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  :مقدمه 

ده و يشاخه بر يها  ن گليتر از مهم (Iridaceae)زنبق ره يمتعلق به ت gladiolus grandiflorus يول با نام علميگال

. کردند يمهم استفاده م يها ول را در مناسبتيگال يها سال قبل گل ۲۰۰۰ها از حدود  يونانيها و  يروم .جهان است يازيپ

ن گل محسوب يبعنوان مهمتر يترانه و گاهيمنطقه مدژه در يجهان بو يها ن گليج ترياز را يکيول يز هنوز گاليامروزه ن يحت

ن مناطق  يدر ا .شوند يافت مي يترانه ايمد يقا و نواحيول عمدتاً درجنوب و مرکز آفريگال سجن يوحش يگونه ها. شود يم

قا  از يآفر يريمه گرمسيدهند و درمناطق ن يز و بهار تا فصل خشک و گرم تابستان گل ميوجود دارد که از پائ ييگونه ها

 يولهايبه گال يچ شباهت ظاهرياز آنها ه ياريبس . متفاوتند يدياز نظر سطوح پلوئ يکنند ول يم يز گل دهيتابستان تا پائ

  . ندارند يده امروزيشاخه بر

ده است يد گرديجدبا ارقام متنوع  يميقد يوحش يگونه ها ينيگزيجا د ويد انواع جديتول و انتخاب منجر به يريگ گردوسالها 

د يارقام جد .دارند مورد توجه قرار گرفته اند هايماريو مقاومت به ب يکه ازنظر رنگ، زمان گلده ييل تنوع باالين ارقام بدليا

ن ارقام در يا يدهند و کورم ها يز گل ميارقام تابستانه معموال در فصل تابستان و پائ. تابستانه اند يگلده يول اکثراً دارايگال

 ۳۰ش از يتا ب( تعداد گلچه اندازه و شکل گل و ) متر  ۲تا  ۸/۰(ظر ارتفاع ناز  ياديتنوع ز يکنند و دارا يزمستان استراحت م

باشند و بر اساس  يم  n۲=۶۰د ياز نوع تتراپلوئ اغلب. خالص را دارند  يآب يباشند و اغلب رنگها به  استثنا يدر سنبله م) عدد 

از  يمخلوط  يامروز يدهايبريه. ز وجود دارندين ديپلوئيانواع تر يول شوند يم يگل طبقه بند ياندازه گلچه و زودرس ،رنگ

  .متفاوت هستند ياهشناسيو فرم گل و گ هستند که از نظر رنگ يياز آنها گو نه ها ياريبس.گونه است ۱۱اقلحد

  : اهيف گيتوص

تا  ۴ن ساقه است که توسط يپائ يره ايکورم در واقع قسمت متورم و ذخ. به صورت کورم است  يره ايبافت ذخ يداراول يگال

ل ياه تشکيگ يهستند که درطول فصل رشد رو ييها ن برگيها قسمت پائ ن فلسيشده اپوشانده ک يبه نام تونفلس خشک  ۶

کورم . دگرد يفلس ظاهر م کنار هرجوانه زده شوند  کنارها  که فلس يهنگام. کنند  يها  محافظت م و از کورمشوند  يم

ک جوانه وجود دارد جوانه يل شده که در هر گره يانگره کوتاه فشرده و متورم مربوط به ساقه  گلدهنده تشکيم ۸تا  ۵ول از يگال

ل يکورم قرار دارند و به دل يگره ها يبه صورت متناوب رو يجانب يجوانه ها. کنند يدا ميباالتر بزرگتر بوده و زودتر نمو پ يها

دهند که  يقه را مسابرگ و ل يو تشک کنند يرشد م ييا دو جوانه انتهايک يز معموالً يپس از کاشت ن ييت انتهايوجود غالب

  . به رقم و اندازه کورم دارد يبستگ ياديتعداد آنها تا حدود ز

  
و برگها اغلب در دو  ده شده انديدر سرتاسر برگ کش يرگبرگها به طور موازل خواهد شد يبرگ تشک ۷تا  ۶پس از کاشت کورم 

شروع و در  جوانه گل ليتشکند ين برگ فرايسومظهور همزمان با  .دارند يف همپوش قرار گرفته اندکه در قاعده همپوشانيرد

ساقه گلدهنده از وسط . )۱۰( ل خواهد شديد تشکيک کورم جدي يميکورم قد يروهمزمان با آن و  شود يمل يتکم يبرگ ۵- ۶
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ساقه گلدهنده  يباشدو از انتها يم ين خوشه ايت و گل آذيگلها هرمافرود.کند يک سنبله ميد يشودکه تول يبرگها خارج م

  .شوند يمنشعب م

 يم مين هنگام ته محور شاخه ضخيدر هم .رديگ يگل در چند هفته پس از شروع رشد شاخساره صورت م مرحله اوليه تشکيل

 ريشه نگهدارنده يجاد تعداديکه با ا شود يل ميتشک يميپداژه قد يد در بااليک پداژه جديسال بعد  يشود و برا

(Contractile Root) ياستولونها يو همزمان با آن کورمچه ها  درانتهاگردد  يرا عهده دار م يميف کورم قديوظا 

د،شاخه ها،برگها و گل يخود را به پداژه جد ييه مواد غذايج کليه بتدريپداژه اول. شوند يل ميد تشکيمنشعب شده از کوروم جد

  .رود ين ميدهد و خود از ب يم

ـ ار زيآن بسـ  يا توقف رشد طين رفتن گل ياه است که احتمال از بيگ يمهم براه حساس و مرحلک ي يبرگ ۳دوره  اد اسـت و  ي

بـه انـدازه    يبستگآنها  يستند و گلدهين يز قادر به گلدهياهان کشت شده نيگ يتمام. شود يپس از آن نمو و رشد گل انجام م

  . کورم، شدت نور و تراکم کاشت دارد

  

  
  وليد و گل در گاليجد ل کورميمراحل مختلف رشد، تشک
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  : ياقتصاد تيهما

 يب رنگيد کنندگان و مصرف کنندگان است و با توجه به تنوع شکل و رنگ و ترکيتول يبرا يار شناخته شده ايول گل بسيگال

 هکتار ۹۵۸حدود  ۱۳۸۶ ول کشور در سالير کشت گالين آمار موجود سطح زيطبق آخر .قابل استفاده است ييدرهر نوع گل آرا

د ير کشت و تولين سطح زيشتريد بوده است و بيون شاخه کل توليليم ۳۶۱هکتار گلخانه با  ۴۵۳باز و  يهکتار فضا ۵۰۵شامل 

 يبـرا  ،شـوند  يده مـ يچدرمرحله مناسب  که ييها وليگال .باشد يو خوزستان م يتهران، مرکز يب در استانهايول به ترتيگال

ـ . ها قابل مشاهده باشـد  گلچه نوکاست که رنگ  ين مرحله برداشت زمانيا .خواهند بود يقابل نگهدار يمدت طوالن ن يدرچن

و لزوم حمـل  آن  ينيول سنگيب گل گالياز معا .انجام داد يتوان به درست يات پس از برداشت و حمل گل را ميعمل يمرحله ا

  .سازد ينه ميرا پرهز يطوالن يمسافتها دراست که حمل آن ستاده يبصورت ا

  :کاشت يراهنما

  :خاک  يآماده ساز - ۱

ن خـاک  يبهتـر . داشـته باشـد   يمناسب يمناسب است به شرط آنکه ساختمان و زهکش يباً هرنوع خاکيول تقريکاشت گال يبرا

را بوجود  يوميفوزار يدگيمشکالت پوس ياکيته خاک و  وجود منابع آمونيدين  بودن اسيپائ. است  يش يول خاک لوميگال يبرا

کند ودر مقابل ساختمان نامناسب خاک  يموجود درخاک برقرار م ين آب و هوايب يساختمان خوب خاک تعادل مناسب. آورد يم

. است يشه ضروريح و متناسب با نوع خاک همين شخم صحيشود بنابرا يول ميگال يت و کاهش درصد گلدهيفيباعث افت ک

ـ  و اه دارنديشه ها و گياستقرار ر يبرا يبهتر ييو توانا کمتر يشتر، زهکشيب يموادآل يايمعموال بقان تر يسنگ يخاکها ن يدرچن

  . شود يه ميپشته توص يکاشت رو يموارد

ـ   در خاک يحفظ رطوبت کافز مشکل يسبک تر ن يدرخاکها  يوجود دارد و بهتر است سطح خاک پس از کاشت با مالچ مـواد آل

  . ر کاه و کلش پوشانده شودينظ

شود آزمون خاک  يه ميتوص يک قاعده کليبه عنوان . داشته باشد يه اندازيد سايکم نور نبا يهاژه در دوره يسطح مزرعه به و

 يخـاک مـ   pHو  يزان شوري، ميه ايت تعدياز وضع ين عمل باعث آگاهيانه انجام شود ايمختلف بصورت سال يکشتها يبرا

  . شود

۲ - pH محيط کاشت :  

ـ با احتمال ز( ۵کمتراز  pH. باشد يم ۷تا  ۶ن يول بيکاشت گال يه شده خاک برايتوص pHزان يم  يرا مـ ) اد خسـارت فلـور  ي

بـا آن مخلـوط شـوند و     يد مراقب بود که مواد اضافه شده به خاک به خوبين مورد بايخاک اصالح نمود درا يتوان با آهک ده

  . ک ماه قبل از کاشت انجام شوديدر زمان مناسب و حداقل  يآهک ده

توان با استفاده  ين عالئم کمبود را ميا. د يول بروز نمايعالئم کمبودها درگال يباشد ممکن است برخ ۵/۷باالتراز  pHچنانچه 

ول کمبود آهـن  يع درگاليشا ياز کمبودها يکي. نمود يريشگيپ يز مغذير يکودها يا محلولپاشيدر خاک  يبه موقع از مواد آل

اه با کالت آهن يگ ين امکان محلولپاشيهمچن. نمود يريتوان با مصرف کالت آهن قبل از کاشت از بروز آن جلوگ ياست که م

 يجاد لکه هاياز ا يريجلوگ يبرا يباران ياريبا کالت آهن، استفاده از آب يپس از محلولپاش. ز وجود داردين) گرم درمتر مربع ۵( 

  .شود يه ميبرگها توص يا سوختگياه يس

  : يت به شوريحساس -  ۳

. شـود  ياه مـ يـ گ يشه و گلدهير در رشد رينمک در خاک باعث تاخ يباال يغلظتها. است ياه حساس به شوريک گيول يگال 

 يمـ  ييبهايشتر باعث آسير کلر بيمقاد. باشد)  ۲به  ۱عصاره (تر يواالن درهر ل ياک يليم ۳د کمتراز يمقدارکلر موجود در خاک با
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. متر باشـد يمنس بـر سـانت  يز يليم ۲ش از يد بيخاک نبا يزان شوريکل م. شتر کاهش داديب ياريتوان آنها را با آب يشوند که م

ـ باال اسـتفاده گـردد، م   يبا شور يا موادآليشود و چنانچه از کودها  يجاد ميگر ايد يو نمکها يخاک در اثر کودده يشور زان ي

هفتـه قبـل از کاشـت انجـام شـود تـا        ۶از خاک  يريشود که نمونه گ يه ميتوصلذا . دين حد خواهد رسيزود به ا يليخ يشور

آب در  در گلخانه، مقدار کلـر  يباران ياريدرصورت استفاده از آب. خاک وجود داشته باشد ييآبشو يبرا يدرصورت لزوم زمان کاف

که يدرصورت. تر باشديگرم درل يليم ۶۰۰ش از يبد يباز نبا يدر فضا يباران ياريتر و در مورد آبيگرم در ل يليم ۲۰۰ش از يد بينبا

ش ياجتنـاب از افـزا   ينه انتخاب نموده بـرا ين گزيد به عنوان آخريرا با يباران يارير باشد آبين مقاديش از ايآب بموجود در  کلر

  .غلظت نمک در هنگام خشک شدن خاک آن را همواره مرطوب نگه داشت 

  : يکودده - ۳

قبل از کاشت بـا خـاک سـطح     يکاف يت فاصله زمانيبا رعا يک کودآليه نمود که يتوان توص ياصالح ساختمان خاک م يبرا

گردد کـه   يبر رشد م يرا باعث اثرات نامطلوبيشود ز يه نميچ عنوان توصيتازه به ه ياستفاده از کود دام. االرض مخلوط گردد

ج معکوس در ارتباط بـا  يمعموالً باعث بروز نتا يکود داما پرهوموس استفاده از ين يسنگ يدرخاکها .دن استيند پوسيجه فراينت

شـود   يح داده ميگر ترجيد ين نوع خاکها استفاده از مواد آليدرا. آن است يچسبندگ يژگيل ويگردد که بدل يساختمان خاک م

تازه کشت  يورمهاک يشه هايباشند و ر يشروع رشد م يبرا يکاف يير غذايذخا يول در چند هفته اول دارايگال يرا کورمهايز

كـود دامـي پوسـيده  بـه     . ق افتديسرک بهتر است تا چند هفته بعد از کاشت به تعو يکامالً حساسند لذا کودده يشده به شور

تن در هكتار حداقل يك ماه قبل از كشت پيازها مصرف مي شود و بايستي با خاك زيرين خـوب مخلـوط شـود     ۳۰-۴۰مقدار 

. ار نگيرد و در صورت پوسيده نبودن كود دامـي، گـاز آمونيـاك آن پيازهـا را خفـه خواهـد كـرد       طوري كه با پيازها در تماس قر

به رفع نياز فسفر، آهن، روي، منگنـز، بـر و مـس      pHاستمرار در مصرف كوددامي، فيزيك خاك را مناسب نموده و با كاهش 

 . كمك مي كند

ن يد قبل ازکاشت در زمـ يفسفره و پتاسه با ين موارد کودهايدرارا يشوند ز يک استثناء محسوب مي يير از نظرغذايفق يخاکها

حسـاس اسـت   فلوئـور   ول نسبت بهيازآنجا که گال. استفاده شوند ۲: ۲: ۳ون يبا فرموالس NPKکامل  يا کودهايپخش شوند 

 يح داده مـ يتـرج فسفاته کم فلوئور  يمصرف کودها و هده نشيتوصل يئور سوپرفسفات ترپوفل يفسفره حاو ياستفاده از کودها

  .شوند

، ير نوع خاک، بارنـدگ ينظ ين موضوع به عوامل متعدديا .راستيامکان پذ يول به سختيگال ين نوع و مقدار کود الزم براييتع

توصيه كودي براساس عالئم ظاهري كمبود، نامناسبترين روش است چون زمـاني  . دارد يخاک بستگ يو شور يط کوددهيشرا

اين كمبود ها اثر منفي  خود را دركاهش كمي و كيفي توليد گل، پياز  و . غذايي در گياه ظاهر مي شود كه عالئم كمبود عناصر 

  .پيازچه  گذاشته است

  آزمون خاك : الف 

در اين روش نياز به نمونه برداري صحيح خاك از مزرعه گلخانه و ارسال نمونه ها به آزمايشـگاه هـاي خاكشناسـي دارد ، حـد     

   .ذيل مي باشد جدول يي خاك براي پرورش گلهاي گاليل به شرح مطلوب عناصر غذا
عمالً در اختيار گيـاه گلهـا قـرار     ييا هم افزايبه داليل متعدد از جمله اثرات متقابل و  يگاهمقدار مواد غذايي موجود در خاكها  

   .نمي گيرد و بهتر است همانند درختان ميوه ، تجزيه برگي براي مصرف بهينه كودي در گاليل  اعمال گردد
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  حد مطلوب عناصر غذايي خاك براي پرورش گاليل

)ميلي گرم در كيلوگرم( واحد  نوع عنصر  

 ١٢ فسفر

 ٣٠٠ پتاسيم

 ٥٠٠ كلسيم

 ١٠٠ منيزيم

 ١٠ آهن

 ٣ روي

 ١٠ منگنز

 ١ مس 

 ١ بر

  : توصيه كودي بر اساس  تجزيه برگ: ب

( در بسياري از موارد به علت شرايط نامساعد خاك، با وجود اضافه نمودن عناصر غذايي به خاك اين مواد جذب گياه نمي شود 

بنابراين الزم است بر اساس توصيه متخصص ). مثالً عدم جذب بسياري از ريز مغذي ها نظر روي در شرايط فسفر باالي خاك

پـس از تجريـه   . اقدام شود...  تغذيه گياهي نسبت به نمونه گيري و تجزيه اندام هاي مختلف گياه از جمله برگ، ساقه و گل و 

زيـه  اندام هاي گياهي در آزمايشگاه، نسبت به تجويز نسخه كودي براساس جداول  تجزيه برگي كه به عنوان نمونـه نتـايج تج  

ملكوتي و .( ر گنجانده شده اقدام الزم براي مصرف كودي صورت پذيرديبرگ هاي تازه بالغ  گاليل و قبل از گلدهي درجدول ز

  ) ۱۳۷۶غيبي،

  )١٣٧٦ملكوتي و غيبي ،(مقادير  مطلوب و كمبود عناصر غذايي در گاليل

  گاليل :                             نام محصول 

  برگهاي كامل  :                     اندام مورد آزمايش 

   برداشتقبل از :                       زمان نمونه برداري 

  عناصر غذايي   كم   مطلوب   زياد 

%    

>٥/٢-٩٩/٢  ٣- ٥/٥  ٥/٥  N  

٢٣/٠-٢٤/٠  ٢٥/٠- ١  <١  P  

٢-٤٩/٢  ٥/٢- ٤  <٤  K 

٤/٠-٤٩/٠  ٥/٠- ٥/٤  <٥/٤  Ca  

١٢/٠-١٤/٠  ١٥/٠- ٣/٠  <٤/٠  Mg 

  ppm     

٥- ٧  ٨-٢٠  <٢٠  Cu 

٤٠-٤٩  ٥٠- ٢٠٠  <٢٠٠  Fe 

٢٥-٤٩  ٥٠- ٢٠٠  <٢٠٠  Mn 

١١-١٩  ٢٠- ٢٠٠  <٢٠٠  Zn 
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ه برگ بايستي از برگهاي كامل گاليل قبل از برداشت گل نمونه برداري نمود و نمونـه هـا را  بـه آزمايشـگاه     يبراي آزمون تجز

ر مقادير حد مطلوب و كمبود مقادير  زيادي عناصـر   يجدول ز. سالهاي بعد مفيد خواهد بودنتيجه كار بيشتر براي كشت . فرستاد 

  . را در گاليل نشان مي دهد 

 روش توصيه كلي كود 

هـر چنـد   . در اين روش بر اساس تحقيقات انجام شده و تجربيات توليد كنندگان نتايجي بدست آورده و آن را تعميم مي دهند 

اين روش دقيق نبوده و بستگي زيادي به شرايط خاك، آب، هوا، رقم و ميزان آبياري، بارندگي، ميزان  نور و غيره دارد، ولـي در  

ي گاليل چند مرحله توصيه كودي بنا بر مراحل مختلف رشد گياه و اهداف توليد وجود دارد برا. شرايط كنوني قابل توصيه است

  . كه در ذيل آمده است 

 مرحله اول ) ۱

مخلوط كردن كود با خاك قبل از كشت ، با توجه به اينكه كشت در ايران بيشتر به صورت كرتي است تمامي كودهاي فسفره و 

  . مغذي ها را قبل از كشت مصرف مي كنندپتاسه و كودهاي محتوي برخي ريز 

 : مرحله دوم ) ۲

  . به صورت سرك مصرف مي گردد) و مقدار كمي از عناصر  ريز مغذي( در زمان سه برگي است كه يك سوم كود ازته 

 :مرحله سوم ) ۳

زمان مشخص شدن برجستگي گل آذين در برگها بوده و مصرف يك سوم كود ازته به صـورت سـرك همـراه محلولپاشـي بـا      

كودهـاي   عناصر ريز مغذي الزم است مراحل دوم و سوم بحراني بوده و در كشورهاي پيشرفته كه كشت رديفي و مكانيزه دارند،

  . مين مي دهندفسفر و پتاس را نيز دركنار رديف و در عمق خاك به ز

 مرحله چهارم  ) ۴

) پيـاز ( و اندازه كورم هـا  ) پيازچه (پس از گلدهي يا برداشت گلها بوده و الزم است توجه ويژه اي را براي افزايش تعداد كورمل 

  .مبذول داشت 

  : كود ازته

بهتـر  . هكتـار  اسـتفاده نمـود   كيلوگرم كود نيترات آمونيوم در   ۲۷۵-۴۰۰كيلوگرم ازت خالص معادل  ۹۰-۱۳۵مي توان مقدار 

كودهـاي سـرك را مـي    .  )دوماه بعد از كاشت+ يك ماه بعد از كاشت +  زمان كاشت(مرحله شامل  ۳در است از كودهاي ازته 

  .توان با آب آبياري به مزارع داد

  : كود فسفاته

مصرف نامتعادل كود فسـفره  .  وم توصيه استيقبل از کاشت قابل بصورت فسفات آمون (P2O5)كيلوگرم در هكتار فسفر  ۹۰

  .بدون توجه به آزمون خاك ممكن ممكن است موجب كاهش جذب برخي از عناصر غذايي كم مصرف توسط گياه گردد

  كود پتاس

  .م قبل از كشت مصرف مي شوديكيلوگرم كود سولفات پتاس ۳۶۰معادل  (K2O)كيلوگرم در هكتار  ۱۸۰

  كوددهي ساير عناصر غذايي 

كيلـوگرم،   ۴۰كيلـوگرم، سكوسـترين آهـن     ۵۰-۷۵سولفات روي . يت و كيفيت و رفع احتمال كمبود موثر استدر افزايش كم 

تغذيه برگي  اين قبيل عناصر ريز مغذي  نيز مي تواند تا حدودي جانشين . كيلوگرم در هكتار قابل توصيه است ۴۰اسيد بوريك 

   .يا مكمل خوبي براي مصرف خاكي  اين عناصر باشد 
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  ) پياز( ورد نياز براي توليد كورم كود م

كـه از  ) كشيده تر( براي داشتن  گل خوب و ممتاز ، مهمترين عامل داشتن پيازهاي درشت با نسبت طول به قطر  بيشتر است 

مي شود و كشت مجدد گردوئـي هـا   ) گردوئي( طريق كشت پيازچه هاي گندمي و فندوقي كه منجر به توليد پيازهاي كوچك 

كوددهي صحيح طي اين دو سال متوالي بسيار مهم بوده و حتي نقش آن مي توانـد  . ه توليد پيازهاي درشت بيانجامدمي تواند ب

   .از نقش تغذيه در مرحله توليد گل بريده بيشتر باشد و مقدار كود الزم براي اين نوع كشتها به قرار زير است

  كود ازت 

كيلوگرم نيترات آمونيوم و در صـورت   ۳۷۵كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيوم يا  ۶۲۵كيلوگرم در هكتار ازت خالص معادل ۱۲۵

 ۳+ مرحله قبل از كشت ۳در . (كيلوگرم در هكتار استفاده نمود ۲۷۰در دسترس نبودن اين كودها مي توان از كود اروه به ميزان 

  ). برگي قابل مصرف است ۶برگي و 

  كود فسفات 

كيلوگرم سوپر فسفات تريپل  و يا فسفات آمونيوم است و قبل از كشت توصـيه   ۲۶۰كيلوگرم فسفر خالص معادل  ۵۵به ميزان 

   .)ميلي گرم در كيلوگرم باشد ۱۰در صورتي كه فسفر قابل استفاده خاك كمتر از ( مي شود 

  كود پتاس 

ولفات  پتاسيم در هكتار قبل از كشت، در خاكهايي كه كمبود پتاسيم دارند كيلوگرم س  ۶۰۰كيلوگرم پتاس خالص و معادل  ۳۰۰

  . برگي استفاده نمود ۶مي توان به صورت سرك از كود كلرور پتاسيم نيز در مرحله 

 نحوه مصرف كودهاي محتوي عناصر كم مصرف 

ي رايـج گـردد تـا عـالوه بـر      مصرف كودهاي محتوي عناصر كم مصرف بايستي به هر دو  صورت  مصرف خاكي و محلولپاشـ 

در خاكهاي ايران به داليل متعدد منجمله آهكي بودن ، . افزايش عملكرد كيفيت به ويژه  طول عمر گلهاي گاليل افزايش يابد

  . مصرف باالي فسفر و حالليت كم عناصر ريز مغذي در خاكهاي آهكي، جذب اين عناصر دچار مشكل  مي باشد

   تغذيه برگي 

به خاطر رفع سريع كمبود و كم كردن مصرف كود كه از نظر اقتصادي و آلودگي زيست محيطي اهميت داشته و از طرف ديگر  

  . باال سبب مي شود كه تغذيه برگي را به عنوان يك روش مناسب توصيه كنيد pHمشكل تثبيت عناصر در خاكهاي با 

  :داشتبايد به نكات مهم زير توجه ) محلولپاشي(در اين روش

  .شودانجام ، ترجيحاَ عصر محلول پاشي در صبح زود يا عصربهتر است  – ۱

  .باشد كمهنگام محلول پاشي سرعت وزش باد بهتر است  – ۲

  .ددمزرعه آبياري گرباغ يا پس از انجام محلول پاشي بهتر است  – ۳

ميلي ليتـر در   ۲- ۳(در هزار  ۲/۰ -۳/۰ غلظتي به ييا مايع ظرفشو )surfactants(مويانبه محلول كودي تهيه شده ،  – ۴

 محلـول افزايش سـطح تمـاس بـرگ بـا     باعث كاهش كشش سطحي مايع شده و به علت اين عمل . اضافه گردد) ليتر آب ۱۰

  .افزايش مي يابد كودي جذب برگي

  .باشد ۶ -۸محلول كودي بايستي ) pH( اسيديته – ۵

چرا كه تبخيـر سـريع محلـول     باشدن) گراديدرجه سانت ۲۹بيش از ( خيلي گرم در هنگام محلول پاشي بهتر است دماي هوا – ۶

  .روي برگ موجب برگ سوزي در گياه مي شود

  .باشد% ۷۰بهتر است هنگام محلولپاشي، رطوبت نسبي هوا باالي   -۷

  .روز تكرار شودبهتر است براي عناصر غير متحرك مانند روي، بر، كلسيم، محلولپاشي چندين بار به فاصله چند  -۸
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به  يبرگها و رساندن کودمصرف ياز سوختگ يريجلوگ يبرا. ز به محصول دادين يباران ياريق آبيتوان از طر يازته را م يکودها

ه يتوصـ . ز انجام شوديبا آب خالص ن يباران ياريک نوبت آبي، يباران ياريستم آبيشود پس از مصرف کود در س يه ميخاک توص

هـا  يماريو ب يت آن بـه شـور  يبا توجه بـه حساسـ   ين ندارد و حتيسنگ يبه کودده يازيول نيدهد که گال يفوق نشان م يها

  .شود يه نميز توصياد نيمصرف کود سرک ز

  

  وليدر گال ييعناصر غذا يمحلولپاش يبرا يفن يه هايغلظتها و توص

  

درهزار  ٥-٧با غلظت  محلولپاشي ازت   

در هزار  ١٠با غلظت  نيترات پتاسيم پتاس   

  درهزار  ٣با غلظت                    محلولپاشي با نيترات  يا كلرور كلسيم كلسيم 

محلول تهيه شده را با استفاده از چند قطره اسيد سولفوريك و  pHبهتر است (در طول دوره رشد 

  و همچنين چند روز قبل از برداشت يا محلولپاشي روي سنبله ) يا سولفات مس اسيدي نمائيد

  .)كلرور كلسيم با محلول بر قابل اختالط نيست( 

درهزار ٥-٧با غلظت  سولفات  منيزيم منيزيم   

آهنآهن كالته و  سولفات  آهن  ردرهزا ٥با غلظت    

اسيد بوريك با ( درهزار  ٢-٥با غلظت  اسيد بوريك بر 

كلرور كلسيم ، سولفات منگنز و سولفات 

  ) آهن قابل اختالط نيست

گرم  ٣در هزار بهتر است به نسبت هر  ٣-٤ سولفات روي روي 

سولفات روي يك گرم آهك مرده همراه آن 

  . زياد اسيدي نباشد pHباشد تا 

در هزار  ٥ سولفات منگنز منگنز   

در هزار بعالوه يك گرم در ليتر آهك  ٢ سولفات مس مس 

  مرده 

  

  : خاک يضدعفون -  ۴

اهان مشابه درآن کشـت شـده   يا گيول يقبل گال يکه درسالها ييد درخاک تازه کشت شوند و خاکهايول بايگال يکورمها

ـ ا يسـاله بـرا   ۶ت تناوب کاشـت حـداقل   يگر رعايروش د.. گردند يضدعفوند قبل از استفاده يبا) ايزيفر و زنبق(باشند  ن ي

بـا  . با بخار اسـتفاده نمـود   يا ضدعفونيکننده مختلف  يتوان از مواد ضدعفون يخاک م يجهت ضدعفون. محصوالت است

را  هـا آنتجمـع    يـا  و قطع را  موجودات زنده مضرخاک چرخه زندگي توان مي  تناوب گياه مناسب برنامه استفاده از يک

امکـان  کـار موجـب کـاهش      اين . جمع نمود امکان را تا حد محصول بقايايبايد ، برداشت گياه بعد از .دحداقل رسان به

مي  خاک ذخيره شده ازو جمع آوري  جديدهاي  کورم  ميان در يا  و خاک در گياهي و اندام ريشه بقاياي در پاتوژنبقاي 

تـرجيح   فـراهم شـود،   بقاياي گيـاهي  زدن براي يخ شرايط به طوري که سرما دورهشروع   قبل از  زمين شخم زدن .ددگر

  .داده مي شود
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قبـل   در زمـان مناسـب  را  خاک هاي کشـاورزي   مي توان ،خاک مواد شيميايي ضدعفوني کننده در دسترس بودن با توجه به

  مـي تـوان  کـار را   ، ايـن مـايع  به شـکل  خاک کنندهمواد شيميايي ضدعفوني  استفاده از عالوه بر.نمود  ضدعفوني  کشت از

غرقــاب نمــودن، يا و ضــد عفــوني شــيميايي مــاده بــراي هــر دو .نيــز انجــام داد غرقــاب نمــودن زمــين و يــا بخــار توســط

ـ  يمختلف ضدعفون ير روشهايدر جدول ز. موثر باشد بوده تا به اندازه کافي باال بايد خاک حرارت درجه   يخاک و اثرات کنترل

  .است  دهيارائه گرد يو آفات خاکز هزارپا، يدگيوم، پوسيآنها برفوزار

  

  هايماريبر آفات و ب آنها يخاک و اثرات کنترل يمختلف ضدعفون يروشها

  روش/ ماده 

  کنترلزان يم
  خاک  يحداقل دما

  )زمان استفادهدر (
  انتظار مدت

  وميفوزار
 يدگيپوس

  خشک
  هزارپا

حشرات 

  يخاکز

  روز ۲ - ۳  )خاک خشک( C º ۱۰  خوب  خوب  خوب  خوب  با بخار يضدعفون

+ د يل برومايمت

  کيپالست
  هفته C º ۱۵- ۱۰  ۳ - ۲  خوب  خوب  خوب  خوب

ل يمت+ کلروپروپان  يد

  کيپالست+ انات يزو سيا
  هفته C º ۱۵- ۱۰  ۵ - ۴  خوب  خوب  خوب  خوب

  هفته C º ۱۵- ۱۰  ۴ - ۳  خوب  خوب  متوسط  متوسط  کيپالست+ م يمتام سد

م بدون يمتام سد

  کيپالست
  هفته C º ۱۵- ۱۰  ۴ - ۳  متوسط  متوسط  ر موثريغ  ر موثريغ

کلروپروپان بدون  يد

  کيپالست
  هفته C º ۱۵- ۱۰  ۵ - ۴  متوسط  خوب  ر موثريغ  ر موثريغ

  

  کننده  يروش مصرف و  غلظت عوامل ضدعفون

  متريسانت ۳۰عمق گراد و يدرجه سانت ۷۰ يک ساعت در دمايبه مدت : با بخار  يضدعفون -۱

. سطح خـاک  يک هفته رويک به مدت حداقل يگذاردن پوشش پالست يمترمربع و باق ۱۰۰لوگرم در يک ۱۰: د يل برومايمت -۲

  . اط استفاده نموديد آن را با احتين ماده بايا يت بااليل سميبه دل. خواهد داشت يتر اثرات بهتر يدوره طوالن

  :گردد عبارتند از ييجه نهايکه ممکن است باعث اختالل درنت يعوامل

  ک توسط باديکناررفتن پوشش پالست -

  درشت درخاک يوجود کلوخه ها -

  فشرده در خاک يه هايوجود ال -

 يق درخـاک و بـاق  يک بالفاصله پس از تزريمترمربع، پوشاندن سطح خاک با پالست ۱۰۰تر در يل ۵/۷: انات يوسيزوتيل ايمت -۳

  روز ۱۴ک حداقل به مدت يگذاردن پوشش پالست

گـذاردن   يق درخـاک و بـاق  يک بالفاصله پس از تزريپوشاندن سطح خاک با پالست. مترمربع  ۱۰۰تر در يل ۱۰: م يمتام سد -۴

ـ درمورد کنتـرل فوزار  يجه خوبيک، نتيبدون پوشش پالست. روز ۱۴ک حداقل به مدت يپوشش پالست خشـک   يدگيوم و پوسـ ي

  . ديآ يبدست نم

  .مترمربع بسته به نوع آن ۱۰۰تر در يل ۲/۴تا  ۸/۲: ک يبدون پوشش پالست DDکلروپروپن  يد -۵
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ـ نبا کننده يعامل ضدعفونهفته پس از مصرف  ۴تا  ۳ يچگونه کود ازته ايشه، هير يدگيل احتمال بروز پوسيبه دل د اسـتفاده  ي

  .شود

  هاکورم  يضد عفون

ـ   ،از کاشت بالفاصله قبل قاچ کش حاوي محلول از يکوچک حجم يک در کورم ها فرو بردن  تعـداد   بـراي کنتـرل   دمـي توان

 کـردن، غوطه ور زا قبل مناسب يبا دما تيمار يا ودر محلول گرم غوطه ور سازي کورم ها . مفيد باشدآفات و بيماريها  زيادي از

ـ  کورمهـا بهتر است  .نمود يضدعفون  تکاش ياز برايمورد ن به تعدادفقط  بايدکورم ها را .است مهم اوقات گاهي تيمـار  س از پ

   .کردن، دوباره خشک و يا انبار نشوند

  : ول ير گاليتکث

رند، به يگ يدر ارقام اصالح شده که از بذر منشاء م. د نمود يا کورم توليق کاشت بذر، کورمچه و يتوان از طر يکورمها را م

 ياهان بذريشود و تمام گ ير رقم مورد نظر و خالص نميمنجر به تکث يريتکرار بذر گ ير جنسيحاصل از تکث يگوتيل هتروزيدل

. شود يد استفاده ميبه ارقام جد يدسترس يرات برايين تغيا از يگاه. نشان متفاوت اند يگر و والديکديد شده نسبت به يتول

 .دهند  ياهان حاصل از بذر معموال در سال دوم گل ميگ

  
  استولونها يها در انتهال کورمچه يتشک

  

ن يمشابه کورم هستند با ا يساختمان يکورمچه ها دارا. شود يا کورمچه ها استفاد مياز کورم  يشيا روي ير جنسير غيتکث يبرا

 يل ميکورمچه تبد ياديک کورم و تعداد زيب به يک شاخه به ترتيد يهستند و با تول يپوشش محکم تر يتفاوت که دارا

  . داشته باشد يدر مراحل بعد يديشد يانهايتواند ز يد کورمچه ميدر مراحل تول اشتباه . شوند

  . باشد  يمتر ميسانت ۲۰تا  ۲ن يها بکورم ها و کورمچه ط ياندازه مح

توان بـرش زده   يز ميکورمچه ها را ن. شود يک جوانه استفاده ميحداقل  يم کورم به قطعات  دارايع تر از تقسير سريتکث يبرا

د شـده را جـدا و   يتول يجانب ين کشت نمود و متعاقباً  شاخه هاينيتوکيهورمون س يحاو ياديز ازدير يها طيا محيمواد  يو رو

 يط مصـنوع يدر مح. هفته برساند ۶تا  ۵برابر در هر   ۶تا  ۴ر را به يتواند سرعت تکث يات مين عمليا. م کشت کرديپس از تقس

  .شود يک ميع و تحريش غلظت ساکاروز تسرين و افزاينيتوکيله کاهش سطح سيل کورم ها بوسيتشک

  :کورم استاندارد 

ن اساس رتبه يد بر ايد شده بايتول يرد و کورمهايگ ير صورت ميط آن طبق جدول زيبر اساس مح وليگالکورم  يگروه بند

 يباشد که از قاعده و نوک کورم م ين قسمت آن و عمود بر محوريد در پهن تريط کورم  بايمح يرياندازه گ. شوند  يبند

  . گذرد
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زودتر  يو معموال هر چه کورم درشت تر باشد گلده کنند يد ميقابل فروش تول يگلها ۳تا  ۱ز يبا اندازه درشت و سا يکورمها

گروه  ن هرين بيانگيجدول فوق بطور م يبر اساس گروه بند. شتر خواهد بوديو درصد شاخه گلدهنده و تعداد گلچه در سنبله ب

  .وجود دارد يروز اختالف از نظر زمان گلده ۵ يبا گروه بعد) يقادر به گلده يکورمها(مختلف کورم  ياندازه ها

  

  

  ول بر اساس اندازهيکورم گال يتقسيم بند

  اندازه Cm به ط کورميحداقل مح  Cm به ط کورميحداکثر مح

  درشت  ۱۴ش از يب  -

  بزرگ - ۱  ۱۲  ۱۴

  بزرگ - ۲  ۱۰  ۱۲

  متوسط - ۳  ۸  ۱۰

  متوسط - ۴  ۶  ۸

  زير - ۵  ۴  ۶

  زير - ۶  ۲  ۴

  

اطراف کورم  يجانب يا کورمچه هاي يکورم مادر يحاصل رشد رو. تخت باشند يتاحدودد سفت و يبا وليگال يکورم ها

  .ر باشنديز يط عموميشرا يبوده و دارا يمادر

  .  افته باشديام يشه ها و التيش ريب به محل رويبوده و برش ته آن بدون آس يعيفرم طب يد سالم و دارايکورم با يهر دو انتها

در صورت وجود هر کدام از . باشندو فساد  يخ زدگيپس، آثار يا ناقص، تريخرد شده  ياز کپک، کورم ها يعارد يکورمها با

  . د حذف گردديبا کورما معادل آن از چند مورد  نقص، ير  يص زينقا

 يکورم يمتر بر رويسانت ۹/۰ش از ييا عاليم بوترتيس و ساير بيماريهاي قارچي مجموعاً به قطر ب ييايوجود لکه باکتر -

  . ز تريا ريدرشت تر  يبزرگتر  و کوچکتر  متناسب  با آن در کورم ها يا سطوحيمتر يسانت ۵/۲به قطر 

بزرگتر  و  يا سطوحيمتر يسانت ۵/۲به قطر  يکورم يمتر بر رويسانت ۹/۰ش از يمجموعاً به قطر ب يدگيرنگ پر -

 .ز تريا ريدرشت تر  يکوچکتر  متناسب  با آن در کورم ها

ا يمتر يسانت ۵/۲کورمي به قطر   يمتر  بر رويسانت ۳/۰متر و به عمق يسانت ۳/۱ش از  يمجموعاً به طول ب  يدگيبر -

 .ز تريا ريدرشت تر  يبزرگتر  و کوچکتر  متناسب  با آن در کورم ها يسطوح

 يکورم شده باشد بر رو  يا فرو رفتگي يمتر که منجر به نرميسانت ۹/۱ش از يوجود عالئم ضربه مجموعاً به قطر ب -

 .ز تريا ريدرشت تر  يبزرگتر  و کوچکتر  متناسب  با آن در کورم ها يا سطوحيمتر يسانت ۵/۲به قطر   يکورم

 ا مشاهده خود آفت يپس  يه تريوجود هرگونه عالئم تغذ -

 ا عالئم  نفوذ  آن در بافت کورم يوجود هرگونه آفت   -

 درم کورم يا نفوذ آن در اپيبه کپک  ) بافت زنده ( شه يستم ريس يآلودگ -

 ا تکه  شدن کورم يخراش  يدگيله -

  يخ زدگيا نرم شدن كورم بر اثر يشدن  يزان قهوه ايبا هرم يخ زدگيهرگونه  -

 .کورم  يبافت داخل يخوردگ ا ترکيهرگونه نرم شدن  -
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  : کاشت

ن عمـل  يا. خارج نمود يداخل بسته بند د بالفاصله پس از خروج از سردخانه و انتقال به محل کشت ازيول را بايگال يکورمها

بسته هـا اتفـاق   ل وجود دما و رطوبت باال داخل يشه ها است که بدليو رشد جوانه ها و ر يقارچ يها ياز آلودگ يريجلوگ يبرا

ت گل يفيگر کيد ياز سو. دهد يا کاشت آن کاهش ميان حمل کورم يجر ها را درشه يب به جوانه ها و ريزان آسيو م. افتد يم

آنها انجام شود و درصورت عدم  ياالمکان بالفاصله پس از بازکردن بسته بند يد حتيکاشت کورم ها با. بخشد يمز بهبود يرا ن

ک محـل خشـک بـا    يـ درمدت ک دوره کوتاه ي يبراتوان  يرا مکشت نشده  يتمام کورمها، کورمها يع برايامکان کاشت سر

 يد آنها را بالفاصله قبل از کاشـت ضـدعفون  يکاهش احتمال تلفات پس از کاشت کورمها با يبرا .د نمو يه مناسب نگهداريتهو

  .نمود

  
  کورمها قبل از کاشت يضدعفون

  : محل کاشت

از دوره  يکه بخش يامکان کشت به صورت. کشت نمود  يکيپالست و يشه ايش يهاخانه گل ايباز  يتوان در فضا يول را ميگال

کاشـت کـورم    يپس از انتخاب محل مناسب برا .اردد ز وجوديانجام شود ن يکيپالست خانهدرون گل يباز و بخش يارشد در فض

ز مـدنظر قـرارداد الزم بـه    يـ را نرقم  يراهنماد ين خصوص بايتوجه نمود درا يط جويشرا ينيش بيد به زمان کاشت و پيها، با

د يت دارد و توليمز يطيط نامساعد محيکمتر به شرا يل وابستگيباز بدل يسه با کشت فضايتوجه است که کشت درگلخانه درمقا

ب کشت ياز معا. فصل رشد بروز کند ا اواخريل يشبانه خواهد بود که ممکن است در اوا يخبندان هاير يتحت تاث محصول کمتر

ن درطـول زمسـتان   يابـد و همچنـ  يش يار افـزا يخاک و محصول درطول تابستان ممکن است بس يدر گلخانه آن است که دما

  .موجب کمبود نور گردد

  : قبل از کاشت  ياريآب

نه کامالً  يمرطوب ول يرمها درخاککه کو يراب نمود به گونه ايول کامالً سيگال يچند روز قبل از کاشت کورمهاد يخاک را با

سـاختمان   .کامالً حذف گـردد  يا حتيده يد به حداقل رسيکاشت بابعد از هفته اول  ا دويک يدرطول  ياريآب .س کشت شونديخ

ـ ن يگاه. تازه کشت شده بدون اختالل انجام شود يشه در کورمهايل ريحفظ گردد تا تشک يبه خوب ديباز ينخاک  ز کشـت در  ي

  .شود يپس از کاشت انجام م ياريانجام شده و ابخاک خشک 
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  : زمان کاشت

 يژه درطـول ماههـا  يبـو مقـدار نـور    .افت خواهد کـرد يدر يمقدار نور مشخصبسته به زمان کاشت، دوره رشد  طولول در يگال

منجر به خشـک شـدن گلهـا، کوتـاه      ونباشد  ين تراکم کمتر کاشت کافين بودن دما و همچنيرغم پائيزمستان ممکن است عل

 يط نـور يدرشـرا  يبرگـ  ۳اه پس از مرحله يکه گ يم زمان کاشت به گونه ايبا تنظ. ف گردديضع يگلهاد يتولن و يل آذشدن گ

  .دداکاهش  ياديز تا حدرا و درصد آن  يريها جلوگغنچه ازخشک شدن توان  ي، ممناسب رشد کند

  
  گالبولسه کشت تابستانه و زمستانه يمقا

 
  .د باشديتواند مف ين مورد ميا ز درين ريتوجه به نکات ز

  کم نور يدوره ها د دريتول يبرا کمتر يت نوريبا حساس ياستفاده از ارقام -

در  يشـتر يب يير غـذا ياه ذخـا يـ ن حالـت گ يدرا ،ن دوره هايدرا) ۱۴ش از يبو  ۱۲-۱۴( درشت تر  ياستفاده از کورمها -

و  داده شدهاجازه رشد  يساقه اصل به هر کورم فقط يرود ين حالت بايدر ا يول. کند يد ميتول يار دارد و گل بهترياخت

 . ه ساقه ها حذف شونديبق

 اهيهرگ يشتر برايب نورن ياستفاده ازتراکم کمتر به منظور تأم -

 ه اندازيسا موانعاجتناب از کاشت درمجاورت  -

 .دهند ياز خود عبور م يکه نورکمتر يميف و قديکثشه يا شيک يبا پالست ييعدم استفاده از گلخانه ها -

 .وسالم يشه قويستم ريد سيمراقبت به منظور تول -

خ يتـار . ن چند ساله منطقه کشت شـوند  يانگيخبندان در ميهفته پس از گذشت خطر  ۳تا  ۲ن فرصت و يد در اوليکورمچه ها با

  .رتر استيد يکورم ها کم يکشت برا

  :روش کاشت

  .کشت نمود پشته يکاشت رو -۲ يکرت -۱ق يطر ۲توان به  يرا م وليگال يکورمها

ـ    يدرا. شود  يه نميتوص يکرتانجام شود کشت  )يثقل( بستر در سطحاه يگ يارياگر آب  ين حالت خاک سـله بسـته و باعـث خراب

کورمها شود  يه ميتوصن حالت يدرا لذا. کند يافت م ياديز تا حدود يدرصد گلده ت ويفيجه کيدرنت شود و يساختمان خاک م

ـ ته شـ پ ياستفاده شود امکان کاشت رو يباران ياريچنانچه آب يول. پشته کاشت شوند يرو ـ ا ي سـتم  يوجـود دارد س هـردو   يکرت

  .ش داده شدير نمايته درشکل زشپ يکاشت رو

و عـرض نامناسـب    يل عدم وجود خاک کافيت بدلين وضعيا. شوند يبوته ها واژگون م يبرخ يپشته گاه يدرحالت کشت رو

جـاد نمـود   يپهن و صاف ا ييد پشته هايبوته ها با ياز سرنگون يريجلوگ يکند برا يا کاشت کورم در عمق کم بروز ميپشته و 

 يداود يرآنچـه بـرا  ينظ( يمي، استفاده از شبکه سيپشته داشته باشد هنگام کاشت کرت ين کورمها و شانه هايب يکه خاک کاف
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 يميدن همان شبکه سـ يز باالتر کشياه نيکند و همزمان با رشد گ يامکان کشت در فواصل منظم را فراهم م) شود ياستفاده م

  .د به دقت کنترل شوديز تراکم کاشت بايزه نيدر صورت کشت مکان. شود يبوته م يباعث نگهدار

ماسـه   ياز کمـ يـ ر پيقبل از کاشت ز گردد کهيه ميتوص يگاه. شود يم يدگيش احتمال پوسيسرد باعث افزا يکشت در خاکها

  .شه ها باشنديباشد که کودها دور از کورمها و ر يد به گونه ايو کاشت با يکودده. خته شودير

  
  پشته يکاشت رو ياز روشها يکي

  : اندازه کورم

ـ     يط جويشرا ينيب شيد زمان کاشت و پيهنگام انتخاب اندازه کورم با ن عوامـل  يدر مراحل بعد از کاشـت را درنظـر گرفـت ازب

د با توجـه  ين اندازم کورم بايکند عالوه برا يفا ميدرانتخاب اندازه کورم ا يارمهمينور، دما و باد، عامل نور نقش بس رينظ يمياقل

د يـ تخابات اندازه کورم مفنکات ممکن است دران يتوجه به برخ. درنظر گرفته شود يديمحصول تول يت مورد انتظار برايفيبه ک

  .باشد

  
  ازيتناسب فاصله کاشت با اندازه پ

 
شـتر  يب يکنـواخت يبـا   ين تر و گلهـا يبلندتر و محکم تر و سنبله سنگ ياهانيزتر گير يسه با کورمهايدرشت تر در مقا يکورمها

  .دارند يکنند و دوره رشد کوتاهتر يد ميتول
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  هستند يقدرت رشد بهتر يرا دارايدارند ز يشتريب يدرشت تر معموالً درصد گلده يط کمبود نور، کورمهايتحت شرا -

کنند که  يد ميتول يکوچکتر يسنبله ها يک سنبله وليش از يمعموالً اغلب ب) متربه بااليسانت ۱۲از(درشت  يکورمها -

 .ه رشد حذف شونديدرمراحل اول يراصليغ يد ساقه هايل بايدرصورت عدم تما

  : تراکم کاشت

ت تراکم ياهم. ات رقم انتخاب نمود يخ کاشت و خصوصيد براساس تاريمختلف کورم را با ياندازه ها يتراکم کاشت مناسب برا

 يديـ اد باشـد گـل تول  ياگر تعداد کورم کشت شده در واحد سطح ز. دهيبه اثبات رس يدياه و گل توليت گيفين کيکاشت درتضم

  .باشد يم ز از عالئم کمبود نوريده نيگل خشک يا حتيکوتاه و  يسنبله ها. خواهد بود يبلند و علف ،فيضع

ـ لذا بعنوان م. ردينظر قرار گ د مديز بايزان رشد و نمو ارقام نيرقم برانتخاب تراکم مناسب، م يهايژگير ويعالوه برتاث  ال ارقـام  ث

د و يخواهنـد رسـ   يبحران زودتر به حد ،باشداد يچنانچه تراکم کاشت زل بهار ياواا ير زمستان يط نور کم نظيشرا ع الرشد دريسر

ـ . دهير ارائه گرديتراکم کاشت مناسب براساس اندازه کورم در جدول ز .کند يع تر بروز ميها سر گلچه يدگيخشک انتخـاب   يول

  . دارد يز بستگيت مورد انتظار نيفيو کبه زمان کاشت، رقم  يتراکم مناسب تا حدود

  

  کورم تراکم کاشت مناسب براساس اندازه

 cmط کورم ياندازه مح  تعداد کورم درهر مترمربع خالص

۸۰-۶۰  

۷۰-۵۰  

۷۰-۵۰  

۶۰-۳۰  

۶۰-۳۰  

۸ -۶  

۱۰-۸  

۱۲-۱۰  

۱۴-۱۲  

  ۱۴ش از يب

  :عمق کاشت

از  کمتـر  ين کمـ يسـنگ  يعمق کاشت در خاکها يک قاعده کليبعنوان . به نوع خاک و زمان کاشت دارد يعمق کاشت بستگ

  ت شود يد رعايز عمق کاشت  بايدرارتباط با زمان کاشت ن. سبک تر خواهد بود يخاکها

  باشد يم متريسانت ۱۰-۱۵کاشت تابستانه و در ) کورم يخاک رو(متريسانت ۵-۱۰کاشت بهاره عمق 

زنظـر بـروز   ان تراست کـه  يپائ يدمابا تا حد ممکن  يت قرارگرفتن کورم در خاکيل اهميق تر کورم درتابستان به دليکاشت عم

 عثبا يشن يکشت در خاکها. فتدير بيچندروز به تاخ ين حالت گلدهيا ن وجود ممکن است دريبا ا .ت داردياهمها يماريب يبرخ

 يو نصب بادشـکن مـ   يميبا استفاده از شبکه س يم بنديقا يشتر و يکاشت با عمق ب. شود يبوته ها م يواژگوناحتمال ش يافزا

  . ديحافظت نمام يواژگوناه در برابر يتواند از گ
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  ش عمق کاشت در تابستانيافزا

  : استفاده از مالچ

 ياهيـ مواد گمالچ  ژه کاربرديبو يول .ز هستين ياثرات مثبت يدارا يشود ول يبه ندرت استفاده ماز مالچ ول ياگرچه درکشت گال

ژه درمـورد کشـت   يـ ن موضوع بـه و يا ردنگه دا ين تريپائ خاک را درحد يدما دتوان يره ميکاج و غ يسوزن يمانند کاه، برگها

که ممکن است  ييدوره ها در. باشد يخاک م يز مالچ قادر به حفظ دماين هوا يسردهنگام . است تيمورد اهمبهاره و تابستانه 

  . دهد يم کاهشمحصول را  يخ زدگيب يم احتمال آسيخاک اتفاق افتد استفاده از مالچ ضخ يخ زدگي

  
  خاک يل دماياثر مالچ بر تعد

 
درسـطح خـاک    يباران ياريا آبياز باران  يل سله ناشيدرجهت حفظ ساختمان خاک دارد و مانع از تشک يارمطلوبيمالچ اثرات بس

ع سطح يسرخشک شدن از مالچ . گردد يم يگلده درصدش يافزا ت ويفيت باعث بهبود کيشه درنهايشود و با بهبود رشد ر يم

  . ار خواهند داشت يدر اخت يشتريه رشد رطوبت بيژه درمراحل اوليول به ويکشت شده گال يو کورمها نموده يريجلوگخاک 
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  :ول يچرخه رشد و نمو گال

و  هانجام شد ياز خرداد تا مهر گلده. شوند ين تا خرداد کشت ميول ها در اغلب مناطق از فرورديگال يعيط رشد طبيتحت شرا

  . شوند ياز مهر تا آذرماه کورم و کورمچه ها برداشت م

 يجوانه زن ين دما برايبهتر. ده و قابل برداشت هستند يبذرها رس يهفته بعد از گلده ۶تا  ۵معموالً  يرياز به بذر گيدر صورت ن

  . گراد است يدرجه سانت ۲۰بذور 

 يخاک و اندازه کورم بستگ يو زمان و طول دوره آن به دما ز گل از هفته سوم تا هشتم پس از کاشت انجام شدهيدوره تما

د کورم يشه ها  متراکم شده و در قاعده ساقه تولين زمان ريدر هم. کامل شده و قابل مشاهده است يبرگ ۷تا  ۶دارد و تا مرحله 

  .ندابي يز مين تماين گل آذييپا ين به باالست و ابتدا گلهايين از پاينمو گل آذ. کنند  يد ميجد

ز گل اثر داشـته باشـد و تحـت    يتوانند بر تعداد و تما ي، ميبرگ ۶-۷تا مرحله  يبرگ ۳تا  ۲از مرحله  يشيط رشد در فاز رويشرا

ف مثـل  يط رشد ضعيد شوند و برعکس، تحت شرايبوته ها تول يز روين يجانب ين هايار مطلوب ممکن است گل آذيط بسيشرا

اه توسط کورمچـه و بـذر   يد گيتول يده و بخصوص برايو رشد نمو مختل گرد يز ، گلدهيتما ين و تنش آبيپائ يکمبود نور، دما

  .ار مهم است يبس

  : ط کاشتيشرا

  :نور - ۱

 يد مقدار مشخصيبه تول قادرفتوسنتز و جذب ند يق فرايشد ازطررول درطول دوره ياه گالير موجود درکورم، گياز ذخا صرف نظر

دات يـ و تولنور  از کمبود يط نامطلوب رشد ناشياست شرا ياه ضروريگ يرشد مناسب و گلده يبران مواد ياست و ا ييمواد غذا

ـ ، تولول بروز کنـد يهمزمان با نموگل درگال يطين شراياگر چن. کند يبروز م) ييد مواد غذايتول(ون يالسيميآس د گـل را تحـت   ي

 يباعـث پژمردگـ   يبرگـ  ۵-۶تـا   يبرگ ۲-۳در مرحله ) روز کوتاه و شدت نور کم( نامطلوب  يط  نوريشرا .ر قرار خواهد داديتاث

تا يو نها يبرگ ۶تا  ۳غنچه ها بخصوص درمرحله  يو پوک يقاعده ا ياه و سپس برگ هايگ يجوان بخش باال يابتدا در برگها

  .شود يم يکاهش درصد گلده

باعـث   گلهـا  ييشکوفاتا  يبرگ ۳نور در مرحله کمبود کوتاه و  ياما روزها به طول روز ندارد، يديت شديول حساسياگر چه گال

جـذب   ين نمو گل و کورمچه هـا بـرا  يب يول رقابتيدر گال .دشو يم يو درصد گلدهتعداد گلچه در سنبله کاهش طول سنبله، 

د يـ ش توليباعـث افـزا  ) سـاعت  ۸تا  ۵(  يروز کوتاه. شود ير طول روز کنترل ميمواد حاصل از فتوسنتز وجود داردکه تحت تاث

د يـ شـتر صـرف تول  ير قرار داده و بين کورم و گل را تحت تاثيب يع  مواد فتوسنتزيرا توزيشود ز يد ميجد يکورمچه و کورم ها

ـ  يرا تسـر  ييطول روز کوتاه شـکوفا  .شود يکه نمو آنها در طول روز بلند کند ميدر حال .کند يد ميجد يکورم ها  يع نمـوده ول

ش طـول روز باعـث   يف جهـت افـزا  يبا نور ضع يشب شکن. دهد ياه را کاهش مياهان گلدار و تعداد گلچه و ارتفاع گيدرصد گ

  .شود يت گل ميفيش کيجه افزايگل و در نت يي، کند شدن شکوفايش درصد گلدهيافزا

ن يا هفتمـ يـ  شـش شـدن   ظاهربا  باًياه ظاهر شده و تقريگ ين برگ رويشود که سوم يشروع م يول هنگاميدر گال يگل آغاز

ـ نور بازمستان، شدت  يژه در طول ماههايبو يزمان ظهور برگ سوم تا زمان گلده لذا از. ابدي يان ميبرگ پا نـه  يد در حـد به ي

  .ا کاشت در مکان کم نور بروز کنديز کمبود نور ممکن است دراثر تراکم باال ين وجود درسراسر سال نيبا ا. باشد



 21 

  
  يکاشت بر طول دوره رشد و زمان گلدهاثر زمان 

  

شوند و چنانچه کمبـود نـور در    يده وگلچه ها کور ميباشد سنبله کامالً خشک ين دوره بحرانيکمبود نور در مرحله اول اچنانچه 

ل يط سنبله تشـک ين شرايدرا. سنبله خشک خواهند شد يرو يخاص ياتفاق افتد فقط گلچه ها يبرگ ۷ا ي ۶، ۵مراحل بعد مثالً 

  . آن کمتر خواهد بود يتعداد گلچه ها يشود ول يم

ـ  يافتيکند که مجموع نور در يبروز م يول هنگاميعالئم کمبود نور در گال روز کمتـر از   بـه مـدت چنـد    يدر طول دوره بحران

 ييايـ و عرض جغرافت محل يبه موقع يداً بستگيشد ياغلب درطول زمستان حاکم است ول يتين وضعيباشد و چن لوکس ۷۹۰۰

 يفضـا کاشت در  يعنيو انتخاب محل کاشت ) بودن يابر(م منطقه يبه اقل يافتيدر مقدار نور ،ييايعرض جغرافعالوه . دارد آن

  . دارد يبستگز يا گلخانه ني باز

ـ ابـروز   در عـالوه بـر آن   .وجود داردمقدار نور  يط بحرانيشرا در گلچه يدگيخشک جادياا عدم ياحتمال بروز  ن حالـت عوامـل   ي

  . ودهوا اشاره نمرطوبت توان به  يمن آنها يمهمتراز ر گذارند که يتاث يگريد

باشد  ريامکان پذ يتيمحدودبدون هر گونه شه يتوسط ر آبکه جذب  يباشد به گونه ا يط مطلوبيد در شرايباز ينشه يستم ريس

شه يستم ريف سينماتدها باعث تضع مثالشه سالم و فعال باشد به عنوان يستم ريو س حفظ گردد يساختمان خاک به خوب يعني

  . شوند يم

 يدگيخشـک گراد باشد احتمال يدرجه سانت ۲۷ن دما فراتراز يانگيچنانچه م .ت داردياهم گلچه يدگيدر بروز خشک زين دما نيانگيم

  :نمودر توجه يد به نکات زيول درطول زمستان بايت مطلوب گل گاليفيبه ک يابيدست يبرا. ابدي يش ميافزا گلچه

  هيثانو يساقه ها يحذف تمام -

 ولهاين انواع گالياز برقم مناسب انتخاب  -

 mascagni, Jessica, white friendship, Friendship, peter pears, Eurovisionر ياز ارقام نظ يبرخ

  . ر ارقام به کمبود نور حساسندياز سا کمتر

  :  دما - ۲

تـا قبـل از ظـاهر    . است ين کاشت تا گلدهين فاصله بييدر تع يبه عنوان عامل اصل ١روز -بعد از کاشت، مجموع درجه حرارت 

 ير را در زود رسـ ين تـاث يشـتر يهوا ب يدما ،يجوانه زنشود و پس از  يم يک گلدهيخاک باعث تحر ي، گرماييشدن اندام هوا

                                                
1 - degree day 



ـ پا يارقام زودرس با دمـا  يبه عنوان مثال برا درجـه   ۵ه ي

 يو دما يافتينور درمقدار ن يب يول رابطه مشخص

معمول حد باالتر از  ين دمايانگيباشد م يم

 ن دوره بروز کند ممکنياواخر ا ها شود و چنانچه در

رد و يگ يبهتر صورت م  c◦۲۰  يز در دمايد ن

  . زنند ير تر جوانه مين ، ديپائ يجاد شده در دما

ابـد انـواع   يادامه  يمدت طوالن يچنانچه دوره سرما برا

 يو حت يخ زدگيب يست و باعث آسيول قابل تحمل ن

ول درگلخانه يشود که کشت گال يه ميخبندان شبانه وجود دارد توص

د دمـا وجـود داشـته باشـد     ياز افت شـد  يريجلوگ

ـ تول يبرا يفقط انواع محدود ـ  ي ن يد گـل در چن

 ين امـرفقط درصـورت  يا يد وليتواند بطور موقت تحمل نما

کـاهش   ي،نصورت باعـث کـاهش گلـده   ير اي

  
  وليروز و شب در دوره رشد گال

 يباشند و اگر خاک اطراف کورم به انـدازه کـاف  

چنانچه خاک رد و يصورت گ يکاف ياريشود که قبل از کاشت آب

مطلوب  ،استفاده از مالچ ياز سله بستن خاک گاه

به عنوان مثال برا. ثابت است يارقام تا حدود ياز برايمورد ن يگلها دارد و مجموع دما

  . باشد يدرجه روز م

ول رابطه مشخصيگل گال درطول دوره نمو. دارد  ºC ۲۵ -۱۰ ين رشد را دردما

م يبرگ ۷ا ي ۶تا  يبرگ ۳ن مراحل ين دوره که بيمطلوب وجود دارد درطول ا

ها شود و چنانچه در گلچه يدگيخشککه توام با کمبود نور باشد ممکن است باعث 

د نيرشد کورم جد. ن گردديگل آذ يتعداد گلچه رو يرو بر ي

جاد شده در دمايا ييد شده باشند نسبت به کورم هايباالتر تول ي

چنانچه دوره سرما برا. گردد ياه ميز باعث توقف رشد و نمو گين ºC ۱۰کمتراز 

ول قابل تحمل نيگال ير نقطه انجماد برايز يدررشد ممکن است بروز کند دماها

  . گردد يمحصول م

خبندان شبانه وجود دارد توصيکه احتمال  يدرجه و هنگام ۱۰کمتر از 

جلوگ يش گلخانه براياز امکان گرمايانجام شود و درصورت ن) 

فقط انواع محدود يگراد است و حتيدرجه سانت ۲۷ول حدود يکشت گال ين دما برا

تواند بطور موقت تحمل نما يرا م) درجه ۴۰تا حدود (باال  يول دمايگال. مناسبند

يدر غ. نه باشديخاک درحد به يط رطوبتيط باال و شرايمح ي

  .گردد  يم) گل يو سوختگ يزرد(ن يتعداد گلچه در سنبله و صدمه به گل آذ

روز و شب در دوره رشد گال يدما تفاوت

باشند و اگر خاک اطراف کورم به انـدازه کـاف   يشه دهيبه ر د به سرعت و بدون وقفه قادريکاشت با از ول بعد

شود که قبل از کاشت آب يه ميشود لذا توص يانجام م ين عمل به راحت

از سله بستن خاک گاه يريجلوگ يبالفاصله انجام و پس از آن برا يپس از کشت خشک گردد آبپاش

گلها دارد و مجموع دما

درجه روز م ۱۱۰۰حدود 

ن رشد را دردمايول بهتريگال

مطلوب وجود دارد درطول ا

که توام با کمبود نور باشد ممکن است باعث  يدرصورت

يباعث اثرات منف است

يکه در دما ييکورم ها

کمتراز  ين دمايانگيم

دررشد ممکن است بروز کند دماهاوقفه ها 

محصول م کامل ينابود

کمتر از  يين دمايانگيدرم

) يکيا پالستيشه يش(

ن دما برايانگيحداکثر م

مناسبند ييط دمايشرا

ياست که رطوبت نسب

تعداد گلچه در سنبله و صدمه به گل آذ

  : رطوبت – ۳

ول بعديگال يکورمها

ن عمل به راحتيمرطوب باشد ا

پس از کشت خشک گردد آبپاش

  . است
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ن بـرگ  ياز ظهـور سـوم   ت به کمبود آب همانند نورين دوره حساسيتر يبحران .دارد ياز به آب کافيول درطول دوره رشد نيگال

  . ابدي يادامه م يبرگ ۶ ان مرحلهيشروع و تا پا

د درحـال  يـ کـورم جد  ٢نگهدارنده يشه هايرو ن رفته ياز ب يميکورم قد يشه هاير يول ابدي يمان يپا ين مرحله گل آغازيدرا

ـ اتالف آب ازطر يط آفتابياه به سرعت در حال انجام بوده و درشرايرشد گگر يد ياز سو. باشند يل ميتشک ر و تعـرق  يـ ق تبخي

ـ با ياريزان آبيکند و م يدا ميپ يژه ايت وياهم خاک زان رطوبتين مرحله توجه به ميدرارد يگ يشدت م د بـا توجـه بـه نـوع     ي

  . انجام شود يا آبپاشي ياريق آبين آب ازطريت گردد و تأميرياه مديم و مرحله رشد و نمو گيخاک، اقل

شـه  يک رشد رين تحريو همچن ياز رشد علف يريجلوگ يبرا. گلهاست ييمرحله شکوفا ياريگر از مراحل مهم از نظر آبيد يکي

 يرا در عمـق کمتـر  يـ شتر اسـت ز يکورمچه ها ب يبرا ياز آبين. شود يه ميتوص يمتريسانت ۱۵در مرحله  يها چند روز تنش آب

  .شوند يجوانه زده و سبز م يتر يکاشته شده و در دوره طوالن

در  ييرا باعث حفظ بهتر ساختمان خاک و صرفه جويشود ز يح داده ميترج يمعمول ياريول نسبت به آبيگال يبرا يباران ياريآب

انجام شود کـه درسـطح خـاک سـله      يد طوريز باين يباران ياريآب يگردد حت يم ياريآب ير روشهايسه با سايمصرف آب در مقا

  .جاد نشوديا

  
  يول در مراحل مختلف رشد تا گلدهيگال ياز آبين

 
  . شود يح داده ميپشته ترج يکشت رو ،ياريدائم به آب اد ويز ازيدرصورت ن

ش از حد هوا را يب يدرموارد خشک يش رطوبت نسبيا افزايگرم و  يمحصول درطول دوره ها يامکان کاهش دما يباران ياريآب

خشک گردد ل صبح انجام شود تا محصول تا شب هنگام ياوا در يباران ياريشود که آب يه مير موارد توصيسا در. کند يفراهم م

اه را در يدوره رشد، گ يهوا و خاک در ط يرطوبت باال .ابديکاهش ) يکپک خاکستر(س يتياقارچ بوتر هب يبروز آلودگو احتمال 

افتـه و  ين کاهش يتوسط گل آذ يجذب مواد فتوسنتز يطين شرايکند در چن يز محاظت مين c◦ ۵۰باالتر از  يحت يبرابر دماها

  .شود  يد کورم ها ميش توليباعث افزا

                                                
٢ - Contractile )نددار يکه کورم را در خاک نگه م يفنر مانند يشه هاير.(  
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  : ه و کاهش نوريتهو -  ۴

د يرات شـد ييجه تغينت در د دما وياز نوسانات شد کهاست  ياريت بسياهم يدارادرگلخانه ها ازنقطه نظر کنترل دما ه يانجام تهو

 يباران يارياز انجام آب بوته ها بعدشدن خشک  يبراه يتهو. شود يم هانوک برگ يد و مانع از سوختگينما يم يريرطوبت جلوگ

  .ت دارديز اهمين

 ديش شـد ياز افـزا  يريجلـوگ  ينـور بـرا   يباال يتهادشود و فقط در ش يبه ندرت استفاده م يه اندازيسااز ول يدر پرورش گال

  . شود يه انداز مجدداً برداشته ميط نورکم پوشش سايدر شرا و دگرداه ممکن است استفاده يگ يادم

  : هرز يکنترل علفها

خـاک قبـل از کاشـت انجـام      يکل يچنانچه ضدعفون. ول ترفالن و داکتال استيگال يقبل از کاشت برا يها ن علفکشيبهتر

 glyphosate (Round up)ت يسفويشود که از علف کش گال يه ميهرز چندساله توص يدرصورت مشاهده علفها .نشود

ز يـ کسـاله ن يهـرز   يعلفادرصورت مشاهده . مناسب قبل از کاشت استفاده شود يفاصله زمانت يتر درهکتار با رعايل ۶زان يبه م

ـ کامالً قبل از سبزشـدن گال (ا بالفاصله بعد ازکاشت يقبل ) تر درهکتاريل ۶گراماکسون (پاراکوات  با يسمپاش  يه مـ يتوصـ ) ولي

هرز  يد کنترل علفهايداشته باش باز يا فضاي ياط کاشت گلخانه يشرادر هرز  يل به حذف کامل علفهايکه تما يدرصورت. شود

ـ ا يبـرا  .شـود  يح داده ميجمحصول تر يقبل از جوانه زن لـوگرم  يک metoxuron  )Dosanex ۳ون رن منظـور متـوگزو  ي

) ٤آفـالون ( ٣نورونياً لائکه متوگزورون دردسترس نباشد استثن يا درموارديو سبک  يشن يخاکهادرمورد . مناسب است) درهکتار

. شـود  ياسـتفاده مـ  ) يرس يخاکها( لوگرم درهکتار يک ۲تا ) يشن يخاکها( کين يبو بسته به نوع خاک . شود يح داده ميترج

  .استفاده نمودتوان  يول فقط از متوگزورون ميشدن گالپس از سبز 

  
  فها با علف کشين رديب يسبک پس از سمپاش ياريه آبيتوص

  : نکته ها

  استفاده نمود) قبل از خشک شدن کامل(مرطوب  يخاکهاد در يبا يعلف کش ها را بطور کل -

سبک پـس از   يآب پاش. دهد يحاً در هنگام غروب احتمال خسارت را کاهش ميکاشت و ترج يفهاين رديب يسمپاش -

 . شود يز باعث کاهش احتمال خسارت مين يسمپاش

 .ستياستفاده از علف کش ن از بهيره نيغ ود يامل برويمار با متيا تيخاک با بخار  يپس از ضدعفون -

                                                
3- linuron  
4 - afalon 
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  : دوره کشت

شود ارقام براساس طول  يد آن درنظرگرفته ميتول ياست که برا يک رقم شامل تعداد روز الزم از کاشت تا گلدهيدوره کاشت 

  . شوند يم ميرشد کوتاه، متوسط و بلند تقس يها ا دورهبدوره کاشت به سه گروه 

  
  وليگال ياثر دما بر زودرس

 

  
  وليت گل گاليفيو ک ياثر اندازه کورم بر زودرس

  

ال ارقام ومعم .درنظر گرفت گر با دوره رشد بلنديک رقم با دوره رشد کوتاه و رقم دين يروز اختالف ب ۲۰توان  ين ميانگيبطور م

ر تـر گـل   يد) رهيت يقرمز و صورت(ره يگل ت يکه ارقام دارايدهند در حال يزودتر گل  م) د و کرم و زرد يسف(با رنگ گل روشن 

  .شود يرميشرح ز به ييهاز باعث بروز تفاوتيعالوه بر تفاوت ارقام از لحاظ طول دوره رشد، دما ن. دهند يم

   

  ن دمايانگيم  )روز(طول دوره رشد 
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۱۲۰ -۱۱۰  

۱۰۰ -۹۰  

۸۰-۷۰  

۷۰-۶۰  

۱۲  

۱۵  

۲۰  

۲۵  

  

درشـت تـر باعـث     ياسـتفاده از کورمهـا  . شـود  يدوره رشد درنظرگرفته م لرگذار بر طوين عامل تاثيعنوان آخراندازه کورم به 

 يهفته زودتر از کـورم هـا   ۳تا  ۲متر يسانت ۱۲-۱۴ز يسا با يکورمها ين اساس گلدهيبرا .کاهش طول دوره کشت خواهد شد

  . رديگ يز قرار ميو رقم نر دما يتاثتحت  يهفته ا ۳تا  ۲خواهد بود اختالف  ۸-۱۰ز يسا

تـا   ۱۰توان کشت کورمها را هر  يتداوم برداشت گل م يکسان بدون در نظر گرفتن اثرات عوامل فوق فقط برايط يدر شر

 .کبار انجام داديروز  ۱۴

  :گل  ينگهداربرداشت و 

شـتر  يب ييبه گل اجازه شکوفاکه يدرصورت. ن سنبله ظاهر شوديپائ يگلچه هانوک رنگ است که  يول هنگاميبرداشت گل گال

  . و حمل وجود دارد يرنگهدادن گل درطول مراحل يب ديداده شود امکان آس

ان نشده باشند نشانه آن است که نمـو گـل کامـل نشـده     ين هنوز نمايپائ يکه رنگ گلچه ها يهنگام يعنيبرداشت زودتر گل 

  .است

از برداشت بر روي آنهـا انجـام مـي شـوند بايـد عـاري از عاليـم        گلهايي که وارد چرخه انبار و عرضه مي شوند و عمليات پس 

سپس بر روي اين گلها عمليات رتبه بندي شامل تقسيم بندي . بيماري يا آفت و صدمات فيزيکي روي برگ، گل و ساقه باشند

ساقه بلند تر در رتبه بديهي است که گلهايي با طول . گلها بر اساس طول ساقه، تعداد گلچه و مرحله شکوفايي انجام خواهد شد

گلهايي با شکوفايي بيشتر براي انبار کوتاه مدت يا عرضه مستقيم به بازار انتخاب . بندي در کالسهاي باالتر قرار خواهند گرفت

  .مي شوند ولي گلهاي غنچه تر براي انبار طوالني تر انتخاب و به سردخانه منتقل مي گردند

  .شودرتبه بندي گلها در سه کالس انجام مي 

   Extra class    کالس ممتاز  -۱

  Class I    ۱كالس  -۲

  Class II    ۲كالس  -۳

شرط اصلي در هر سه گروه، دارا بودن مشخصات واقعي رقم مي باشد و در تمام قسمتهاي محصول يعني گل ، سـاقه و بـرگ   

  .بايد عالئم زير کنترل شود

  

  هر گونه عالئم آفات -

 نند بقاياي سموم، آلودگي يا لكه هايي که روي ظاهر گل تاثير بگذاردهر گونه عامل خارجي قابل مشاهده ما -

 عالئم ضربه ، سائيدگي يا لهيدگي -

 هر گونه نواقص رشد و نموي -

) بسته بـه رقـم و گونـه   (محصول در کالس ممتاز، کامال فاقد عالئم فوق و داراي ساقه اي محکم و قوي براي نگهداشتن گل 

  . مي باشد

  .تاً فاقد عالئم فوق و داراي ساقه محکم و قوي استمحصول نسب Iدر کالس 

  .وجود اين عاليم در حد محدود قابل صرف نظر كردن است IIدر کالس 
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تعداد بسته بنـدي  % ۱۰و % ۵، %۳به ترتيب  IIو  کالس  Iحد مجاز انحراف از معيارهاي ذکر شده براي کالس ممتاز، کالس 

 .مي باشد) دسته يا جعبه(

ـ ، انبـار  يه مراحل آماده سازيکل گل پس از برداشتول، يدر ساقه گال يين گرايزم يژگيل ويبه دل ـ ا حمـل گـل با  ي د درحالـت  ي

درجه  ۵تا  ۲ يبهتراست بصورت بدون آب و دردما هاگل .شود ينوک سنبله گل م يدگين عمل مانع از خميا. ستاده انجام شوديا

ش يبگلها  ينگهدار. نبارکردن گلها قبل از فروش تا حد ممکن کوتاه باشدنه مصرف کننده، زمان اياستفاده به يد و برانشو باران

  . د داخل آب گذاشته شوندينصورت گلها بايرايشود درغ يه نمياز چندروز توص
  

  گل شاخه بريده گاليول يمعيار رتبه بند

  حداقل تعداد گلچه  )cm(طول شاخه   درجه

  ١٦  و باالتر ١٠٧  ممتاز

  ١٤  ٩٦-١٠٧ Iکالس 

  ١٢  ٨١-٩٦ IIکالس 

  

  .دوو يا توزيع کننده ثبت ش) بسته بندي(مشخصات شرکت بايد روي هر جعبه و استفاده از کارتن  ياز به بسته بنديدر صورت ن

يا رنگ گل و نام محل توليد شامل نـام کشـور، منطقـه و شـهر،      نام رقماطالعات مربوط به نوع محصول، شامل نام محصول، 

،كد طول شاخه يا مقادير حداقل و حـداکثر  ) II، كالس  Iممتاز ، کالس (همچنين خصوصيات تجاري شامل کالس محصول 

  .بسته ها نوشته مي شود يطول، تعداد شاخه گل رو

ساعت بالفاصله پس از برداشت باعث بهبود كيفيت  ۲۴كمتر از  استفاده از محلولهاي حاوي قندها بصورت يك دوره كوتاه مدت

عـالوه بـر آن    .و ماندگاري گلهاي مي شود و اثر آن بر شكوفايي و درشتي گلچه هاي بااليي گل آذيـن كـامال مشـهود اسـت    

دهنـد کـه    يمـ  شـات نشـان  يآزما. براي حفظ کيفيت و افزايش  ماندگاري گاليول توصيه شده استز يناستفاده از کلريد نيکل 

گـردد در صـورتيکه سـولفات آهـن و      يکلريد نيکل در گاليول باعث تأخير در باز شدن گلها و افزايش طول عمر گل آذيـن مـ  

  .نيترات نقره باز شدن گلها را تسريع نموده و با وجود افزايش در طول عمر گاليول به اندازه کلريد نيکل موثر نبوده اند

  
  گراديدرجه سانت ۵تا  ۱ يستاده و دمايت ايا حمل گل در وضعي ينگهدار
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  :کورم  يبرداشت ونگهدار

د شده در واحد سطح تا تراکم يتول يشود و وزن کل کورم ها يتراکم کمتر کاشت باعث کاهش رقابت و بزرگتر شدن کورمها م

ـ    . دده ينشان مشتر از آن کاهش يب يها در تراکم يابد ولي يش ميبوته در متر مربع افزا ۷۰  شيبرداشت زودتـر گـل باعـث پ

ش مشـهود در تعـداد   يا برداشت آن بالفاصله بعد از ظهـور، باعـث افـزا   يز گل و يعدم تما. شود  يو شروع رشد کورمها م يرس

د کورم باشد، بهتر است گلها را بالفاصله پس از ظهور غنچه ها برداشت نمود تـا  يکه هدف تول يدر صورت .شود يکورمچه ها م

 يش عملکرد کـورم مـ  يرتر باعث افزاين برداشت ديبنابرا .کنند يکورمها تا آخر فصل رشد م. تعداد کورمچه گرددش يباعث افزا

ابـد و  ي يکاهش مـ  يرشد کورمها در طول دوره گلده .کنند يکورمها را قبل از آنکه برگها بطور کامل زرد شود برداشت م. شود

  .شود يباال انبار شده باشد، زودتر متوقف م يشان در دمايکه کورم مادر ياهانيدر گ

 يبـرا  يو حتـ شـوند   يده ميرون کشياز خاک ب بعد از آن يا مدتي برداشت محصول مزمان باهمعموالً  يدرحالت تجارکورمها 

ـ فوراز يکـه آلـودگ   يژه درحـالت يشـوند بـو   يگذاشـته مـ   ين باقيکه کورمها درزميدرصورت. شوند يکاشت مجدد استفاده م وم، ي

نصـورت گسـترش   يرايمحصول بالفاصله از خـاک خـارج شـوند درغ    ياياست که بقا يشه وجود داشته باشد ضرورير يدگيسپو

  .ديداً آلوده نمايممکن است خاک را شد يماريب

  
  وليبرداشت کورم گال

  

تـا   هفته خشـک نمـود   ۳تا  ۲ان هوا بمدت يو با جر) گراديدرجه سانت ۲۳(روشن و گرم  يکورمها را در محلد يبعد از برداشت با

کورمهـا را خشـک   گراد يسـانت درجـه   ۱۸ يروز در دما ۲-۳و  ۲۸ يروز در دما ۲-۳گر يدر روش د. ز انجام شوديام زخمها نيالت

 باشـد  يمـ % ۷۰-۸۰ن رطوبـت انبـار   يبهتر. کنند يد، آنها را انبار مياز کورم جد يميکورم قد ياينموده و پس از جدا کردن بقا

 يم) کپک سبز(وم يليسير پنيها نظ يماريوع بيش رطوبت باعث شيو افزا يشه دهيرطوبت کم باعث کاهش وزن و افت ر. )۱۰(

 يکورمها درطول ماههـا  ينگهدار يبرا. شود ياز ميباعث صدمه به پ% ۳۰ش از يقابل قبول و ب% ۲۵افت وزن معموال تا . شود

 ۵-۹نه يبه يخرداد تا آذر دما يها درطول ماه ينگهدار يباشد و برا يگراد ميدرجه سانت ۱۷-۲۰ن دما يبهشت بهتريتا ارد يد

  .اهد بودگراد خويدرجه سانت ۱۷درجه و حداکثر 

 منتقل گردند يديه و به واحد توليحاً قبل از بهمن ماه تهيد ترجياز دارند باين يتر يمدت طوالن يبرا يکه به نگهدار ييکورمها

سه در د حداکثر يکورمها را در انبار با. دشونانبار  يکاف يگراد و گردش هوايدرجه سانت ۵پس از خشک کردن در انبار سرد  و

  .ديهم چ يف رويرد
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  مختلف سال يمناسب انبار کورم در ماهها يدما

  

د، يبـا رنـگ گـل روشـن ماننـد سـف       يها وليگال. ک شونديت و رنگ گل تفکيفيد از لحاظ اندازه، کيکورمها ها قبل از انبار با

ره يت يارقام با رنگها. شوند يگر کشت شوند غالب ميکه با ارقام د يدارند و درصورت يشتريب يمعموال قدرت بقا  و زرد يصورت

  .دارند ير کمتريسرعت تکث

  :خواب کورم 

ول بعد از يگال يکورمها. ستندين يط مناسب هم قادر به جوانه زنيدر شرا يکورم ها و کورمچه ها که تازه برداشت شده اند حت

 يشدت خواب بستگ. شود يمناسب مرتفع م يک دوره انبار داريخواب پس از . برند يا خواب به سر ميبرداشت در حالت رکود 

کند و دوره خواب پس از يم را القاء يف ترين خواب ضعييپا يرشد در دما. در طول دوره رشد دارد يطيط محيبه نوع رقم و شرا

ن د تابستايتول ين طول دوره خواب در کورمهايبنابرا .)۱۰( ادامه دارد يتر يمدت طوالن يط گرم و مرطوب برايرشد در شرا

باشد که  يرشد م يداخل يجاد رکود در کورمها، وجود بازدارنده هايعامل ا .باشد يد شده در زمستان ميتول يشتر از کورمهايب

 .د استيک اسيزيول ابسايو  رشد در گال ين بازدارنده جوانه زنيمهمتر

انبار بعد از  يکه به دما  ييشه ها و اندام  هوايز و رشد ريند دوم تماياز خواب و فرا ييابتدا رها. ند استيجه دو فراينت يجوانه زن

) c◦۲۰ ينسبت به دما يشتريو کمتر از آن با سرعت ب c◦ ۱۰(ن در انبار يپائ يط دمايخواب تحت شرا. دارد يرفع خواب بستگ

  . دارد يدر زمان برداشت کورم بستگ يکيولوژيزيت فيشود و مدت آن به رقم و وضع يشکسته م

قبل از کاشت  ييط دماير شرايتواند تحت تاث يد ميل کورمچه و بزرگ شدن کورم جدي، تشک يگلده ول،يگال يشيرشد رو

. ت استين مورد اهميآب و زم ينه هايدر هز ييات و کارگر  و صر فه جويع گردد و از لحاظ کاهش حجم عمليکورمها تسر

ت يرند فعاليباالتر قرار گ يدر دماها يد از سرمادهن انبار کم است و چنانچه کورم ها بعييپا ين در دماهاينيتوکيت سيفعال

ن يشتريب ييبعد از برطرف شدن خواب بخش هوا. باشد يم يضرور يجوانه زن ين امر برايا. ابدي يش ميعا افزاين سرينيتوکيس

 يشود و در دما يم متوقف c◦۳۰ ش از يب يعنيو باال  c◦ ۲  -۱ن حدود يپائ يانبار دارد و در دماها c◦ ۲۵تا  ۱۸يرشد را در دما

  . ن خواهند رفتيدو ماه از ب يکورمها ط c◦۴۰ باال در حد  يليخ

 يدما. شود يک رشد ميکورم، باعث شکسته شدن خواب و تحر يدر دوره نگهدار) c◦ ۱۰کمتر از ( ن يپائ يبطور خالصه دما

c º ۱۰ يبزرگتر، گلده ياهانيد گيبهتر، تول يزنک رشد بعد از انبار موثر است و باعث جوانه يشکسته شدن خواب و تحر يرو 

و  ييز بخش  هوايرشد و تما يم بر رويبه طور مستق) c◦ ۲۰ش از يب( باال  يدما يول. شود يدرشت تر م ييشتر و کورمهايب

ع رشد يتسر يانبار فقط بعد از برطرف شدن خواب برا يباال يلذا دما. دارد يرياه جوان اثر تاخيرشد و نمو گ يشه و بر روير
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 يبوته ها. شود يشه ها ميش ريدايد و پيدرجه باعث شروع رشد کورم جد ۲۰ – ۳۰ ين حالت دمايدر ا. شود ياستفاده م

 يم يکوچکتر يبوته و گلها يدارا يشوند ول يش رس ميدارند و پ يع تريبعد از کاشت رشد سر يين کورمهايحاصل از چن

  .باشند

درجه  ۳۰تا  ۲۰ يدر دما يمدت يکورمها برااست  يع در آغاز جوانه زنيتسر ينوعکه به  ٥ونين اساس در عمل پوپاسيبر ا

شه ها قابل يل شده و ريتشک يميکورم قد يد روين مدت کورم جديا يط. شوند يم يگراد قبل از کاشت در انبار نگهداريسانت

 ييشتر و کورم هايب يو گلده يبزرگتر با جوانه زن ياهانيشوند، گ يره مين ذخيپائ يکه در دما ييکورم ها. شوند  يمشاهده م

  . د خواهند کرديدرشت تر تول

هفته قبل از کاشت باعث  ۸تا  ۴انبار به مدت  گراديسانت درجه ۳۰تا  ۲۰ ير، دمايتکث يمورد استفاده برا يدر مورد کورمها

  .شود يگرد و زودرس م يد کورمهايش توليو افزا يکاهش گلده

  :  يع گلدهيتسر

  . شود ير انجام ميز ييمار دمايله  تيبوس يع گلدهيتسر

شکستن  يهفته بسته به نوع رقم برا  ۸تا  ۴به مدت   c◦ ۱۰کمتر از  يکورمها بعد از خشک کردن در دما يابتدا نگهدار

ل يدل نيبه هم ييشه و بخش هوايک رشد ريتحر يهفته برا ۶تا  ۴به مدت   c◦۳۰تا   ۲۰ يمار دمايدوره خواب و سپس ت

 . هفته پس از برداشت کشت نمود   ۱۵تا  ۱۲توان زودتر از  يدر مجموع کورمها را نم

  : ير در گلدهيتاخ

 يم ينگهدار c◦ ۵در انبار سرد کمتر از  يزکردن و رتبه بنديول، کورمها را پس از تميگال ير در گلدهيجاد تاخيا يبرا

  .  کنند يمنتقل مc◦ ۱۵ -۲۰ يهفته قبل از کاشت به انبار با دما ۲ا يک يکنند و 

  يکيولوژيزيف ها و عوارضيماريب

  يقارچ يهايماريب - الف 

  : ) يکپک خاکستر( يسيتيبوترت يبال – ۱

 ياهيـ د از مـواد گ يکنترل آنها با يع است برايگرم شا يوم درآب و هوايسرد و مرطوب و فوزار يس درآب و هوايتيمعموال بوتر

کورم شامل نقـاط   ين عالئم آن رويف تريخف. کند ياز برگ تا کورم را آلوده ممختلف  يقسمتهان قارچ يا. سالم استفاده نمود

با اشکال و  يقهوه ا يشوند لکه ها يده ميکورم و دراطراف قاعده ساقه د ياست که معموالً در قسمت باال يرنگ يزقهوه اير

ـ ما يکورمها نرم و قهوه ا ،ديشد يدرموارد آلودگز ممکن است در سطح کورم ظاهر شوند و ين يمختلف ياندازه ها ل بـه قرمـز   ي

که کورمهـا خشـک    يشود و زمان يسطح کورم ظاهرم ياه رويس يها ٦روتلدرنگ و اسکيسف يز کپک هاين يگاه. شوند  يم

و  ينرم، زرد يدگيشدن بافتها و پوس ين با قهوه ايسطح زم يفوقان يدربخشها يآلودگ. گردند يو سخت مده يشوند چروک يم

                                                
5  - Pupation 

٦ - Sclerote  :به حالت  يطوالن يتواند زمان يم وط مقاوم است يط نامساعد محيدر برابر شرا که  قارچ يومهايليسياز م يو متراکم سخت ٔتوده

 بزند جوانهط يدن شراش مساعدبماند و پس از  يباقرفعال يغ
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اه رنـگ همـراه اسـت    يدرشـت و سـ   يل اسـکلروتها يرخـاک بـا تشـک   يز يقسـمتها  يماريب. بوته همراه است  يدگيخم يگاه

 .کند يم شدر ينصورت کورم سالم بوده و به خوبيرايدرغ

  

  
  وليبوته گال يرو) سيتيبوتر( يم کپک خاکستريعال

  

 يمـار يبـا گسـترش ب  . ره استيت يگرد به رنگ قهوه ا يج ظهور لکه هايتدره و به ياول يبرگها شامل زرد يرو يماريعالئم ب

قارچ ممکـن اسـت    ياسپورها يجوانه زن. دنشو يبافت ظاهر م يرو يقهوه ا يبزرگ از بافت مرده به رنگ خاکستر يلکه ها

  . گل گردد يرنگ رو يز بير يجاد تاولهايباعث ا

  :عامل 

 يقـارچ در تمـام قسـمتها    يروتهالاسک. شود يمجاد يا Botrytis gladiolorumدو توسط قارچ  کورم و برگ هر يآلودگ

و تخـت بـوده و باعـث انتقـال     ) متـر يليم ۱-۹(متفـاوت   يدراندازه ها ،رهيشود رنگ آنها ت يجاد ميکورمها ا ياه از جمله رويگ

نموده و اسپورها توسط باد منتشر  د اسپورين توليسطح زم يط مرطوب و رويها تحت شرااسکلروتشوند  يبه فصل بعد م يماريب

  .کند يدا ميوع پيز شيار مرطوب هنگام انبار کردن کورمها نيط بسيقارچ در شرا يآلودگ. شوند يم

ر يسا. کند يو مرطوب بروز م) گراديدرجه سانت ۱۰حدود (ط سرد يز عمدتاً تحت شرايسطح خاک ن يبرگها و ساقه درباال يآلودگ

شـوند   يان مـ يـ س باشد نمايخ يمدت طوالن ياه برايآن گ يمرطوب که ط يشدن دوره ها يوالنبرگ پس از ط يموارد آلودگ

  .بسته حاکم است يهامتراکم و گلخانه  يبخصوص درکشتها يطين شرايچن

  : يماريب کنترل

  .کند يکمک م يمارير به کنترل بيز يروشها يريبکارگ

  و گردش مناسب هوا درطول مرحله انبارکردن کورم ها %) ۸۰حداکثر ( ين نگه داشتن رطوبت نسبيپائ

  کورمها تا حد لزوم ينگهدار -

 sportakدرصـد   ۴/۰ماننـد  (از پروکلـراز   يقه در مخلـوط يدق ۱۵تا  ۱کردن کورمها قبل از کاشت بمدت  يضدعفون -

 %)sumisclex ۵۰درصد  ۲/۰مانند (دون يميپروس) + Ortho-Difolatan 4F% ۱مانند (کاپتوفول +  )۴۵%

 کاشت ياجتناب از تراکم باال -
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 ين عالئم آلودگيسبک با سموم قارچ کش هنگام مشاهده اول يخشک شدن سطح خاک و سمپاش يبرادادن فرصت  -

 .در سطح خاک

 اهان آلوده به همراه کورم آنهايحذف گ -

با استفاده از  دن بوته هاشخشک کمک به از يدرصورت ن و ياريژه پس از آبيبو يدر موارد کشت گلخانه ا يه کافيتهو -

 ش گلخانه يستم گرمايس

 شبدن يخشک شدن بوته ها قبل از فرا رس يبرا يجاد فرصت کافيدرهنگام صبح و ا ياريآب -

 يدر فصـول بارنـدگ   ممترمربع که از مرحله سبز شدن بطور منظ ۱۰۰گرم در هر  ۲۵زان يبه م% ۸۰انب مبا  يسمپاش -

 . شود يکبار انجام مي يهفته ا

 ينيختد يضدعفونانجام  ،زوله بودن گلخانهياز و ايدرصورت ن -

 دن گلهايو کورمها پس از چ ياهيگ يايعتر بقايهرچه سر يجمع آور -

  : )ديسف يقارچ يدگيپوس( خشک يدگيپوس - ۲

شـدن   يشروع به زرد شدن و قهـوه ا  يخارج يبرگها يپس از مدت يدهند ول ينشان م ياهان ابتدا رشد خوبيگ يمارين بيدرا

ا يـ  يقهـوه ا  سـنبله  يرو يهااکته براهان آلوده يدرگدهد و  ينشان م يداً آلودگيشد يين برگهاين چنيپائ يکنند و بخشها يم

 . دنشو يده ميشاه وگرد پويزسير ياز اسکلروتها يا انبوهبده و ياه گرديس

شود که به مرور زمان بزرگتـر   يشه ها ظاهر مير يرو يرنگ يقهوه ا يلکه ها يافتد ول ياتفاق نم يدگيدرکورمها اگرچه پوس

ــ ــوند و رو يم ــکلروتها ا  يش ــا اس ــد يآنه ــد ش ــاد خواهن ــاي. ج ــورم ه ــوده ک ــب آل ــش داراي اغل ــتند پوش ــم .نرمهس  عالئ

  .مي شود يافت کورم  زيرين قسمت روي بر عمدتا گي،آلود

کـل   يا آلـودگ يـ  يج بصـورت لکـه ا  يبـه تـدر   يدارد ول يتصادف يپراکندگ ا گلخانهيک مزرعه ياهان ين گيدرب ينخست آلودگ

  . کند يدا مين گسترش پيزم يقسمتها

. شـود  يجـاد مـ  يباز ا يط کشت فضايشتر در شراياست و ب Stromatinia gladioliخشک قارچ  يدگيپوس يماريعامل ب

 يمـار يعامـل ب . ت دارديـ ن اهميپـائ  يبه ندرت بروز کرده و اغلب فقط در طول دوره زمستان و دمـا  يمارين بيدرمناطق گرم ا

  . کند يخاک را آلوده م يطوالن يدوره ا يت نموده و براياهان سالم اطراف سرايمار به گياهان بيداخل خاک از گ

  : يماريکنترل ب

  .کند يکمک م يمارير به کنترل بيز يروشها ياجرا

ـ لوگرم متيک ۵/۷-۱۰توان با  يداً آلوده را ميشد يخاکها - نمـود   يمتـر مربـع ضـدعفون    ۱۰۰هـر   يد بـه ازا يـ ل بروماي

  . ک پوشانده شوديبا پالست يد بالفاصله پس از ضدعفونين سموم خاک بايدرصورت استفاده از ا

 . نمود يرمربع سمپاشمت ۱۰۰گرم در هر  ۳۵زان يدون به ميميتوان با پروس يکمتر را م يبا شدت آلودگ يخاکها -

 sportakدرصـد   ۴/۰ماننـد  (از پروکلـراز   يقه در مخلـوط يدق ۱۵تا  ۱کردن کورمها قبل از کاشت بمدت  يضدعفون -

 %)sumisclex ۵۰درصد  ۲/۰مانند (دون يميپروس) + Ortho-Difolatan 4F% ۱مانند (کاپتوفول +  )۴۵%

 همراه کورمهااهان اطراف آنها به ياهان کامالً آلوده و گيحذف گ -

 مانده پس از برداشت گليباق يو کورمها ياهيگ يايعتر بقايحذف هرچه سر -

  



  

  اهيمختلف گ ي

ده يف و خميضع ياهچه هايگز يکمتر ن ي

درمـوارد  . خواهـد شـد   يل به قهـوه ا يشود و سپس کل بوته زرد ما

ز يبه کورم جوان ن ين کورم مادريو همچن

افته و يج به مرکز کورم گسترش يرات رنگ به تدر

،   قرمـز  به مايل قهوه اي تا قهوه اي تيره

 ميسـليوم  و اغلـب داراي   شـده و توسـعه پيـدا مـي کنـد     

  .جوانه نمي زنند پس از کاشت و شده

خسـارت   جـاد يط گرم قادر به اياست و درشرا 

ول يـ گال يلذا کورمها. شوند يق گردش هوا درطول دوره انبار کورم ها پراکنده م

  

يخشک در مزرعه و قسمتها يدگيپوس يماريم بيعال

  : يوميفوزار

يبا آلودگ يد شد و کورمهاناصوالً سبز نخواه يمارين بيداً آلوده به ا

شود و سپس کل بوته زرد ما يابتدا نوک برگها زرد ماهان ين گ

و همچن نگهدارنده يشه هايرق ياز طر يآلودگ. ن خواهد رفت ياه ازب

رات رنگ به تدريين تغيا. گردد يره ميت يتا قهوه ا يکورم خاکستر

قهوه اي تيرهبه رنگ  فرورفته عميقا هپوسيد نقاط. ابدي يآن انتشار م ي

شـده و توسـعه پيـدا مـي کنـد     شـروع  پيـاز   سـطح  از که، متحدالمرکز حلقه هاي

شدهموميايي   انبار داري، در طول سطح کورم هاي  داراي آلودگي زياد ،

Fusarium oxysporum F.sp يمارين بيعامل بروز ا 

ق گردش هوا درطول دوره انبار کورم ها پراکنده مياز طر ين قارچ به آساني

  

فوزار يدگيپوس -  ۳

داً آلوده به ايشد يکورمها

ن گيا کنند در يد ميتول

اه ازبيحاد کل گ يآلودگ

کورم خاکستر کند و ته يت ميسرا

يت به کناره هايدرنها

حلقه هاي حاوي  اغلب

سطح کورم هاي  داراي آلودگي زياد ، .است قارچ

  : يماريعامل ب

F.sp. gladioliقارچ 

ن قارچ به آسانيا يباشد اسپورها يم
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ـ ا. راسـت  يز امکـان پذ يـ ق خـاک ن يـ کورمهـا از طر  يگر آلودگيد يازسو. شوند  يد حتماً قبل از کاشت ضدعفونيبا ن گونـه از  ي

  .باشد يز ميا نيزيرو ف وم قادر به حمله به زنبقيفوزار

  : يماريکنترل ب

بـه    c◦۵۵  -۵۶سانده و پس از آن بـا آب  يروز خ ۲تا  ۱بمدت  c◦ ۲۰ يوم کورمچه ها در آب روان  با دمايکنترل  فوزار يبرا

ن آب  يکا به ايدرآمر. شوند يم ينگهدار c◦۲۰ يهفته  در دما ۸تا  ۲مدت  يسپس کورمها برا. شوند يمار ميقه  تيدق ۳۰مدت 

عاً سرد و خشـک  يدر هلند تنها آب گرم استفاده شده و سپس کورمچه ها سر يشود ول يز اضافه مين يديک ماده اسيل و يبنوم

  . شوند  يم ين نگهداريپائ يهفته قبل از کاشت در دما ۲شوند و تا  يم

  

  

  
  اهيمختلف گ يدر مزرعه و قسمتها يوميفوزار يدگيپوس يماريم بيعال

   

  .کند يکمک م يماريبه کنترل ب زين ريز يه هايت توصيرعا

د بالفاصـله پـس از   يـ شـده را با  يداريـ خر يکورمهـا شوند،  يم يکه کورمها معموال قبل از فروش و انبار ضد عفون يياز آنجا

خنـک   يدرمحل نصورت آنها رايا ريغ عتر کشت نمود دريهرچه سرط، يدر صورت مساعد بودن شراخارج و  يافت از بسته بنديدر

  . و با گردش مناسب هوا انبار نمود) گراديدرجه سانت ۵حاً يترج(

  .يدر طول مرحله انبار دار کورمهامرتب  رورو کردن و گرداندنيز -

ـ بـه م ) واپـام (م يا متـام سـد  يد يتل برومايلوگرم ميک ۱۰خاک را قبل از کاشت با  - مترمربـع   ۱۰۰تـر در هـر   يل ۱۰زان ي

 يضـدعفون روز بعد از  ۱۴ک استفاده شوند و پوشش حداقل يپوشش پالست ريز د حتماً دريبا ن مواديد اينمائ يضدعفون

 . بماند يخاک باق يرو

 چنـد  کورمها را در ياست هنگام ضدعفون يح داده شد ضروريکه قبالً توض يقبل از کاشت کورمها به شکل يضدعفون -

 .ديکشت نمائ يد و بالفاصله پس از ضدعفونيورو کنرينوبت ز

  .ستيمجدد ن يبه ضدعفون يازيشده ن يچنانچه کورمها قبالً توسط فروشنده ضدعفون: ۱نکته 
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  .ديرا فقط با کاپتوفول انجام ده يضدعفون ياختصاص يبه قارچکش ها يدرصورت عدم دسترس: ۲نکته

. گردد يمن هيتوصوبندازول يو ت) ام. سنيتوپ(ل يوفانات متيت ،مي، کاربنداز)تيبنل(ل ير بنومينظ يبا قارچکشها يضدعفون: ۳نکته 

  . ستين يوم کافيکنترل فوزار ين قارچکشها برايدوام ارا يز

  .ديت نمائيح در مورد کشت را رعايصح يو روشها فواصل -

 .ندگرداهان آلوده همراه با کورم آنها حذف يگ -

 .دينمائ يجمع آورن فرصت يمانده را دراوليباق يو کورمها ياهيگ يايپس از برداشت گل ها بقا -

  : (Penicillium) يپوسيدگي انباري پنيسيليوما ي کپک سبز -  ۴

بـه رنـگ    ين قارچ کپکيا .مي دهد تحت تاثير قرار انبار کردن پيازها ديده شده و عمدتاَ پوشش پياز را در طول زمان قارچ اين

کل سطح ممکن است ز ين يگاه. کند يجاد ميده ايب ديآس يشه ها و بافتهاي، نوک رکورم پوسته يرو يل به خاکستريسبز ما

بـه   يقهـوه ا  يلکـه هـا   يداً آلوده گاهيشد يزند در کورمها يبه کورم نم يفيب کيمعموالً آس يکورم با کپک پوشانده شود ول

معموالً سبز نشده و  يين کورمهايکنند چن يدا ميده با کپک سبز پيفرورفته و پوش يظاهرمرور ابند که به ي يگسترش م يکند

  . کنند  يد ميتول يفياهان ضعيا گي

  : يماريب عامل

  . است يط مرطوب حمل و نگهداريمله به کورمها درشراحوم عامل يليسيقارچ پن

  :يماريب کنترل

 يبـرا  ره شـده يـ ذخ ين کورمهايهوا درب يکورمها و توجه به گردش کاف يدرطول دوره نگهدار ين نگه داشتن رطوبت نسبيپائ

يــک  عمــدتا  ســيليوم  پنــي. توصــيه مــي شــود آلــوده آســيب ديــده و پيازهــاي همــه حــذف .اســت يکــاف يمــاريکنتــرل ب

نـوع   انتخـاب  هنگام .دنموحذف  را گياهان ضعيفدر مزرعه ،  قبل از جمع آوري پيازها بهتر است بنابراين تاس يانبار بيماري

بنـابراين   آزاد مـي کننـد،  رطوبـت  از خـود   هـا پياز بـه يـاد داشـته باشـيد کـه      حمـل و نقـل،   و در طـول  کورمهـا  بسته بنـدي 

  .جلوگيري از شيوع بيماري الزم و ضروري است براي کافي تهويه ايجاد

  : زنگ يماريب - ۵

از  يل به نارنجيبازکرده و پودر زرد ما سر يشود که پس ازمدت يجاد ميدوطرف برگ ا زرد و برجسته در يلکه ها يمارين بيدرا

ابند ي يبرگ امتداد م طولدرجهت  يضيج بزرگ شده و به شکل بيابتدا گرد هستند و به تدر ن لکه ها دريا. شود يآنها خارج م

در اين بيماري، پيازها و ريشه ها آلـوده نمـي   . دهد ياه ميبه گ يزنگ آلود و قهوه ا يار مشهود بوده و ظاهرياغلب بس يآلودگ

  .شوند

  :عامل

آن عامـل انتشـار    يل به نـارنج يزرد ما يشود و اسپورها يمجاد يا Uromyces transversalisتوسط قارچ  يمارين بيا

 يع است و ميشا يريو گرمس) تابستان يماهها يط( يريمه گرمسيدرمناطق ن يمارين بيا. باشد يدرطول فصل رشد م يماريب

  .ابديع گسترش و انتشار ياس وسيتواند درمق

  : يماريکنترل ب

ن يکاربوکسـ  يبـا اکسـ   يهفتگـ  ي، سمپاشـ يمـار ين عالئـم ب يمشـاهده نخسـت  ا بـا  ياه و يشود از زمان سبزشدن گ يه ميتوص

oxycarboxin سمپاشي بايد قبل از ظهور يا به محض مشاهده عالئم انجام شود. مفون انجام شودياديا تريل يا بنوداني.  
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  برگها يم زنگ رويعال

  :شه ير يدگيپوس -  ۶

 يشـود و گلـده   ير انجـام مـ  يو با تـاخ  يبه کند يبعد از سبزشدن تا زمان گلده ياه کمي، رشد گيمارين بيدرصورت ابتال به ا

 ياهـان ين گيچنـ  يشـه هـا  ياز ر يبخش عمده ا. رود ين مياه قبل از بلوغ از بيگ يشود و گاه يمتوقف م يا به کليرهنگام يد

  . شود يده نميآنها د يرو هاروتلاز اسک ياثرچ يه يده شده وليپوس

زخـم  مولد شود که توسط نماتد  يده ميشه ها دير يروشن رو يک و کوتاه به رنگ قهوه ايبار ينوارها يگاه ييدرمراحل ابتدا

  . شود يجاد ميا pratylenchus penetransشه ير

  : يماريب عامل

 ياز برخصرف نظر . گراستيد يهايا قارچها و باکتريشه يوم، نماتد مولد زخم ريتيتوسط قارچ پ يجه آلودگينتشه ير يدگيپوس

شگاه يبه آزما يدگين عامل پوسييتع يد برايآلوده با يانجام شود و قسمتها يبه سختص يتشخعالئم خاص، ممکن است 

عوامل   به همراه  معموال و .باشد شده تضعيف ديگردر اثر عوامل   گياه کهخسارت زاست تنها زماني  وميتيپ. ارسال شود
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 گياهگلدهي  .دني داررشد ضعيف  تا گلدهي،  ينجوانه ز از مختلف گياه  يهااندامن حالت يدر ا. ديده مي شودديگر  بيماري زاي

  گياهاناين  ريشه هاي. مي ميرند رسيدن به مرحله رشد کاملقبل از  گياهان بعضي از و نخواهند داد گلعقب افتاده يا اصالَ 

  .داردن وجود اسکلروت، خشک پوسيدگي خالف بر و شوند دچار پوسيدگي مي تا حد زيادي اغلب
    

  : يماريب کنترل

 يريشگيدر پ ين رو توجه به ساختمان خاک عامل مهمياز ا .مرطوب بماند يطوالن يمدت يد آنقدر فشرده باشد که برايخاک نبا

  .شود يمحسوب م يمارياز ب

  کامل خاک يضدعفون

قارچ  يکاز  استفاده .انجام دادز ينخاک با سموم قارچکش را  يضدعفون ريالزم نظ يها ينيش بيوم پيپت يدرمورد آلودگ

 .شود نجامدر شب ا سم پاشي ترجيحا، اين  .گردد يه ميتوصقارچ  کنترلمناسب همراه آب آبياري و يا با سم پاش جهت  کش

  .ديبخشخواهد  بهبود اثر بخشي آن را قارچ کشاستفاده قبل از  آبياري

    ييبيماري ريزوکتونيا -  ۷

 رشدد نمي توان يلکه ها .است سطح خاک زير که ساقه شهايي ازدر بخ شکل و بيضيروشن تا تيره    لکه هاي قهوه ايبروز 

به طور  ها گرگبر ميان بافت ، شديدتر موارددر . دنمرگ آنها شو باعث و را احاطه کرده جوان  هاي کامال ساقه و يافته

به  نبيشتر گياها .مشخص مي شود و غير يکنواخت گياه، نامنظم جوانه زني توسط قارچ ، اينمزرعهدر  .ميشود پوسيده کامل

  .ندا چسبيده ذرات خاکبه  که داراي ميسليوم قارچ بوده ،آلوده هاي خاک، برگ در سطح .مي ميرند نهايت در، آلوده شدت

در   مي تواند به سرعت و بوده (Rhizoctonia solani) قارچ ميزبان اين ،و چغندر سيب زميني مانند گياهان از بسياري 

  .تکثير و افزايش يابد خاک

  کنترل و پيشگيري

وقتي  .ندنيست قارچ اين به است که مستعد ابتال ميزبان گياهان از دسته آن شامل که تناوب گياه مناسب برنامه  پيروي از يک

اقدام  ،اينبنابر .دهد مي دستاز  قارچ اين توسط شدن آلوده به خود را حساسيت سرعت به گياه ،يافتندتوسعه  و ها رشدبرگ که

و  ممکنروش يک  نيز مناسب قارچ کش با خاک ضد عفوني .استو ضروري مهم پيازها،  سريع جهت جوانه زني

    .خواهد بود قارچ اين کنترل در موثر

  (Sclerotium)طوقه پوسيدگي -  ۸

 ۲۰در دماي  قارچ و رخ نخواهد داد آلودگيهC° ۱۳  QK دماي زير در. دهد مي گرم رخ مناطق درَ عمدتا قارچياIJKL MNري 

 در خاک براي مدت طوالني تواند مي و ميزبان زيادي بوده گياهان  داراياIT MNرچ  .کند مي رشد را درجه سانتي گراد بهترين

  .زنده بمانند

  تشخيص بيماري در مزرعه

 هاي قسمت در) ميلي متر ۱- ۲( بزرگاسكلروتهاي  حاوي که و زبر قارچسفيد اندام  اما معمولي داشته رشد در ابتداگياهان، 

 درپيازها .تبديل شود قهوه اي روشن به تيره به تدريج از اسكلروتهارنگ اين .است، به سرعت توسعه پيدا مي كند گياه زيرزميني

 نزديك گياهان مي تواند بهاين قارچ به سرعت .كامالَ خم مي شود کل گياه که طوري بهشده،  نرم به طور کامل نهايت

  .گسترش يابد

  تدابير الزم براي كنترل و پيشگيري

كشت پياز در خاك بكر ، استفاده از . نياز به حفاظت گياه در برابر بيماري وابسته به دما و ميزان خطر آلودگي قارچ در خاك است

  . برنامه تناوب و ضد عفوني خاك با قارچ كش مناسب از راه هاي جلوگيري آلودگي با قارچ است
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  )Xanthomonas campestris (يبيماري باكتريايي زانتوموناس - ۹

  

مي  در اكثرگياهان  آسيب موجب آلودگي؛ .باشد باال بارندگي مقدار با هايسال در طول بزرگ مشکل يک بيماري مي تواند اين

  .دارندباال کشت تراکم گياهاني كه ميان در ، به ويژهشود 

  تشخيص بيماري در مزرعه

و  به تدريج با هم آميخته شده ،اين نقاط  .است برگسطح در  بسيار کوچک که هايل شدنظاهر آلودگي، اولين عالمت

اين لکه هاي سبز تيره برگ ، تبديل   .صورت گرد يا چهار گوش با مي گردند ابسبزه تيره  لکه هاي به تبديل مي شوند وبزرگتر

اي  بافت برگ آلوده ، ماده. کل برگ مي تواند به رنگ قهوه اي درآيد. به رنگ قهوه اي تا سياه با حاشيه زرد مي شوند

  .چسبناک و غليظ را تراوش مي كند

  كنترل و پيشگيري

برگ ها را خشک نگه داريد و از کار کردن با يک گياه  .است کنترل قابلغير  باکتري اينمزرعه، در  درهنگام كشت و كار

  .مرطوب اجتناب كنيد

  :شه ينماتد مولد گره ر - ۱۰

 يمـ يط اقليدرشرا. از مزرعه است يير در رشد بوته ها درقسمتهايشامل تاخن نماتد ياهان آلوده به ايدر گ ييهوا يعالئم اندامها

ن يـ شود همراه اسـت بـا ا   يده ميکورمها د يوميفوزار يتاً زرد شدن آنها همانند آنچه در مورد آلودگيبرگها و نها يگرم با افتادگ

مختلـف   يبا انـدازه هـا   يشه ها نقاط متورميشوند درر يوم سالم محسوب ميآلوده به فورا يسه با کورمهايوجود کورمها در مقا

  .دهد يشه ميمتورم و بادکرده به ر يوستن آنها ظاهريشود که بهم پ يجاد ميا

  :عامل 

ـ پسـندد ا  يگـرم را مـ   يطهـا يشود کـه مح  يانجام م Meloidogyne incognitaشه يحمله توسط نماتد مولد گره ر ن ي

ـ ن) هرز يعلفها يار و برخي، خير گوجه فرنگينظ(اهان يگر گياز د يعيف وسير، به طيمناطق گرمس يت بوميپاراز  يز حملـه مـ  ي

  . کند

  :کنترل 

و استفاده از ) اريو خ ير گوجه فرنگينظ( يژه پس از محصوالت مستعد آلودگيکامل خاک به و ين نماتد، ضدعفونيکنترل ا يبرا

  .شود يه ميتوص aldicarbر يسموم مناسب نظ
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  وليع گاليشا يهايماريکنترل ب يروشهام و ياز عال يخالصه ا

 
  ها يشه و پژمردگير يها يدگيپوس

  روش کنترل  عالئم  عامل

  وميفوزار

Fusarium 

oxysporum f. sp. 
gladioli 

 
  

ا يدر طول دوره رشد  يو پژمردگ يکورم، زرد يدگيپوس

ساقه ها، گسترش  يدگي، خميبرگها قبل از گلده يزرد

 يل به قرمز رويما يخشک به رنگ قهوه ا يدگيپوس

  .کورمها در انبار

ز کردن کورم ها و يت  تناوب کاشت، تميرعا

در قه يدق ۳۰تا  ۱۵به مدت  يسپس غوطه ور

وم و در صورت يفوزار ياختصاص يقارچکشها

   .فقط با کاپتوفول يضدعفون يعدم دسترس

 ۴۹تا  ۳۰  يبا دمال يوفانات متياستفاده از ت

ن يدوام اظاهرا  يه شده وليز توصيندرجه 

   .ستين يوم کافيکنترل فوزار يقارچکش برا

  . د يشد يبا آلودگ يحذف کورم ها

  ايزوکتونيرا
 Rhizoctonia solani 

  

  کوروم يره رويت يبه رنگ قهوه ا ييم هازخ

  . اه ين رفتن گياز ب  تاًيبرگها و نها يزرد

 ير آنچه درمورد پژمردگيمار کورم ها نظيت

با محلول  ياريآب. ديگرده يوم توصيفوزار

از  يريون به جلوگيپروديا ايل يوفانات متيت

  . کند يمدر مزرعه کمک  يماريگسترش ب
Septoria gladioli 

 
 يفرو رفته به رنگ قهوه ا ييهمراه با زخمها يدگيپوس

شدن کورم ها و امکان گسترش  ياه موميره تا سيت

  . در انبار  يماريب

  . وم عمل شوديفوزاره ها در مورد يهمانند توص

  خشک يدگيپوس
Stromantina 

gladioli 
  

فرو رفته به رنگ  ييخشک همراه با زخم ها يدگيپوس

همراه  يشدن کورم ها، گاه ياه، موميره تا سيت يقهوه ا

اه قبل از يو مرگ گ يره ، زرديز تير يبا اسکلروتها

 .در انبار  يماري، با امکان گسترش ب يگلده

آلوده ، کشت  ياز کاشت در خاکها يخوددار

فوق درمورد  يه هايپشته انجام توص يدر رو

  . وم يفوزار

  شهينماتد مواد گره ر

Meloidogyne 

incognita 
  

 يل گال رويتشک  برگها، يو پژمردگ يتوقف رشد، زرد

  شه ها ير

ن نوع نماتد، يش خاک از نظر وجود ايآزما

 ينيتدخ يا ضد عفونيت تناوب کاشت يرعا

مار آب گرم جهت کمک به ضد يخاک، ت

  . کوروم ها  يعفون

  يانبار يها يدگيپوس

  روش کنترل  عالئم  عامل

  کپک سبز 

Penicillium sp. 
  

 يکورم ها يرو يآبگز به رنگ قهوه ا يجاد لکه هايا

کورم  يکپک سبز رنگ رو يجاد توده هايانبار شده و ا

  . ط رطوبت باال يها در شرا

  

ده ، يب ديا  آسيآلوده  يحذف کورم ها

مار قارچکش و آب گرم ياستفاده از ت

  . ه شده يوم توصيفوزار يرآنچه براينظ

  يکپک خاکستر

Botrytis 

gladiolorum 
 

برداشت شده که  يگلها يآبگز  رو يگسترش لکه ها

. گردد يشدن کامل م يا لجني يبه مرور  باعث قهوه ا

شده و کورم جاد يا يد رنگيز کپک سفيکورم ها ن يرو

  . شوند  يم يها نرم و اسفنج

  Pencillium. sp يهمانند آنچه برا

  . ه شديتوص

Rhizopus arrhizus 
 

  Pencillium. sp يهمانند آنچه برا  . کورم ها  يروش رو ينرم به رنگ قهوه ا يدگيپوس

  .ه شديتوص
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  روسهايو

 روش کنترل عالئم عامل

CMV  
 (Cucamber Mosaic Virus) 

TRSV  
 (Tomato Ring spot Virus) 

White Break 
Mosaic  

روس ها متنوع و شامل  لکه لکه شدن، يعالئم و

 يو توقف رشد م يدگيچي، پي، زرديک لکه حلقويموزائ

عالئم ان کار  يروس از رويص نوع ويتشخ. باشد

  . از به فرد متخصص دارديبوده و ن يمشکل

 يعلفها ياهان آلوده پاکسازيحذف تمام گ

از سطح مزرعه و کنترل حشرات ناقل هرز 

اهان آلوده وجود يدر مورد گ يه خاصيتوص

  . ندارد

  هالکه برگي 

 روش کنترل عالئم عامل

 يکپک خاکستر
Botrytis spp. 

 

برگها و گلها که در  يرو يز تا درشت قهوه اير يلکه ها

رنگ قارچ همراه  يط مرطوب با ظهور توده خاکستريشرا

  . است 

 يد قبل از گلدهيقار کش ها را با استفاده از

 برگ ها ياز استقرار قارچ رو يريجلوگ يبرا

استفاده از فربام ، مانب، مانکوزب، . انجام داد 

ا يل ين، کلرتالونينکوزوليد مس، ويدروکسيه

روز از زمان  ۱۴تا  ۷ون به فواصل  يپروديا

برگ تا برداشت گل  يظهور لکه ها رو

ب يا آسيآلوده  يحذف گلها. شود يه ميتوص

  ده در طول برداشت يد
Curvularia spp. 

 
برگها و  يره رويت يتا قهوه ا يبرنز يضويب يلکه ها

ط يزرد رنگ احاطه شده اند و در شرا يساقه که با هاله ا

رند و در صورت يگ يم ياه و دوده ايس يمرطوب ظاهر

  . ستند ين ييدمگل ها ،گلچه ها قادر به شکوفا يآلودگ

تناوب کاشت محصول ، استفاده از مانب ، 

ن يل همزمان با بروز اوليا کلروتالونيمانکوزب 

تا  ۷و تکرار آن به فواصل  يماريعالئم ب

  روز۱۴
Septoria gladioli 

 
تناوب کاشت محصول، استفاده از مانب،   برگها  يرو يتا ارغوان يگرد قهوه ا يلکه ها

ن يروز اولل همزمان با بيا کلروتالونيمانکوزب 

تا  ۷و تکرار آن به فواصل  يماريعالئم ب

  روز۱۴
Stemphylium sp. 

 
ل به قرمز با يما يز به رنگ قهوه ايگرد ر يلکه ها

در صورت از . برگها و ساقه ها  يه زرد تا شفاف رويحاش

ا برداشت گل، کورم ي ين رفتن برگها قبل از گلدهيب

  . ز بماننديل شده ممکن است ريتشک يها

تناوب کاشت محصول، استفاده از مانب، 

ن يل همزمان با بروز اوليا کلروتالونيمانکوزب 

تا  ۷و تکرار آن به فواصل  يماريعالئم ب

  روز۱۴

  ييايباکتر  يسوختگ

Xanthomonas 

campestris 
pv. gummisudans 

 

برگ ها در ابتدا به رنگ  يک رويبار يليمستط يلکه ها

   ياره که به مرور قهوه يسبز ت

کامل  يتاً ممکن است باعث سوختگيشوند که نها يم

ده يدر محل زخم د  معموالً يبرگ شود و ترشحات باکتر

  . خاص مناطق  مرطوب است يمارين بيا. شود يم

اهان و اجتناب يدر خشک نگه داشتن گ يسع

س يخ يبوته ها يات روياز انجام عمل

  . ست ياستفاده از قارچ کش موثر ن

Burkholderia 

gladioli 

 (formerly 

 Pseudomonas 

gladioli or P. 

Marginata) 

  

ايجاد زخمهاي سفيد مايل به زرد در گياه يا پوسيدگي 

  کورم گاليول، زنبق و فريزيا

استفاده از مواد گياهي سالم و وسايل تميز 

هنگام کاشت، ضدعفوني متناوب ادوات، 

  کنترل حشرات و جلوگيري از ايجاد شبنم
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  .Curvularia spp يقارچ يم آلودگيعال 

  

  
Cochliobolus leaf spot / black kernel (Cochliobolus lunatus)  



 42 

  Tobacco Ringspot Virus (Nepovirus TRSV ) برگ و گل يرو يروس لکه حلقويبه و يم آلودگيعال

  

  
  Burkholderia gladioli يتوسط باکتر يم آلودگيعال 
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  : آفات - ب 

 :پس يتر  - ۱

 
د يشود که درصورت حملـه شـد   يده ميدبرگها  يروپراکنده  ينقره ا -ديسف يلکه هاول به شکل يپس به گاليم حمله تريعال

ن لکه ها ابتدا در يا. شود يجاد ميروشن ا يتا قهوه ا ياز سطح برگ به رنگ خاکستر يبزرگ يوستن لکه ها نواحيآفت از بهم پ

را به شکل همان لکـه هـا    يز ممکن است عالئم آلودگيگلها ن. شود يسنبله ظاهر م يهاه ن براکتيبرگها و ب يمحل هم پوشان

بـه   ن صـورت يدر ا. ت کنديز سراين آفت ممکن است به کورم ها نيا. ناقص دارند ييمعموالً شکوفا يين گلهايچن. نشان دهند 

 يف مـ يتوصـ  ييشود که اغلب به شکل حلقـه هـا   يم ره ظاهريت يبه رنگ قهوه ا ييسست تر لکه ها يرپوسته هايژه در زيو

  . گردد يچسبناک م ين لکه ها کميشوند و محل ا

  :عامل 

ـ باال بـه سـرعت تکث   ين آفت در دماهايشود ا يجاد ميا Taeniothrips simplexول يپس گالين خسارتها توسط تريا ر ي

  . کند يان ميشده و طغ

  :کنترل آفت 

  .شود يه ميا آسفات توصين يکبار با دلتامتريهفته  ۲متناوب هر يول سمپاشيپس گاليکنترل تر يبرا

  

  
  وليمختلف گال يمراحل مختلف رشد و عاليم خسارت تريپس روي قسمتها
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۲ - Corn borer   

 يگـاه . رونـد   ين مياه ازبين گين برگها و گل آذيا ياه زرد شده و پس از مدتيجوان وسط گ يبرگهان آفت يدر صورت حمله ا

  . باشد ين ميگل آذ ين عالئم حمله آفت به صورت پژمردگياولز ين

  :عامل

. کند يجاد ميژه درمناطق گرم ايبه و يرد که خسارات قابل توجهيگ يصورت م Pyrausta nubilalisحمله توسط حشره 

ر ساقه راه غاز قسمت مه يدغخ شده و الروها با تيتخمها تفر يکند و پس از مدت يم يول تخمگذاريگال يبرگها يپروانه بالغ رو

  . کنند يباز مدر آن خود را 

  
  Pyrausta nubilalis کامل و الرو حشره

  :آفت  کنترل

  .ا کنترل آفت الزم استي يريشگيپ ير برايز يه هايت توصيرعا

  مزارع ذرت يکيزه درنزديپائ يگلده يول برايعدم کاشت گال -

افت شد يبوته  ۱۰۰هر  يتخم رو ۵۰ش از يکه پ يبوته ها انجام شود و هنگام يروآفت  يوجود تخمها نظر کنترل از -

) مترمربـع  ۱۰۰ يس بـرا يدسـ  cc۵( ن يدلتـامتر  اي) مترمربع ۱۰۰هر  يبرا cc۵(ر آمبوش ينظ يبا سموم يد سمپاشيبا

ادامـه   يهفتگـ  بصورتد يبا يشوند سمپاش يمافت يبوته ها  يآفت رو يا الروهايکه تخمها  يتا زمان و دريصورت گ

 .ابدي

 .کند يم يزمستان گذران ها ره درساقهين آفت بصورت شفيرا اياهان آلوده زيحذف و انهدام تمام گ -

  (Tetranychus urticae) کنه  تارتن قرمز - ۳

 درجه سانتيگراد، کل چرخه زندگي آن، از تخم ۲۰يدما در. کنه عنکبوتي قرمز عمدتاَ تحت شرايط گرم و خشک، ديده مي شود

درجه سانتي گـراد يـا کمتـر،     ۱۲در دماي . روز، طول مي کشد ۷درجه سانتي گراد فقط  ۳۰روز و در  ۱۷تا حشره بالغ در حدود 

  .گسترش آنها متوقف مي شود

  :عامل

ـ ا. مشـاهده مـي شـود   برگ سطح بااليي به سفيد در مايل زرد نقاط اهان آلوده يدر گ  کنـه  تـارتن قرمـز   ن خسـارتها توسـط   ي

(Tetranychus urticae) ميزبـان  گيـاه  شيره جا آنو از در قسمت زيرين برگ زندگي مي کنند  كنه بالغ. گردد يجاد ميا

بـرگ هـا ،   روي در اکثر مـوارد  . پيدا مي كند ناسالم يظاهر ،و گياه روشن درآمدهبرگ به رنگ زرد  ،در نهايت. درا مي مکخود 

  .قابل مشاهده است تا نارنجي،ن کوچک به رنگ زرد جوا کنه هايشامل تعداد زيادي از تارهايي 

  : كنترل و پيشگيري
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کنه عنکبوتي قرمز را مي توان با مواد شيميايي، توسط اسپري کنـه کـش  مـوثر در کنتـرل ايـن آفـت و يـا بـه روش كنتـرل          

  .بيولوژيکي با استفاده از شکارچيان طبيعي مانند كنه ها يا شپشك هاي شكارگر از بين برد

  :  يکيولوژيزياختالالت ف - ج 

  : يکلروز برگ - ۱

ن حالت ممکن يا .شوند يل به زرد ميد مايا بطور کامل سفيسبز و  يبه زرد با رگبرگهال يما اه سبزيگ يبرگهادر عارضه کلروز 

ده تـر  يـ وسط بوته رنـگ پر  يبرگها دچار عارضه معموال يدر بوته ها .کل مزرعه بروز کند ا دري يا لکهپراکنش است بصورت 

  . شوند يم

  :عامل

  .کند يبروز م)  ۷ش از يب( باال  pHبا  يجاد شده و معموالً درخاکهايجه کمبود آهن اين عالئم در نتيا

  :عارضه  کنترل

 )مترمربـع  ۱۰۰هـر   ين بـرا يا سکوستري ۱۳۸گرم کالت آهن  Fe-EDDHA )۵۰۰ر يبا محلول کالت آهن نظ يمحلولپاش

  .شود يه ميتوصا کنترل آن ي يريشگيپ يبرا

  ر عوارضيسا - ۲

  .ل اشاره نموديتوان به موارد ذ يول ميگر در گاليع ديشا يکيولوژيزياز عوارض ف

شود  يرا شامل م ييانتها يفقط گلچه ها ين و گاهيتمام گل آذ يجه کمبود نور بوده و گاهيغنچه ها که نت يپوک .۱

ف شدن يا بلند شدن سنبله ها و ضعياه و کوتاه يگ يدگيپرنور و دما  منجر به رنگ شدت ن يدرگلخانه ها عدم تعادل ب

  .شود  يساقه گل دهنده م

 . باالست  يليخ يجه دمايز نتيارقام ن يساقه در بعض يرو يخشک و خشب يجاد تاولهايا .۲

 . شود ير در رشد ميو تاخ ييهوا يد گوگرد باعث صدمه به بخشهاياکس يد .۳

ر در ئوسميت فلو .شود يم) متر يسانت ۱۰تا حد ( برگ  ييانتها يسوختگا يشدن  يدروژن باعث قهوه ايد هيئوروفل .۴

pH برگها باعث رنگ پريدگي گلبرگها  يا زردي يمسموميت با اين عنصر عالوه بر سوختگ. پايين، خطرناک تر است

   .ز مي گرددين

م يترات سدينامناسب مثل ن ياا استفاده از کودهيمارها و نماتد، غرقاب  شدن خاک و يق، بيعالوه بر فلئور کاشت عم .۵

 يشدن نوک برگ ها م يمرطوب باعث قهوه ا يبرگ ها يا سوپر فسفات رويشه و يم در منطقه ريد پتاسيو کلر

  . شود
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  وليگال يرو ييايميخسارت عوامل ش

  

  
  aster yellow phytoplasmaبه  يم  آلودگيعال
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