مي از مهم
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 تقویت گلدهي و تشکیل میوه -

 کنترل ریزش میوه -

 تقویت رشد و نمو میوه -

 (در تابستان) درختکردن  خنك -

 رشد رویشي -

 

 اصول آبیاری

در آن قرار درخت  ای که ، نوع خاک، شرایط اقلیمي و مرحلهدرختبه شرایط رشدی ( مقدار و دفعات)نیاز آبي 

ه دالیل بانبه  های باغآبیاری در . بستگي دارد ،(گلدهي، تشکیل میوه، رشد میوه و غیرهانگیزی،  رشد رویشي، گل)دارد 

 :شود زیر انجام مي

 ترین دوره در سال جهت تقویت بیشتر رشد رویشي با طوالني(: ساله 8-5)جوان  های باغ -

 دهي جهت تقویت رشد رویشي و ترغیب میوه(: ساله 5-3)در حال رشد  های باغ -

 دهي و کنترل رشد رویشي جهت تقویت میوه(: ساله 3بیش از )غ بال های باغ -

 زمان آبیاری

 (کاهش درصد 53و رشد میوه  درصد 73گلدهي )قرائت تانسیومتر  -

 (.انداز درخت، خشك و شکننده باشد خاک زیر سایه درصد 17زماني که )انداز درخت  خاک زیر سطح سایه -

 .ی خاک خیس خودداری کنیدو از آبیار نماییدهمیشه خاک خشك را آبیاری  -

 . توان اقدام نمود مي 7تا  7های انبه مطابق جداول  برای آبیاری باغ

 

 

 انبه های باغآبیاری  -1 جدول

 توضیحات نیاز آبي دوره فصل

پس از زمستان تا یك ماه 

 زمستان بعدی قبل از

و  در درختان غیربارده اتقویت بیشتر رشد رویشي و تعدیل دم زیاد (ماه 3)اواخر بهمن تا اواخر مهر 

 دهي در درختان بارده میوهتقویت بیشتر همچنین 

سازی  توصیه استرس آبي جهت توقف رشد رویشي و مقاوم کم (ماه 7)اواخر مهر تا اواخر آبان  قبل از زمستان

 درخت

 نگهداشتن رطوبت خاک باالتر از نقطه پژمردگي کم (ماه 8)اواخر آبان تا اواخر بهمن  زمستان
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 (سال 8باالی ) بالغ انبه  های باغنیاز آبی  -2جدول 

 توضیحات نیاز آبي دوره شناسي مرحله پدیده

 دهي  حفاظت از گل ها در برابر آب از دست متوسط (ماه 7/7)اواخر بهمن تا اواسط فروردین  گلدهي و تشکیل میوه

 تقویت رشد میوه، رشد رویشي و کنترل دمای گیاه یادز (ماه 7/5)اواخر فروردین تا اواسط شهریور  رشد و نمو میوه

 تقویت رشد رویشي و کنترل دمای گیاه زیاد (ماه 7/7)اواخر مرداد تا اواسط مهر  پس از برداشت

 توقف آبیاری جهت کاهش رشد رویشي - (ماه 3)اواسط مهر تا اواسط آذر  انگیزش جوانه

 انجام آبیاری در صورت بروز سرما  - (ماه 7/3)اواسط آذر تا اواخر بهمن  رکود

 

 

 

 بالغ انبه های باغدفعات آبیاری در  -3جدول 

 دفعات آبیاری دوره شناسي مرحله پدیده
دفعات کل 

 آبیاری
 توضیحات

اواخر بهمن تا اواسط  گلدهي و تشکیل میوه

 (ماه 7/7)فروردین 

ها در برابر  رطوبت مالیم جهت حفاظت گل 8-5 بار در ماه 8-3

 دهي ز دستآب ا

سطوح باالی رطوبت خاک جهت جلوگیری  9-78 بار در ماه 3-8 ماه 7/5 رشد و نمو میوه

 درختکردن  از ریزش میوه و خنك

 .ساز نیست دمای باال مشکل 8 بار در ماه 3 ماه 7/7 پس از برداشت

 جهت افزایش انگیزش جوانه - - ماه 3 انگیزش جوانه

 کاهش اثرات سرما 3صفر تا  ماهبار در  7صفر تا  ماه 7/3 رکود

 بار 77-33: کل تعداد آبیاری

 بار 73: متوسط تعداد آبیاری

 

 

 (های آبیاری مختلف با توجه به روش)نیاز آبی ساالنه برای هر درخت  -4جدول 

 درصد ذخیره آب آب در هر درخت در سال روش آبیاری

 - مترمکعب 773 غرقابي

 33 مترمکعب 733 آبیاری نواری

 51 مترمکعب 33 یافته تشتك کانال یا تشتك کانال تغییرشکل

 37 مترمکعب 37 ای آبیاری قطره
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 های مختلف سال در زماننیاز آبی  -5جدول 

 درصد (تعداد آبیاری)نیاز آبي  دوره

 13 75 اواخر بهمن تا اواخر مرداد

 77 3 اواخر مرداد تا اواخر شهریور

 77 3 زمستان

 733 73 کل

 

 آبیاری مکان

 :توجه به نکات زیر در خصوص مکان آبیاری حائز اهمیت است

 .انجام شود آبیاری در منطقه ریشه -

 .، نوع خاک و شرایط اقلیمي استدرختمنطقه ریشه وابسته به سن  -

 .درختان انبه سیستم ریشه عمیق داشته و نیاز به آبیاری مناسب دارند -

 .متر از تنه قرار دارند سانتي 17کننده در شعاع  های تغذیه ریشهشت، های اول بعد از ک های انبه، در سال در نهال -

 .یابد انداز درخت گسترش مي سیستم ریشه با توجه به سایه -

 (.منطقه آبیاری)دهد  انداز درخت است، مورد استفاده قرار مي درخت انبه آبي را که در منطقه سایه -

 

 های آبیاری روش

 :توان اشاره نمود وارد زیر ميهای آبیاری به م ترین روش از مهم

 ای آبیاری قطره -

 آبیاری غرقابي -

o غرقابي کرتي 

o شده غرقابي کنترل 

 سیستم نواری/سیستم کانالي -

 سیستم تشتك کانال -

 (77شکل ) یافته سیستم تشتك کانال تغییر شکل -
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و تشتک کانال تغییر ( راست پایین سمت)کانال  ، تشتک(باال سمت راست)نواری /های آبیاری کانال سیستم -11شکل 

 (سمت چپ)یافته  شکل

 

 تغذیه

 :های انبه عبارتند از نکات مهم و ضروری در خصوص تغذیه نهال

 .ماه اول پس از کاشت نیازی به کوددهي نیست 7در  -

 .شوند در ابتدا کودهای کندرها ترجیح داده مي -

 .ادن کود خودداری کنیدد مرتبهمقادیر کودها را به دفعات متعدد تقسیم کرده و از یك  -

 .کنیدگونه کودی مصرف ن درست قبل از زمستان هیچ -

 .نشودگونه کودی استفاده  در شرایط خیلي گرم هیچ -

 .های مدیریت باغ انبه است ترین جنبه تغذیه یکي از حساس ،بعد از آبیاری -

 .کند شناسي درخت و نهایتاً محصول ایفا مي تغذیه نقش محوری را در پدیده -

نیاز ( آهن، مس، روی و بور)و کم مصرف ( ، فسفر و پتاسیمنیتروژن)به عمداً به عناصر پرمصرف درخت ان -

 .دارد

 .شودترین عنصر بوده و بایستي در زمان و مقدار معین مصرف  حیاتي ننیتروژ -

 .، اثرات منفي بر عملکرد خواهد داشتنیتروژن غلظت و زمان نامناسب استفاده از -
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 بهاهداف تغذیه درختان ان

 :تغذیه درختان انبه با اهداف زیر انجام مي شود

 گلدهي سالم و فراوان 

 کنترل ریزش میوه 

 بهبود اندازه میوه 

 بهبود کیفیت و عمر انباری میوه 

 افزایش رشد رویشي 

 آوری کنترل سال 

 ها مقاومت در برابر آفات و بیماری 

 

 چرا تغذیه الزم است؟

در حال برداشت محصول، آبشویي مواد غذایي و اتالف از طریق تبخیر  بر اساس میزانذخیره غذایي خاک دائماً 

 .لذا افزودن عناصر غذایي امری اجتناب ناپذیر است. کاهش است

 

 نیاز غذایی

بستگي  نوع خاکو  شرایط اقلیمي، میزان رشد رویشي مورد نیاز، درختعملکرد به میزان مواد غذایي مورد نیاز 

 .دارد

 ختدرتشخیص نیاز غذایی 

 .شود تعیین مي وضعیت عملکردو  تجزیه خاک و برگای،  آزمایشات مزرعهای درخت بر اساس  نیاز تغذیه

 

 نحوه کاربرد کودها

 ای استفاده کنیم؟ چه ماده -

 چه مقدار استفاده کنیم؟ -

 ؟(پاشي خاک یا محلول)کجا استفاده کنیم  -

 چه زماني استفاده کنیم؟ -
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 (یمای استفاده کن چه ماده)نیاز غذایی 

مشخص  7مطابق جدول نوع عنصر مورد نیاز  ،درختم کمبود در یخاک و برگ و بروز عال تجزیهبا توجه به 

 مصرف عناصر کمو  ، کلسیم، منیزیم و گوگردپتاسیم، ، فسفرنیتروژن شامل عناصر پرمصرفالزم به ذکر است . شود مي

مورد نیاز به سه بخش تقسیم شده  نیتروژني مقدار جهت افزایش رشد رویش. هستند منگنز و بورآهن، مس، روی،  شامل

 .شود و در سه مرحله توزیع مي

 

 غلظت عناصر پرمصرف -6جدول 

 (کیلوگرم)درختان جوان  (کیلوگرم)درختان کامالً رشدیافته  کود

 3×  درختسن /3 73 (N)نیتروژنه 

 7×  درختسن /7 73 (P2O5)فسفره 

 7×  درختسن /7 73 (K2O)پتاسه 

 مصرف کمغلظت عناصر  -7ل جدو
 (لیتر آب 733گرم در )پاشي  محلول (گرم در هر درخت)خاکي  کاربرد نوع کود عنصر

 373 333 سولفات روی روی

 373 733 %(73)سولوبور  بور

 333 773 سولفات مس مس

 773 333 سولفات آهن آهن

 

 زمان کاربرد کودها

به زمان استفاده از کودها در  3در جدول . بستگي داردزایشي درخت  به زمان رشد رویشي وزمان استفاده از کودها 

 :درختان انبه اشاره شده است

 

 زمان استفاده از کودها در درختان انبه -8جدول 

 زمان استفاده نوع کود

 اواسط آذر تا اواسط بهمن کود حیواني پوسیده

 درست قبل از گلدهي فسفره و پتاسه

 بل از گلدهيیك سوم درست ق نیتروژنه

 یك سوم بعد از تشکیل میوه

 یك سوم بعد از برداشت میوه

 درختدر زمان رشد فعال  مصرف عناصر کم
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 مکان استفاده از کودها

انداز  در زیر سایهاین مکان  .عناصر غذایي بایستي در منطقه ریشه مصرف شونددر خصوص مکان استفاده از کودها، 

مصرف بایستي در استعمال خاکي به همراه کود حیواني  عناصر کم. است متری از تنه نتيسا 733تا  73درخت در فاصله 

 .(73 لکش) کار برد پاشي به صورت محلول توان به را ميهمچنین این عناصر  .کار برده شوند به

 

  
 (چپ)و محلولپاشی عناصر معدنی ( راست)انداز درخت  پخش کود در سایه -12شکل 

 

 نیتروژنکمبود  عالیم

ها خصوصاً در  ریزش برگ، توقف رشد، های پیر زردشدن برگتوان به  ترین عالیم کمبود نیتروژن مي مهم از

 .اشاره نمود کاهش اندازه میوهو  ریزش زیاد میوه، زمستان

 

 کمبود فسفر عالیم

شدن  رغوانيمایل به ا، های پیرتر شدن برگ سبز تیره، درختتأخیر در رشد فسفر عبارت از ترین عالیم کمبود  مهم

 .میوه است تأخیر در رسیدنو  ریزش میوه ها قبل از بلوغ، کاهش اندازه میوه، های جوان برگ

 

 کمبود پتاسیم عالیم

شدن  دار و لکهنوک برگ زردی شروع  :عبارتند از کند های پیرتر بروز مي که در برگ پتاسیمترین عالیم کمبود  مهم

و  کاهش عمر انباری میوه؛ ها شدن برگ شدن و بادکش ای پیچش، لوله؛ اه برگسوختگي مرحله بعد و در  حاشیه برگ

 .کیفیت میوهکاهش 

 

 کمبود آهن عالیم

، های جدید سفیدشدن برگ، ها ماندن رگبرگ سبز باقي، ها شدن برگ زردتوان به  مي آهنترین عالیم کمبود  از مهم

 .رداشاره ک توقف رشدو  های جدید بودن برگ تر از حد معمول کوچك
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 کمبود بور عالیم

تشکیل میوه ضعیف و ، ممانعت از گلدهي، درختتوقف رشد ، های مریستمي شدن و مردن بافت رنگ بي

 .شوند ترین عالیم کمبود بور محسوب مي از مهم خورن میوه ترک

 

 کمبود روی عالیم

ریزش ، جدید در نقاط رشد (گره کاهش فاصله میان) تشکیل حالت روزتعالیم مشخص کمبود روی شامل 

 .هستند ها گره کاهش فاصله میانو  ها شدن برگ تیز نوک، ها ماندن اندازه برگ کوچك، های جوان برگ

 

 کمبود مس عالیم

ترین عالیم  از مهم ها در شرایط کمبود شدید، ریزش برگو  ها شدن ساقه و شاخه صمغي، تجمع صمغ در زیر پوست

 .کمبود مس هستند

 

 تولید میوه

جوان، رشدشان را  های نهالدهي  میوهبا این حال،  .از روز اول پتانسیل تولید میوه را دارا هستند انبه یوندیپ های نهال

شود سه سال اول بعد از  توصیه ميبوده و ارزش  ياز نظر اقتصادی ب انبه جوان های نهالدهي  میوه .دهد تحت تأثیر قرار مي

دهي اقتصادی  متر رسیدند، میوه 7انداز  متر و شعاع سایه 3به ارتفاع  ها نهالزماني که  .دشوها حذف  کاشت، تمام گل

زماني که  .کردرا تحریك به تولید میوه  نهالسال اول،  5تا  8در نباید  (.سال بعد از کاشت 8معموالً )د داشت نخواه

 .شودمدیریتي همانند یك درخت بارده برای آن اعمال بایستي سالگي رسید،  1تا  7به  نهال

 

 کاری میانه

تراکم اصلي کشت بایستي همان تراکم  (.سال پس از کشت 3تا  1) شود توصیه نميانبه بارده  های باغکاری در  میانه

در صورت  (.زند اصلي صدمه مي درختانبه اقتصاد  ،سود بیشتر دستیابي به به منظورکاری  میانه)اولیه در باغ باشد 

در زمان  .انبه رقابت نکنند درختانو نور با  ه از نظر جذب رطوبت، مواد غذایيد کشوگیاهي انتخاب باید ناگزیربودن، 

کشت سبزیجات  .گیردفضای کافي بین درختان جهت انجام اموراتي نظیر آبیاری و استعمال کودها قرار  ، بایدکاری میانه

محصوالتي با باید  .شود توصیه نميمتر  7با ارتفاع بیش از  درختانکشت همچنین  .شود توصیه نميکاری  به عنوان میانه

در باید شده  کاری محصوالت میانه .مناسب هستند ،عمق ي با سیستم ریشه کمدرختان .شودطول دوره رشد کوتاه انتخاب 

 .دشونزمان نیاز به آب زیاد حذف 
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