
 کنترل رشد در درختان ميوه

 يکي از مهمترين اصول باغداری است. یکنترل رشد رويش

ً برای حذف رشد رويش  ی           شود، اما اين به مرور منجر به افزايش رشد رويشاز هرس استفاده مي نابجا یغالبا

 شود.زياد در سالهای بعد نيازمند هرس می یشود. همچنين اين رشد رويش) چوبي شدن( و ناباردهي مي

 نماييم.در اين مقاله به جزئيات تکنيکهای شيميائي و تا حدی سنتي که ممکن است به کنترل رشد کمک کند اشاره می

 داليل کنترل رشد

باشد. اگر اثرات فضای ناکافی برای رشد و توسعه درخت، يکی از مهمترين داليل استفاده از تکنيکهای کنترل رشد می

کند. اگر پايه اشتباه برای ينی شده است، باشد اين شرايط )فضای ناکافی( پيشرفت میخاک بيشتر از آنچه که پيش ب

 دهد.کشت انتخاب شود، قلمه قوی در آن فضايی که ميخواهيم جواب نمی

برداری، هرس ريشه در به عبارت ساده تر اگر کاشت درختان نزديکتر از حد استاندارد باشد، اسکورينگ ، حلقه 

 اين نوع درختان مفيد هستند.کنترل رشد رويش 

 دليل اصلی دوم کاربرد کنترل رشد بخاطر کاهش محصول است. 

آن مناسبتر است که پتانسيل رشد رويش زياد را اگر محصول بخاطر سرمای بهاره يا تگرگ کاهش داشته باشد بعد از 

   های کنترل رشد، کاهش دهيم.بوسيله کاربرد تکنيک

است، هرچند تجربه يخبندان سال ا ( بيشترين تاثير را تحت اين شرايط دارethephon) طور سنتی، کاربرد اتفونبه

)که موجب از دست دادن تمام محصول شد( نشان داد که  1002
®

 Apogee.نيز اثر مناسبی دارد 

 توانند سودمند باشند.به عنوان يک روش غيرشيميائی، اسکورينگ حلقه برداری و هرس ريشه می

 اسکورينگ

صورت ساده انجام يک برش تکی توسط چاقو دور تنه درخت به صورت کامل در جايی بين خاک و پايين ترين به 

 شود.شاخه داربست، اسکورينگ ناميده می

روز بعد از افتادن  20اينچ در طول برسد، اسکورينگ انجام شده است. معموالً  6تا  4زمانيکه رشد جديد تقريباً به 

گردد و هنگام سبب کاهش اثر بخشی میبيشتر از يکبار هم تاثيری ندارد. اسکورينگ دير گردد وانجام می گلبرگ

 ( انجام شود تاثيری ندارد.June dropاحتماالً اگر بعد از ريزش ماه ژوئن )

هشدار اينکه در زمان انتخاب درختان با رشد ضعيف يا متوسط ممکن است با تيمار اسکور، کاهش رشد بيشتری 

بگيرد و اين اثر ممکن است تا چندين سال دوام داشته باشد. در درختان نيرومند ممکن است اسکورينگ صورت 

 سالها موفق انجام شود اما تخمين دقيق رشد فصول قبلی بايد هرساله انجام گيرد.

 حلقه برداری

يک حلقه از پوست ، بطوريکه حلقه برداری بسيار شبيه اسکورينگ است با اين تفاوت که بيشتر سخت تر است

 شود.درخت دقيقاً از برش برداشته می

های گردان حلقه حدود برداری جهت اينکار قابل استفاده هستند. ارهابزارهای متفاوتی مانند اره هرس، چاقوی حلقه

اينچ  264های برقی اينچ عرضی و اره 261-264کنند، چاقوهای حلقه برداری اينچی عرضی ايجاد می 4664-2641

 کنند.قه  ايجاد میحل

اينچ طول شده انجام گردد. عملکرد حلقه برداری  6تا  4يد حدوداً دبرداری بايد زمانيکه رشد جاسکورينگ و حلقه

-دهی می، همچنين موجب افزايش تشکيل ميوه و افزايش گلدهی و شکوفهدهدمشابه اسکورينگ رشد را کاهش می

کورينگ است. حلقه برداری بايد کمتر استفاده شود و فقط در شرايطی که برداری خيلی قويتر از اسشود. هرچند حلقه

 احتياج به کاهش زياد در رشد است انجام شود.

 

 

 

 

 



 هرس ريشه

تحقيقات توسط جميز اسکاپ و ديويد فرر در مورد هرس ريشه انجام شده است. در اينجا ما ميخواهيم  تعداد زيادی

 تعدادی از پيشنهادات و مشاهدات آنها را خالصه کنيم. 

 21شود. اين تيغه بايد در عمق در هرس ريشه توسط يک تيغه تيز که به تراکتور نصب شده است، شخم زده می

 اينچ از هر طرف تنه درخت در خاک فرو رود. 40تا  46قريباً اينچی تنظيم شود و ت

روز بعد از افتادن گلبرگها است . هرس ديرهنگام، سبب  20دهی و تقريباً بهترين زمان جهت هرس ريشه بين شکوفه

( انجام ندهيد، چنانچه محصول برروی June dropدرآپ )بعد از جون را  گردد. هرس ريشهکاهش تاثير آن می

باشد مانند بعد از ها ريزش خواهند کرد. زمانيکه محصول برروی درخت نمیاشد، قبل از برداشت ميوهدرخت ب

 باشد.سرمای بهاره، هرس ريشه نسبت به زمانيکه محصول برروی درخت هست، موثر نمی

 جهت کاهش رشد رويش ممکن است هرس ريشه يکماه پس از بار اول تکرار شود. 

گردد، همانند اسکورينگ و حلقه برداری با اين تفاوت که تاثيری در افزايش تشکيل میهرس ريشه سبب کاهش رشد 

برد. بعالوه با هرس ريشه درختان، اثر معنی داری جهت تاخير در ميوه ندارد، هرچند شروع جوانه گل را باال می

يوه در آن سال با هرس ريشه گردد.اما همچنين کاربر بايد توجه داشته باشد که ممکن است سايز مريزش نمايان می

 کاهش داشته باشد. به طور عمومی هرس ريشه بايد با دقت و انتخاب صورت گيرد.

 تيمار اتفون

باشد. احتماالً بهترين راه کنترل رشد درختان در جايی که توسط سرما يکی از راههای کنترل رشد استفاده از اتفون می

 باشد.استفاده از اتفون میيا تگرگ زودهنگام محصول از دست رفته، 

گردد، به نسبتی که فقط تاثير کمی در رشد در درختان بارور کاربرد اتفون موثرتر است زيرا سبب کاهش ميوه ها می

ليتر 471اتفون در  (pintsپيمانه نيم ليتری ) 1.67رسد مقدار اينچ می 6تا  4داراست. زمانيکه رشد جديد به طول 

(100 gallons( )500 ppm مخلوط و اضافه شود . يک ماه بعد از مصرف، رشد کنترل گردد و اگر دوباره نياز به )

 ( اضافه گردد.300 ppm) ( 100gallons) ليتر 471( اتفون در (1pint مصرف بود مقدار يک پيمانه نيم ليتری 

) تقريباً نيم کيلوگرم( از  پوند 2ميوه ها را حذف کنيد، مقدار  خواهيد اگر محصول توسط تگرگ آسيب ديده بود و می

 تيمار کنيد. ppm- NAA 10( نفتالين استيک اسيد و )ليتر به همراه اتفون  471( در sevinسوين )

کند. اتيلن تاثيرات زيادی در توسعه درختان داراست بنابراين اتفون بوسيله هورمون گياهی اتيلن، رشد را کنترل می

 ردد.اتفون را با دقت استفاده کنيد وهرگز بيشتر از حد مجاز مصرف نگ

تيمار 
®

Apogee 
Apogee که . از آنجاييکه دو هفته زمان نياز دارد تا رشد را کاهش دهد، زمانی يک کند کننده رشد شيميائی است

دهی  شکوفهشود. اين زمان معموالً با اواخر اول استفادهاينچ بيشتر نيست، برای بار  261ا ت 2ها بيشتر از رشد جوانه

گالن(  200ليتر )  471( گرم در 270تا  11اونس )  6تا  4شود. در مرتبه اول بين میيا افتادن گلبرگها مصادف 

کنيد، به همان های کاهش رشد را مالحظه میمصرف شود. با دقت رشد زيرنظر گرفته شود، زمانيکه اولين نشانه

ن است تکرار سوم نياز اگر رشد رويش قوی باشد ممک  ليتر مجدداً استفاده کنيد. 471گرم در  270تا  11مقدار 

 باشد.

ليتر  471گرم در  270تا  11اگر نخواهيد رشد جديدی داشته باشيد دوهفته پس از اولين تکرار به همان مقدار 

 استفاده کنيد. Apogeeمصرف گردد. از يک سورفکتانت بهمراه 

آمونيم ) از هرکدام به  بهمراه سولفات Apogeeاست، از  ppm 500اگر آب سخت باشد و ميزان کلسيم بيشتر از 

 وزن و مقدار مساوی( استفاده کنيد.

مخلوط  نيگزيجابه عنوان  وميسولفات آمون تقريباً نيم کيلوگرم اندازه ،  هم یتريل مين مانهيدو پبه جای  گر،يروش د

 .هرگز با ترکيبات کلسيم مانند کلرايد کلسيم در يک مخزن مخلوط نکنيد  .کنيد

Apogee  که در درجه اول ی درون یگروه از هورمون ها کي ) نيبرليبا مهار سنتز ج نهايیکاهش رشد موجب

  گردد.می (باشد یم بيدر درختان س نهايیرشد  ميمسئول تنظ

که مورد  یبا دقت و تنها زمان ديبا کهشده است.  ليموجود تبد یاز باغ ها یاريمنظم در بس روش کي هکنترل رشد ب

 .باشدآن ممکن است قابل توجه  تاثيراتحال،  نيبا ا ؛انجام شود است،  ازين

 


