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  :مقدمه 
  

 از نهال هاي  كاشته شده آنها خـشك          تعداديهر ساله تعدادي از باغداران شكوائيه دارند كه         
يار  اين مـسئله در برخـي مـوارد بـس    .شده و يا نهال كاشته شده رقم ميوه مورد نظر آنها نمي باشد          

عـدم دقـت در انتخـاب نهـال مـورد نظـر و       . و با خسارت زيادي همراه مـي باشـد      بوده  چشمگير  
بـسته بنـدي،     بيرون آوردن نهال از زمـين،        همچنين رعايت نكردن اصول فني مورد نياز در زمان        

حمل و كاشت نهال از جمله مسائلي است كه موجب مي شود بسياري از نهال هاي  كاشته شده                    
 بـدون شـك يكـي از اركـان          . يا نهال كاشته شده رقم ميوه مورد نظر آنان نباشد          خشك شوند و  

 نهال هاي مرغوب، سـالم و مطمـئن   در سطح تجارتي استفاده از    اساسي احداث باغ و توليد ميوه       
  .محصول مي باشد  اصالح شده و پرهاي ميوه  واز ارقام مختلف

 باغ با نهال هاي  نامرغوب، ضـعيف      احداثاگر همه شرايط در حد مطلوب هم فراهم گردد             
 نهـال درختـان ميـوه پـس از     از آنجاييكه . دادن سرمايه است  هدر و غير مطمئن كاري بيهوده و     

نگهـداري   چند سال وارد مرحله باردهي شده و در طول اين مدت باغدار جهت حفظ، تربيت و               
 چنانچـه   .دـي داشـته باشـ     بدون اينكـه درآمـد     نمودهدرختان كاشته شده سرمايه زيادي را هزينه        

 ،يا آلوده به نوعي بيماري باشند مدتي پس از غرس نهال هـا            نبوده  هاي كاشته شده مرغوب      نهال
رنجـور تبـديل     يا بسياري از آنها خشك خواهند شد و يا ايـن نهـال هـا بـه درختـاني ضـعيف و                     

 قابـل مقايـسه     ميزان توليد محصول با درختان سـالم از همـان رقـم            خواهند شد كه از نظر رشد و      
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 براي باغدار غيـر ممكـن        ،  اين درختان پس از چند سال صرف هزينه        واكاري يا تعويض  . نيستند
 از طرف ديگـر چـون شـالوده و          . مستلزم صرف هزينه سنگيني خواهد بود      ويا در صورت امكان   
 در تهيه نهال بايد مرغوب از نهالستان سرچشمه مي گيرد در زمان خريد و  بنياد يك نهال سالم و    

داراي كـه    از نهالـستان هـاي معتبـر          نهـال مـورد نيـاز        انتخاب نهالستان نهايت دقت بعمل آيـد و       
اران بايـد از زمـان خريـد    دعالوه بـر ايـن باغـ      . خريداري شود هستند  گواهي سالمت و بهداشت     

را مـورد توجـه قـرار دهنـد تـا      الزم  يـــ فنات ـنك كاشت آنها در زمين اصلي نهال از نهالستان تا  
 سـعي شـده   نـشريه در اين   . نمو نمايند  هاي كاشته شده به خوبي سبز شده و شروع به رشد و            النه

كليه نكاتي را كه باغـداران      ،   مرغوب واست ضمن برشمردن مشخصات يك نهال گواهي شده         
 آورده شـده    از زمان كندن، بسته بندي، حمل و كاشت نهال در زمين اصلي بايد رعايـت نماينـد                

  . شوندعايت اين نكات فني كمتر دچار مشكالت تا باغداران با ر
  

  
  

ان نامرغوبنهالست  
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  خزانه كاري در اصطالحات متداول 
: نهالستان   

نباتـات     و غيـر مثمـر    پرورش نهال هاي پيوندي و غير پيونـدي درختـان مثمـر و            توليد و   محل  
 و مـديريت صـحيح اداره مـي شـود      صمقـررات خـا     ضوابط و  ،زينتي را كه براساس اصول فني     

  . مي گويندنهالستان 

  :اهميت نهالستان 
هرگونه كمبود   مرغوب در نهالستان پي ريزي مي شود و        چون شالوده وبنياد يك نهال سالم و      

رنجور  كم رشدي نهال در نهالستان موجب كاهش رشد، ضعيف و          مواد غذايي، ضعف تغذيه و    
ري يـا آفـت     چنانچـه نهـال در نهالـستان آلـوده بـه بيمـا             گردد و  شدن درختان حاصله درباغ مي    

خاصي باشد اين  آفت يا بيماري ممكن است همراه نهال  به زمـين اصـلي منتقـل شـود و ضـمن           
باغدار متـضرر   اشاعه بيماري به نقاط ديگر، درختان حاصله نيز در اثر اين بيماري خشك شده و    

  .گردد مي
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د و از نهالـستاني كـه       عمـل آيـ    ب در انتخـاب نهالـستان     كـافي     بنابراين براي تهيه نهال بايد دقت     
رعايـت   مقـررات مربـوط بـه نهالـستان        ضـوابط و   داراي مديريت قوي بوده و كليه نكات فني و        

  .  نهال خريداري شود است مرغوب توليد نموده  سالم، قوي و و نهالهاي شود مي

  : نهال 
، نهال درخت جواني است كه در مرحله قبل از باردهي قرار دارد و ممكن اسـت بوسـيله بـذر                   

 .يا پيوند توليد شده باشد خوابانيدن و قلمه، پاجوش،

  : نهال غير پيوندي 
ر پيونـدي   ـــ ال غي ـهـ ـن  توليد شده باشد   ) پيوند به جزء  ( كه به روش هاي مختلف تكثير        ينهال
فنـدق كـه بوسـيله       ،نهال هائي مانند ، انگور، انـار، انجيـر و زيتـون كـه بوسـيله قلمـه                   . گويند مي

  .  مي شوند محسوب توليد مي شوند نهال غير پيونديه بوسيله بذر و گردو كپاجوش

  : نهال پيوندي 
، تهيـه شـده باشـد و شـامل پايـه و پيونـدك             )جوانـه يـا شـاخه     ( كه بوسيله عمل پيوند       را نهالي

در نهال پيوندي كليـه خـصوصيات و صـفات رقـم مـورد               .گويند  مشخص باشد نهال پيوندي مي    
  .نظر منتقل مي شود

  :پايه 
سيستم ريشه  پايه قسمتي از نهال يا درخت پيوندي است كه پائين تر از محل پيوند قرار دارد و             

اين پايه اگر بوسيله بذر توليد شـده باشـد بـه آن پايـه بـذري و                  . درخت يا نهال را تشكيل ميدهد     
  . اگر به روش هاي قلمه، خوابانيدن و پاجوش توليد شده باشد به آن پايه رويشي مي گويند
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  : پيوندك 
كـه بـا قـرار گـرفتن        ) يك جوانه يـا شـاخه       ( عبارت است از قسمتي  از يك گياه           پيوندك     

مـي توانـد بـه يـك درخـت كامـل كـه تمـامي                ) به روش هاي مختلف پيونـد     (روي پايه مناسب    
  . خصوصيات رقم مورد نظر را داشته باشد تبديل شود

  :نهال گواهي شده و مرغوب  
 پايـه و پيونـدك كـامالً مـشخص و          مرغوب نهالي است كـه از نظـر نـوع           نهال گواهي شده و     

 و از هرنظر مورد تاييـد       است علفهاي هرز انگل      بقاياي عاري از هر گونه آفت، بيماري، نماتد و       
  .باشدكميته فني نظارت بر تهيه و توزيع نهال سازمان جهاد كشاورزي 

  مشخصات ويژه يك نهال گواهي شده و مرغوب  
درختان ميوه را مي توان بسته به نوع رقم بـه روش هـاي گونـاگون تكثيـر نمـود مـثال                      اگر چه   

 بوسـيله بـذر تكثيـر مـي شـوند امـا              ارقام انار، انگور،  انجير و زيتون عمدتاً بوسيله قلمه و گردو           
در اينجا مشخصات ويژه يك     . روش عمده تكثير تجاري درختان ميوه، توليد نهال پيوندي است         

 به باغدارن توصيه مي شـود       .گردد گواهي شده و مرغوب بيان مي     ) ي يا غير پيوندي   پيوند(نهال  
 نهال مرغوب ارقام مختلف ميوه مورد نظر خود را از توليد كنندگان ،با توجه به اين خصوصيات   
  :اين خصوصيات عبارتند از . نهال معتبر خريداري نمايند
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   پايه و پيوندك مشخص داشتن  -1
از نظـر    و پايـه نهـال پيونـدي بايـد از ارقـام شـناخته شـده                   :پايه و پيوندك    سازگاري  -2

برآمدگي يا رشـد    (تجانس و تطابق كامالً با يكديگر سازگار بوده و هيچگونه عالئم ناسازگاري           
  . در آنها ديده نشود) غير طبيعي در محل پيوند، جداشدن پيوندك از محل پيوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارقام ميوه شـناخته   ، سالم، ك نهال پيوندي بايد از درختان بارور     پيوند : تهيه پيوندك  -3
  .شودمورد پسند بازار انتخاب و پر محصول  ، اصالح شده ،شده 

 در نهال هاي پيوندي، محل پيوند نبايد        : ارتفاع مناسب محل پيوند از سطح زمين         -4
  . سانتيمتري سطح زمين باشد15از  در فاصله كمتر
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نهال پيونـدي حتـي المقـدور بايـد سـاقه اي        :ا زاويه در محل پيوند    نداشتن گره ي   -5
ره يـا   ـــ رف بـاال رشـد كـرده باشـد و گ          ــعمودي داشته باشد و از محل پيوند بطور مستقيم به ط          

  . اي با پايه نداشته باشد زاويه

 نهال گواهي شده بايد به اندازه كافي رشد طـولي و             :استاندارد   داشتن طول و قطر      -6
رشد استاندارد پـيش بينـي شـده در مـورد انـواع نهـال درختـان ميـوه بـه                      حد. ي داشته باشد  قطر

  : صورت زير است
ارتفاع  نـهال بايد در درختان  ميـوه          .  نهال كليه  ارقام  درختان  ميوه  بايد  متوسط الرشد باشد             

 در هـر دو  سـاقه   سانتيمتر ولي قطـر   100-180درختان هسته دار     در سانتيمتر و 120-200دانه  دار  
 1-2 سـانتيمتر ارتفــاع و 70-90نهــال گـردوي يــك سـاله بايــد   .  سـانتيمتر مــي باشـد  1-2گـروه  

 سانتيمتر ارتفـاع     100-150در صورتي كه گردوي دو ساله  بايد         .   داشته باشد   ساقهسانتيمتر قطر   
و زيتـون نيـز نبايـد     انـار، انجيـر    مانند قلمه هاي ريشه دار.   داشته  باشدساقهسانتيمتر قطر  2-3و  

  . سانتيمتر ارتفاع داشته باشند50كمتر از 

از زمـان   سـال   از نظر سن، نهال پيوندي بايد يك سا ل از زمان پيونـد  يـا دو   : سن نهال    -7
كمتر از يك سال و يـا نهـال هـاي مـسن و               نهال هاي خيلي جوان و    . كاشت بذر سن داشته باشد    

  . ناسب نيستندبيشتر از دو سال سن براي احداث باغ م

قـسمت پـايين     دو سـوم در  نهـال بخـصوص  سـاقه  جوانه هاي روي  : جوانه هاي نهال -8
قوي باشند تا بتوانند پس از كاشـت نهـال در زمـين اصـلي و سـربرداري آن             بايستي سالم و   ساقه

در .   توليـد نماينـد   سـاقه  الزم را در جهـات مختلـف          هـاي  شروع به فعاليت نموده و تعداد شاخه      
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 ،ي كه اين جوانه ها در نهال هاي مسن از بين رفته باشند يا به اصـطالح كـور شـده باشـند                      صورت
  .بايد از خريد آنها خودداري شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقـداركافي ريـشه داشـته باشـد و حتـي االمكـان بـا             به  سالم و   نهال بايد    : نهال ريشه   -9
  . كمترين صدمه ريشه هاي آن از خاك خارج شده باشد

زخـم محـل پيونـد نهـال بايـد كـامالً          :وردن و التيام كامل محل پيوند       جوش خ  -10
 يـا بـه عبـارت ديگـر        .اليتام يافته باشد و پوست پايه و پيوندك اين محل را كامالً پوشانده باشند             

محل پيوند بخوبي جوش خورده باشد تا در اثر فشارهاي مكانيكي و يا باد شاخه حاصل از رشد                  
  .د پيوندك از پايه جدا نشو

 و شاخه هاي نهـال گـواهي شـده          ساقه ريشه،    : سالمت كامل ريشه ، ساقه و شاخه         -11
عاري از هرگونه آلودگي و ابتالء به آفـات،          د و نحالت طبيعي داشته باش    بايد كامالً سالم بوده و    
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  و ريـشه نهـال بايـد صـاف و شـاداب و             ساقهپوست  . يا علفهاي هرز انگل باشد     ، نماتد و  بيماريها
  .تورم غير طبيعي باشد بدون گره يا آثار خرگوش خوردگي بوده وفاقد 

فواصـل  در آنجـا    نهال بايستي از نهالستاني تهيه شود كه         :فاصله كاشت در نهالستان      -12
 هاينهالـستان توليـد شـده در      نهـال   ) سانتي متر  10-15 ( . به اندازه كافي باشد     از همديگر    ها نهال

  .متراكم مناسب نمي باشد

  

يك نهال گـواهي شـده و مرغـوب بايـد داراي شناسـنامه ژنيتكـي                 :ناسنامه ژنتيكي   ش -13
بوده و مشخصات پايه و پيوندك و يا درخت مادري كه از آن بذر، قلمـه                ) برچسب مشخصات (

يا پاجوش گرفته شده در اين شناسنامه ثبت شده باشد به عبارت ديگر اصالت ژنتيكي ايـن نهـال     
  . بايد مشخص باشد
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هال گواهي شده بايـد داراي      ن  :)1( هي سالمت ، بهداشت و كنترل كيفيت       گوا -14
توزيـع نهـال سـازمان        بهداشت وكنترل كيفيت از كميته فني نظارت بر تهيـه و           ،گواهي سالمت   

  .جهاد كشاورزي باشد
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 ارقـام نهـال     سـالمت صـحت و    تـضمين  قانوناً متعهد بـه    شرعاً و ،  موسسه توليد كننده نهال       الزم به ذكر است كه     -1

چنانچه خـالف ايـن امـر ثابـت شـود ايـن مـسئله پيگـرد                 . توليدي خود و يا تحويل داده شده به خريدار مي باشد          
توليد كننده نهـال موظـف      . قانوني داشته و خريدار مي تواند به مراجع قضايي مراجعه نموده و اعاده حقوق نمايد              

 . است براساس راي قضايي جبران خسارت نمايد
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  نكاتي كه باغداران در زمان تهيه و خريد نهال بايد مورد توجه قراردهند
با توجه به اينكه كاشت درختان ميوه و احداث باغ برخالف كـشت گياهـان زراعـي زمـين را                    

 و باغـدار تـا   طويل المدت مي باشد و سرمايه گذاري در اين زمينه   چندين سال اشغال مي نمايد    
عـدم   هر گونه اشـتباه و يـا      ،    سرمايه زيادي را هزينه مي نمايد      ،رختان اقتصادي د    باردهي  شروع

 غير قابل برگشت بـوده و يـا بـا صـرف هزينـه زيـادي        نيزدقت در اجراي نكات فني احداث باغ     
 بنابراين براي رعايت تمامي نكات فني و جلوگيري از بروز هر گونـه اشـتباهي                .انجام پذير است  

 مي شود بخصوص براي احداث باغهاي بزرگ يكنفر كارشناس          به متقاضيان احداث باغ توصيه    
انتخـاب و   ،  چون اولـين گـام احـداث بـاغ          . باغباني بعنوان مشاور يا مدير فني باغ در نظر بگيرند         

در اينجا نكاتي را كـه باغـداران        . محصول و سازگار با منطقه است        تهيه نهال سالم، مرغوب، پر    
رود باغـداران بتواننـد بـا      قرار دهند متذكر شده و انتطار مي      در زمان خريد نهال بايد مورد توجه      

مطالعه و رعايت كامل اين نكات فني تعداد نهال مورد نيـاز خـود را از نهالـستان هـاي  معتبـر و                        
  :نكات فني مزبور عبارتند از . مورد تاييد وزارت جهاد كشاورزي خريداري نمايند

ا توجه به اينكه هر نـوع درخـت ميـوه اي را             ب   : مشورت با كارشناس باغباني منطقه       -1
 قبـل  .نمي توان در هر شرايط آب و هوايي كشت نمود به متقاضيان احداث باغ توصيه مي شـود      

، زمين احداث بـاغ و نـوع رقـم ميـوه اي              آب  مورد انتخاب محل،  منطقه       از هر گونه اقدامي در    
ام داده و با كارشناس باغباني منطقـه      كه قرار است در آن زمين كاشته شود تحقيقات الزم را انج           

  . در آينده كمتر دچار مشكل شوند  تا،مشورت نمايند

حتي االمكان سعي كنيد نهال مورد نياز خود          : محلي  معتبر تهيه نهال از نهالستانهاي    -2
.  تهيـه نمائيـد  ،را از نهالستان هايي كه در محل و يا منطقه نزديك محل احداث باغ وجود دارنـد    
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 اين صورت براي تهيه نهال از مناطق ديگر و يا استانهاي ديگـر بـا مـديريت هـاي جهـاد                      در غير 
 تا از بروز مسائل و مشكالت حمـل و          ،كشاورزي منطقه خود هماهنگي هاي الزم را انجام دهيد        

  .وبيماري ها جلوگيري شود نقل،  انتقال و اشاعه آفات

ان توصيه مي شود نهال مورد نيـاز خـود را           به باغدار   : تهيه نهال از نهالستانهاي معتبر       -3
از توليد كنندگان نهال معتبر و مورد اطمينان كه نهالستان آنها مورد تاييد كميته فنـي نظـارت بـر       

بهداشـت   داراي برگ گواهي سـالمت و      تهيه و توزيع نهال سازمان جهاد كشاورزي مي باشد و         
ل از نهالستان هايي كه فاقـد بـرگ گـواهي    از خريد نها . از اين كميته مي باشند خريداري نمايند      

 بـراي دسترسـي بـه ايـن گونـه نهالـستان هـا و كـسب                  .بهداشت مي باشند جداً خـودداري شـود       
ــه مــديريت هــاي جهــاد  ، اطالعــات الزم در مــورد خريــد نهــال مرغــوب   باغــداران ميتواننــد ب

 .كشاورزي، مركز تحقيقات كشاورزي و مديريت حفظ نباتات  مراجعه نمايند
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  :تهيه نهال از مناطقي كه به آفات و بيماريهاي قرنطينه اي آلوده نمي باشد               -4
 كه نهال درختان ميـوه      نقاط كشور  برخي از   در  يا نهالستانها  با توجه به اينكه باغات ميوه دانه دار       

  اسـتان اصـفهان از نظـر       امـا  هـستند  به بيماري خطرناك آتشك آلوده       سردسيري توليد مي كنند   
ه مي شـود بـراي جلـوگيري از اشـاعه ايـن       ــ به باغداران توصي، قرنطينه مي باشدد شده بيماري يا 

آلـوده  ق ـــ از مناط) ب، گالبـي، بـه  ـــ سي(بيماري از خريد وحمـل نهـال درختـان ميـوه دانـه دار            
 نهـال  ،خودداري نمايند و صرفاً از محل هايي كه مورد تاييد سازمان جهاد كشاورزي مـي باشـد             

مالحظه مي شود ، ايـن بيمـاري كـه عامـل      همانطور كه در عكس  . را تهيه نمايند  مورد نياز خود    
مـي شـود     ار خطر نـاك محـسوب   ــآن يك باكتري مي باشد، يكي از بيماري هاي گياهي بسي

 گياه نفوذ نموده  و رشـد و          بافت  به داخل  باكتري  زيرا در صورت ابتالي درخت به اين بيماري         
  .  مبارزه شيميايي با آن غير ممكن استنمو مي كند كه در اين حالت
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د به  ــيا باشد مي توان   هدر صورتي كه شرايط محيطي براي ادامه زندگي ورشد اين ميكروب م           
همـانطور كـه از اسـم ايـن بيمـاري نيـز پيداسـت درختـان            .در آيـد    ) اپيدمي(ورت همه گير    ــص
  .د رسن وده در مراحل پيشرفته مانند درختان آتش گرفته بنظر ميــآل

ه سـطح زيـر كـشت درختـان دانـه دار مثـل سـيب،                ـــوجود اين بيماري به ويژه در مناطقي ك       
ه زياد است مانند منطقـه سـميرم فـوق العـاده خطـر نـاك اسـت ، و در صـورت                       ـــــو ب  گالبي ، 

اري ، درخت  يـا درختـان آلـوده سـريعا بايـستي  معـدوم گردنـد تـا از                      ــــــــمشاهده عالئم بيم  
 ..ير درختان جلوگيري شودسرايت به سا

در موقـع    :حضور خريدار در نهالستان و نظارت بر كندن و بسته بنـدي نهـال              -5
 نظـارت وي     تـا بـا    حضور داشـته باشـد    يا نماينده وي بايد در محل نهالستان         خريد نهال باغدار و   

نهـال  از خريـد  . زمـين خـارج شـوند    با كمترين آسيب ديدگي ا ز سالم وارقام مورد نظر ، نهال 
 . هايي كه قبالً كنده شده اند و در گوشه اي انبار شده اند جداً خودداري شود

جابجـايي   چـون بهتـرين زمـان تهيـه و      :تهيه نهال  در زمان خواب  زمستانه گياه  -6
دار وقتي است كه نهال هـا كـامالً خـزان نمـوده انـد و در حالـت        نهال ارقام مختلف ميوه خزان

 اين زمان در اغلب نقاط كشور از اواسط آذر تا اواسـط اسـفند               وباشند  خواب فيزيولوژيكي مي    
 به باغداران توصيه مي شـود نهـال مـورد نيـاز     انجامد،طول مي به  در مناطق سردسير ديرتر  وماه

 زماني تهيه نمايند و از خريد و جابجايي نهال هائي كه هنوز خزان ننموده فاصله را در اين  خود
 چـون  ،يشان باز شده و شروع به فعاليت نموده انـد خـودداري نماينـد    جوانه هااند و يا در خزانه 

 .احتمال خشك شدن اين گونه نهال ها پس از كاشت در زمين اصلي بيشتر است
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نهال هايي كه بيشتر از دو سـال و يـا كمتـر از يكـسال سـن دارنـد             :سن نهال پيوندي     -7
 . د نمونه نهال ها بايد خودداريبراي احداث باغ مناسب نيستند از خريد اين گو

 و شـاخه    سـاقه ريـشه،     :عاري بودن ريشه ساقه و شاخه نهال از آفات و بيماري             -8
ابـتال بـه آفـت يـا      هاي يك نهال سالم و مرغوب بايد كامالً سالم و عاري از هرگونه آلودگي و

سـاقه نهـال را بررسـي     بيماري يا نماتد باشد در موقع خريد نهال، باغداران بايد به دقـت ريـشه و                 
. ريشه و ساقه نهال بايد داراي پوست صاف و شاداب بوده و فاقـد گـره يـا تومـور باشـد                     . نمايند

نهال هايي كه روي ريشه يا طوقه آنها غده يا برآمدگي غير طبيعي ديده مي شود احتماالً آلـوده                   
وقـه آنهـا رشـته هـاي        همچنين نهال هائي كه روي ريشه يـا ط        . به نماتد يا سرطان طوقه مي باشند      

خاكستري مايل به سفيد مـشاهده مـي شـود احتمـاالً آلـوده بـه بيمـاري پوسـيدگي سـفيد ريـشه               
  .از خريد اين گونه نهال ها بايد خودداري شود. مي باشند) زلينياور(

 
  
  
  
  
  

  
  

 نهـال مرغـوب يـك       سـاقه   معمـوالً     :هاي تك ساقه و خوش فـرم          انتخاب نهال   -9
از خريد نهال هـائي كـه تنـه آنهـا           . خه هاي آن شاداب و حالت طبيعي دارند       سرشا شاخه بوده و    



 20  

 چون فرم دادن نهال چند تنه بعد از كاشت در محل اصـلي              .چند شاخه شده بايد خودداري شود     
ويـروس كتـابي    (همچنين ازخريد نهال هائي كه بعلـت وجـود بيمـاري ويروسـي                . مشكل است 

هـا پهـن شـده و يـا حالـت عـصايي پيـدا كـرده انـد بايـد           انتهاي شاخه اصلي و يا فرعي آن     ) شدن
  . خودداري شود

 نهال هائي  را كه متوسط الرشـد          بايد متقاضيان  خريد نهال      :خريد نهال استاندارد     -10
 از خريـد نهـال هـاي خيلـي قـوي و يـا خيلـي                 ينـد و  هستند و ابعاد استاندارد دارند خريداري نما      

 . نهال ها براي كاشت مناسب نيستند چون اينگونه .د كننضعيف خودداري

 نهال بايد دقت شود كه همان رقم مـورد نظـر          تهيه در موقع     :انتخاب نوع رقم نهال      -11
در ايـن   . گـردد شما از زمين خزانه كنده شده و بسته بندي شود تـا از اخـتالط ارقـام جلـوگيري                    

 وهـا داراي شناسـه مـي باشـند       نهـال  خصوص از نهالستان هايي كه اصول فني را رعايت كرده و          
  .  نهال مورد نياز خود را خريداري نمائيد ،باشدنوع رقم پايه و پيوندك آن مشخص 

در مناطقي كـه زمـستان هـوا معتـدل اسـت مـي تـوان در                  :كاري   زمان مناسب نهال   -12
خبنـدان  ي بـا   اما در مناطقي كه زمستان هوا سـرد و همـراه   ،شت نهال نمود ااواخر پائيز اقدام به ك    

شـت نهـال شـود ، باغـداران بايـد بـا       ا بايد در اواخر اسفند يا اوايل فروردين ماه اقدام به ك        ،است
توجه به اين مسئله و شرايط اقليمي منطقه خود زمان كاشت نهال را انتخاب نموده و تعداد نهـال                   

بايد خودداري  انبار كردن نهال براي فصول ديگر        از خريد و  . مورد نياز خود را خريداري نمايند     
  . شود
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 نكاتي كه در زمان كندن نهال از زمين خزانه بايد رعايت شود

  كننـده   نهال هـاي درختـان ميـوه خـزان          :كندن نهال از نهالستان در زمان خواب        -1 
  . بايد پس از خزان و در حالت خواب فيزيولوژيكي از زمين كنده شوند

تعداد نهال كنده شـده از زمـين بايـد            : كندن نهال بر اساس ميزان تقاضاي روزانه       -2
از كنـدن و انبـار كـردن نهـال هـا بـراي              .  ميزان تقاضا و فروش روزانه صـورت گيـرد         متناسب با 

 . فروش در روزهاي بعد بايد خودداري شود

 جلوگيري از زخمي شدن اندامهاي مختلف نهال در زمان خـارج كـردن               -3
يد دقت شود ريشه هاي نهال كـامالً سـالم از خـاك           هنگام كندن نهال از خزانه با      در  :از زمين 

 .  نهال  بايد خودداري شودساقه خارج شوند از زخمي و شكسته شدن ريشه و

 باشد و بـه     و   درزمان كندن نهال، زمين خزانه بايد گاور        :رو بودن زمين نهالستان     گاو -4
يـشه هـاي آنهـا سـالم        حد كافي رطوبت داشته باشد تا نهال ها براحتي از خاك خارج شوند و ر              
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چنانچـه زمـين   . ازكندن نهال در زمين هاي يخ زده، خشك و يا گلي بايد خودداري شـود    . باشد
 .  نهال ها كنده شوند ، شدن زمينوخزانه خشك باشد بايد خزانه آبياري شود وپس از گاور

زه افرادي كه در نهالستان كار مي كنند بايد بـه انـدا             : استفاده از كارگران متخصص    -5
تـا هـم نهـال    ده باشـد  كافي سواد داشته باشند و كليه مراحل توليد نهال به آنها آمـوزش داده شـ             

ارقام مختلف ميوه را از يكديگر تشخيص بدهند و هم با دقـت كامـل و بـدون آسـيب ديـدگي                      
 . نهال ها را از زمين خارج نمايند

 مخصوص نهـال كنـي كـه        براي كندن نهال بايد از بيل هاي        : استفاده از ابزار مناسب    -6
. با كمترين صدمه از زمين خارج شوند        استفاده شود تا  نهال ها براحتي و        ،بلند دارند  و نوك تيز 

براي اين منظور ابتدا خاك اطراف هر نهال و يا هر رديف نهال تا حد ممكن كنارزده مي شـود                    
  .تا ريشه ها بخوبي نمايان شوند
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كرده با تكرار اين    ريشه نهال فشار وارد    افراد ازاطراف نهال به زير    سپس با بيل هاي  نوك تيز        
در نهالستان هايي . كشيدن نهال ريشه ها از خاك جدا شده و نهال براحتي كنده مي شود      عمل و 

كه اصول فني توليد نهال رعايت شده و نهال ها به صورت رديفي و با فواصل منظم كشت شده                   
بـراي ايـن كـار بايـد عمـق كـار            . از دستگاه نهال كن استفاده كرد     اند براي كندن نهال مي توان       

  .دستگاه طوري تنظيم شودكه با كمترين صدمه نهال ها از زمين خارج شوند

پس از كندن نهال بايد بـا تكـان دادن           :ها  تميز كردن ريشه ها و دسته بندي نهال        -7
. ر آب ريشه ها را كامالً تميز كرد       نهال خاك روي ريشه ها را جدا كرد و با فرو بردن نهال ها د              

مـي  . اين نهال ها برحسب نوع رقم و ميزان رشد رويشي و حجم ريـشه بايـد دسـته بنـدي شـوند                     
 عددي دسته بندي كرد و دو قطعه نـخ در محـل يقـه و                100 و   50،25توان آنها را در دسته هاي       

 . نزديك به انتهاي هر دسته نهال بسته مي شود

 به هر يك از بسته هـاي نهـال بايـد              :بت به بسته هاي نهال     نصب اتيكت ضد رطو    -8
نـام موسـسه توليـد كننـده آن           پايه و پيونـدك و     نوع  يك اتيكت ضد رطوبت بسته شود و اسم         

جابجـايي نهـال هـا از اخـتالط ارقـام جلـوگيري        نقل و  نوشته شود تا در هنگام حمل و       آنروي  
   .آيدبعمل 
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بـراي ايـن منظـور      .   ضد عفوني شـوند     ها بايد  بسته بندي نهال    پس از   : ضد عفوني نهال     -9
ه ـــ يـا ظـروف ديگـر تهي    زرگ وـ قارچ كش در سطل هاي ب سميك   در هزار با     3يك محلول   

 دقيقه در اين محلول فرو برده  تا ريشه ها كـامالً ضـد               5يقه به مدت      هر دسته نهال را تا     .شود مي
  . عفوني شوند

پس از ضـد عفـوني نهـال،      :تا رسيدن به محل كاشت        حفظ رطوبت ريشه ها       -10
براي  حفظ رطوبت ريشه ها وجلوگيري از خشك شدن آنها بهتر اسـت كـه ريـشه نهـال هـا در          

  كلش و يا خاك اره مرطوب نگهداري شوند  كنفي ، كاه وني داخل گو

 پـس از     : نگهداري در انبارهاي مناسب در صورت عدم كشت سـريع آنهـا              -11
 در  .د  ـــ ت بـارگيري شون   ـريشه بايد اين نهال ها بالفاصله براي حمل به محـل كاشـ            ضد عفوني   

از كندن و رها كردن نهال هـا در         . غير اين صورت در انبارهاي سرد براي مدتي نگهداري شوند         
ت ـــ انه بـا رطوب ـــ ال مي تـوان از سردخ     ــداري نه ـبراي نگه . معرض آفتاب بايد خودداري شود    

 ايــن كــار در كــشورهاي پيــشرفته و. ه ســانتيگراد اســتفاده كــردــــدرج1 -2دمــاي  درصــد و95
  . هاي بزرگ و مدرن متداول است نهالستان

  
  
  
  
  

  
   نهال به روش نامناسبنگهداري 
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 نكاتي كه در زمان بارگيري و حمل ونقل نهال بايد رعايت شود 

مرتب شده، نهال ها  نهاسرشاخه هاي آ پس از خريد نهال از نهالستان بالفاصله بايد ريشه و  -1
  .ريشه آنها ضدعفوني شده و به محل كاشت حمل شوند بندي و دسته

حجم نهال ها مي توان از ماشين وانت   و  براي حمل نهال ها به نقاط نزديك بسته به تعداد -2
براي اين منظور در قسمت پشت اتاق راننـده از          . كوچك و يا كاميون هاي اتاق دار استفاده كرد        

دسـته هـاي    . اق به طرف باال يك ورق نايلون به بلندي طول اتاق كاميون كشيده مي شود              كف ات 
 نهال طوري در كاميون قرار داده مي شوند كه ريشه آنهـا بـه طـرف جلـو كـاميون و پـشت سـر       

دسـته هـاي نهـال از كـف اتـاق      . راننده، سرشاخه هاي نهال ها به طرف عقب كاميون قرار گيرند         
ون به طور مرتب به صورت اليه اليه روي هم چيده مي شوند تا لبـه اتـاق                  كاميون روي ورق نايل   

يـك چـادر برزنتـي بلنـد روي      سپس ورق نايلون را روي همه نهال ها كشيده و. كاميون پر شود
همه آنها كشيده مي شود و با طناب محكم بسته مـي شـود تـا در حـين حركـت ماشـين و ايجـاد                          

   .رار نگيرندجريان هوا، ريشه ها در معرض باد ق

   كـاميون هـاي    بايـد از   طول مي كـشد    روز   1-2 براي حمل نهال به نقاط دوركه حمل آنها          -3
 كاميون هاي داراي اتاق بلند و با پوشش كـافي          كانتينر دار استفاده شود در غير اينصورت بايد از        

اده شود و براي اين منظور هر دسته نهال بايد داخل يك گوني نخي مرطوب قرار د       . استفاده شود 
  مرطوب پيچيده شـود و نهـال هـا در          كنفييا اينكه بدور ريشه هاي هر دسته نهال مقداري پارچه           

ترتيـب   بـدين . مرتب چيده شوند ركيسه هاي نايلون بلند قرار داده شوند و نهال ها دركانتينر بطو
 ريانج ريشه نهال ها رطوبت خود را حفظ كرده و كمتر در معرض           ،  در طول مدت حمل و نقل       
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تـا   دور اگر از كاميون اتاق دار استفاده مي شود بايد با يك ورق نايلون بلنـد              . هوا قرار مي گيرند   
گوني  كه دور تا دور ريشه آنها پوشاند و نهال هاي دسته بندي شده را داخل اتاق كاميون را    دور

آنهـا   رويو  نخي مرطوب پيچيده شده از كف اتاق بطور مرتب تا لبه اتاق كـاميون چيـده شـود                   
  و يك چادر برزنتي روي اتــاق كـاميون كـشيده مـي شـود و بـا طنـاب                    شودورق نايلون كشيده    

 يخبندان است رطوبت گوني ها نبايد در حدي باشد كه يخ           سرد و  هوا اگر .بسته مي شود   محكم
  بزند چون در اينصورت به ريشه نهال ها آسيب مي رسد

و بار يا وسايل ديگـري      . ا تحت فشار قرار نگيرند     نهال ه  ،در حين بارگيري   بايد سعي شود   - 4
  .آنها قرار داده نشود تا به ريشه، ساقه و جوانه هاي آنها صدمه اي وارد شود روي

نهال هائي كه ريشه آنها به جابجايي و قطع انتهاي ريشه اصلي حساس هـستند ماننـد پـسته،                    -5
 تـوربي يـا پالسـتيكي         درگلـدان هـاي    است اين نهال ها    خرمالو، مركبات، انواع سرو و كاج بهتر      

 سعي شود نهال ها در زمان مناسب حمـل شـوند تـا مـسائلي                 .كاشته شوند و با گلدان حمل شوند      
  .مانند سرما زدگي براي نهال ها در حين حمل و نقل بوجود نيايد
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 48 از داكثركـاميون خيلـي طـوالني نـشود و حـ           سعي شود مدت زمان جابجـائي نهالهـا بـا           -6

  ساعت تجاوز نكند

پس از تهيه نهال بايد از موسسه توليد كننده نهال و يا مديريت حفظ نباتات محـل فـروش                     -7
، برگ گواهي بهداشت و اجازه حمل نهال به مقصد مورد نظر گرفته شود تا هنگام حمـل و                    نهال

ا مستقر هستند مشكلي بوجـود  نقل نهال ها و برخورد با مامورين قرنطينه گياهي كه در بين جاده ه        
  .نهال ها در كوتاهترين زمان ممكن به محل اصلي حمل شوند نيايد و

 نكاتي كه در موقع انباركردن نهال بايد رعايت شود 

سعي شود تعداد نهال مورد نياز با توجه به شرايط اقليمي منطقه در بهتر يـن زمـان ممكـن                      -1
 شـود تـا از انبـار كـردن نهـال هـا بـه مـدت طـوالني             تهيه و جابجا شده و در زمين اصـلي كاشـته          

  .جلوگيري شود

هـوا مـساعد باشـد بالفاصـله بايـد           چنانچـه زمـين آمـاده و      ،  پس از انتقال نهال ها از خزانه         -2
  ا ـكاميون، آنه تخليه نهال ها ا ز براي اين منظور پس ا ز.  كاشته شوند و زمين آبياري شودها نهال
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خـاك    كرده و به طور موقـت بـه صـورت مـورب زيـر خـاك قـرار داده و                    را از گوني خارج   
پس از كاشـتن يـك دسـته نهـال دسـته ديگـر را از خـاك                  . مرطوب روي ريشه آنها ريخته شود     

خارج كرده و بالفاصله كاشته شود تا به اين ترتيب ظرف مدت يك روز تمـام نهـال هـا كاشـته                      
  .شوند

مجبور به انبار كردن نهال      زمين آماده كاشت نباشد و    در صورتي كه هوا مساعد نباشد و يا          -3
باشيم در اين صورت بايد گودالي مستطيلي يا كانال مانند در محلي كه سـايه وجـود دارد ايجـاد                    
شود و سپس نهال را از كاميون تخليه، پوشش اطراف ريشه ها را بـاز كـرده و هـر دسـته نهـال را               

عمـق  .  ريـشه آنهـا خـاك مرطـوب ريختـه شـود            گـودال قـرار داد و روي       بطور مورب در داخل   
صورتي كه مجبور باشـيم نهـال هـا را در قـسمت              در.  سانتيمتر كمتر نباشد   50-60گودال بايد از    

 غربـي زمـين بـه       –جهت شـرقي     آفتاب گير زير خاك نگهداري كنيم بايد گودال يا كانالي  در           
ين كانال قـرار داد بـه طـوري كـه            سانتيمتر ايجاد كرد و نهال ها را بطور مورب در ا           50-60عمق  

ريـشه  . سرشاخه هاي نهال ها به طرف جنوب باشد تا از تشعشع آفتاب روي بدنه آنها كاسته شود             
اگر مدت انبار كردن طوالني شود      .  نهال نيز بايد با خاك مرطوب پوشانده شود        ساقهو قسمتي از    

 تا خاك اطـراف ريـشه هـا         و بارندگي صورت نگيرد بايد خاك روي ريشه نهال ها آبياري شود           
 .خشك نشود

ال هـاي هـر     ـــــ ي شود نه  ــــودال بايد سع  ــــال ها در گ   ــــرار دادن نه  ــــــع ق ـــــدر موق  -4
ردن ــــلوط ك ـــرند و از مخ   ـــــــــودال قرار گي  ــــم در گ  ــــار ه ــب در كن  ــرتــم بطور م  ـــرق
ر ـــــ ه ال هـاي ــــــــي به نهـــاشت دسترســان كــدر زما ـــــود تـــــودداري شـــــا خـــــآنه
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ود ــــــ ي بوج ـــــال هـا مـشكل    ــــــ ي نه ـــــ رد و بـراي جابجاي    ــــــورت گي ــــرقم به راحتي ص   
  .نيايد
  
  
  
  
  
  
  
  

 و رطوبـت خـود را        در صورتي كه ريشه نهال ها در حين حمل و نقل دچار بادزدگي شد              -5
 ساعت در آب ولرم قرارداد تا با جـذب          24ريشه اين نهال ها را به مدت         مي توان    ،  از دست داد  

 نهـال دچـار     ساقه  در صورتي كه    . به حالت اول برگردند   شاداب شده و    طراوت و با  آب ريشه ها    
قـرار داد تـا   ) آب چـاه يـا چـشمه   (بادزدگي شده باشد مي توان كل نهال را مـدتي در آب ولـرم        

  .شادابي خود را بدست آورد ، با جذب آبساقه پوست ريشه و 
  
  
  
  



 30  

  نكاتي كه در زمان كاشت نهال بايد مورد توجه قرار گيرد 

به باغداران توصيه مي شود حداقل يك سـال           :  انجام آزمون خاك قبل از كاشت       -1
كارشناسان باغباني انتخاب كرده و با انجـام         نظر   قبل از احداث باغ، محل و زمين مورد نظر را با          

وضـعيت خاصـلخيزي ،     )  سانتيمتري   120حداقل تا   (  خاك ي از عمق هاي مختلف    نمونه بردار 
سنگريزه را در خاك   ، وجود يا عدم وجود اليه هاي  محدود كننده آهكي، گچي و            pHبافت،  

در صـورتي كـه   . اين زمين مطالعه كرده تا در صورت امكان محدوديت هاي آن برطـرف شـود        
شـت نهـال در آن صـرف نظـر شـود و زمـين               ا از ك  اين زمين مـشكل خاصـي داشـته باشـد بايـد           

  .مناسبتري انتخاب شود
انجـام   بـا  انتخـاب زمـين بايـد       از پـس     : تهيه نقشه كاشت و آماده كـردن زمـين         -2 

قطعه بنـدي زمـين آمـاده        برداري و  ، نقشه  شخم ، ديسك ، كود پاشي ، تسطيح        قبيل عملياتي از 
بـا توجـه بـه شـيب     ) مثلـث يـا لـوزي     ستطيل،م  مربع،(كاشت   پس از انتخاب طرح مناسب     .شود

اقـدام بـه گـود بـرداري شـود          .......  زمين، شرايط آب و هواي منطقه، سيستم تربيت درختـان و            
 متر در رديـف هـاي       1×1×1براي اين منظور بايد با توجه به نوع بافت خاك چاله هايي در ابعاد             
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 . شـود  حفـر  نهـال مـورد نظر      پيونـدك و  ، پايـه     ، منظم و با فواصل مورد نياز بر  حسب نوع رقـم           
سپس اين چاله ها با مخلوطي از كود حيواني پوسيده و خاك سطح االرض پـر شـده و آبيـاري                     

شـت نهـال    اس  از گاور شدن خاك اقـدام بـه ك          ــت نمايد پ  ــشوند تا خاك داخل چاله ها نشس      
  . گردد مي

  

نطقـه داراي زمـستان     از نظر زمان كاشت نهـال، اگـر م          : كاشت نهال در زمان مناسب     -3
معتدل است كاشت نهال در پاييز بهتر از بهار است زيرا در كشت هاي پائيزه نهال تـا فـصل بهـار                

يعنـي  . نهال آماده رشد و نمو مي شـود  بخوبي درخاك استقرار يافته، زخم ريشه ها ترميم شده و  
ان دارد كـشت بهـاره      ولي اگر منطقه زمستان سـرد و يخبنـد        ،   نهال جلو افتاده است    ني،زما از نظر 

  . ترجيح داده مي شود

پس از اينكه زمـين كـامالً آمـاده          : هرس ريشه و ضد عفوني نهال قبل از كاشت          -4
آن را بـاز كـرده، ريـشه هـاي           را از زير خاك خـارج كـرده، نـخ اطـراف            شد نهال هاي هر رقم    

 دقيقـه  5ت و زخمي قيچي شده و كل ريشه آرايش مي شود سپس ريشه نهال ها بـه مـد               شكسته
ايـن محلـول    . گردنـد  در محلول پراليناژ قرار داده مي شوند و بالفاصله در چالـه هـا كـشت مـي                 

 كيلو پهن الك    5 كيلو خاك رس يا خاكستر،       10كش بنوميل يا توپسين،       گرم قارچ  300حاوي
 ليترآب مي باشدكه ضمن ضدعفوني ريشه و محل هاي زخمي شـده يـك               100كرده خشك و    
واد غذايي روي ريشه ها قرار گرفته كه در مراحل اوليه رشد مورد اسـتفاده قـرار          اليه نازك از م   

 .مي گيرد

 شود كـه محـل پيونـد        هتـشانهال بايد طوري در چاله ها ك        : كاشت نهال با عمق مناسب     -5
در . رودـاك نـ ـــ دك آن زيـر خ ـا پيونـ ـخاك قرار گيرد، تـ      سانتيمتر باالتر از سطح    15آن حداقل   
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ت با زير خاك رفتن پيوندك، ريشه هاي نابجا از ايـن  محـل توليـد شـده و اثـر پايـه                        صور اين غير
خنثي مي شود از طرف ديگر با اين عمل طوقه نهال زير خاك رفته و باعث خفگي نهال و بيمـاري     

 .پوسيدگي طوقه مي شود

 مناطق بادخيز نهـال بايـد طـوري كاشـته شـود كـه                در   :  كاشت نهال در جهت مناسب        -6
در .  از محـل پيونـد جـدا نـشود    ساقه نهال  اثر فشار باد     به جهت باد قرار گيرد تا در       ندك آن رو  پيو

 و نهال به اين قيم    قرار داده شود    ضمن در اين مناطق حتماً بايد يك قيم در كنار هر نهال در گودال               
 هـا   نمو ريشه با رشد و و بسته شود تا درخت بتواند در مقابل بادهاي شديد مقاومت كند         توسط  نخ    

 . نهال به خوبي در خاك استقرار يابد

پس  از كاشت نهال بر حـسب فـرم تربيـت مـورد نظـر نهـال بايـد در                 :  سر برداري نهال      -7
توصيه مي شود سربرداري نهـال بـه صـورت          . سر برداري شود  )  سانتي متر  80-120(ارتفاع مناسب   

  .مورب انجام شود
  
  
  
  
  
  

سـال   معمـوالً در  . ه پس از كاشتن نهال ها زمين بايـد آبيـاري شـود            بالفاصل :بياري نهال   آ  -8
توصـيه  ) نشتي(آبياري طشتكي و در سالهاي بعد روش آبياري جوي و پشته             هاي اول و دوم روش    
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 درخت نبايد با    تنهنكته مهمي كه در زمان آبياري بايد مورد توجه قرارگيرد اين است كه              . مي شود 
تي كه بتوان از همان سال اول سيـستم آبيـاري قطـره اي را در بـاغ                  در صور . آب تماس داشته باشد   

 . پياده نمود درختان كمتر دچار استرس آبياري مي شوند

چند روز پـس  از آبيـاري اول بايـد نهـال هـاي كاشـته شـده                   : اصالح عمق كاشت نهال      -9
 آرامي نهال از    خاك، محل پيوند آن زير خاك رفته است به         بازديد شوند اگر نهالي در اثر نشست      

خاك باال كشيده شود و مجدداً روي ريـشه آن خـاك ريختـه شـود و بـا پـا خـاك اطـراف ريـشه            
 .محكم شود

 در زمـان كاشـت نهـال از كـود حيـواني نپوسـيده               : استفاده از كود حيواني پوسيده       -10
دار ولي مصرف كودهاي شـيميايي بـر حـسب مقـ           بينند استفاده شود چون ريشه ها صدمه مي         نبايد  

 . توصيه شده بالمانع است مورد نياز و

 آن بايد   ساقه شود   هشتا چنانچه نهال در پاييزك     : حفاظت نهال از آسيب جوندگان       -11
وش ـا از حملـه خرگـ     ـود تـ  ـده شـ  ـسيمي، پالستيك، گـوني و يـا هـر وسـيله ديگـر پوشانـ               با تور 

  . وجوجه تيغي در امان باشد

در موقع كاشتن نهال      :ده و گرده گيرنده   رعايت نسبت تعداد ارقام گرده دهن     -12
چنانچـه  .  رقم اصلي توجه شـود      براي نياز به درختان گرده افشان     بايد به مسئله خود ناسازگاري و     

 خـود  درجـه رقم ميوه اصلي خود ناسازگار است و نياز به دگر گرده افـشاني دارد بايـد براسـاس       
ر بـا آن رقـم در جاهـاي مناسـب بـاغ      ناسازگاري آن رقم، تعدادي درختان گـرده افـشان سـازگا      

كاشته شود تا بعداً درختان اصلي در زمان شروع باردهي دچـار عـدم بـاردهي و يـا كـم بـاردهي              
  بطور مثال بادام رقم مامايي بايد همراه با بادام رقم علي اكبر ربيع در كنار هم كشت شوند                   نشوند
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ميـوه بـا كارشناسـان باغبـاني     تخاب رقـم  در مورد انوبراي اين منظور به باغداران توصيه مي شود  
  .مشورت نمايند

چون هر يك از ارقام درختـان ميـوه از نظـر          : كاشت هر رقم در قطعات جداگانه        -13
بيماري با يكديگر تفاوت دارنـد در زمـان احـداث بـاغ و               نوع خاك، ميزان آب آبياري، آفت و      

وط كاشـتن ارقـام مختلـف ميـوه بـا      كاشت نهال بايد به اين مسائل اساسـي توجـه شـود و از مخلـ     
مـشكالت   زيرا كاشت توام چند رقم ميوه بـه صـورت درهـم مـسائل و              . يكديگر خودداري شود  

بهتر است كل زمين قطعه بنـدي شـود و هـر            . زيادي را در امر داشت و برداشت بوجود مي آورد         
 .قطعه به كشت يك نوع رقم ميوه اختصاص داده شود

 بـراي كـاهش هزينـه هـاي احـداث و             :عي در بـستر بـاغ        استفاده از گياهان زرا    -14
 كاشـت   ،دهـي درختـان   نگهداري باغ و ايجاد درآمد براي باغدار در سال هاي قبل از شروع بـار              

گياهاني مانند گندم، جو، يونجه، شبدر در بين  رديف هـاي درختـان بـا رعايـت فاصـله مناسـب                      
.  نيايـد  د و مشكل خاصي براي آنها بوجود      بالمانع است به شرطي كه درختان ميوه فراموش نشون        

، سـيب زمينـي و       ، لوبيـا   جات ،صيفي ، بادمجان  گوجه فرنگي  كاشت گياهاني مانند   از ولي بايد 
 . خودداري شود پنبه كه داراي بيماريهاي مشترك با درختان ميوه هستند

،  آبيـاري قبيـل    كاشت نهال كليه مراقبت هاي زراعي از       پس از   : مديريت دقيق باغ     -15
تربيـت درختـان بايـد       هرس و  ، بيماريها،   ، مبارزه با آفات    هاي هرز، پاجوش گيري    وجين علف 

در زمان مناسب خود انجام شود تا نهال ها به خوبي رشد و نمو نموده و پـس از طـي دوره بلـوغ                        
    . رويشي وارد مرحله باردهي شوند
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:خالصه مطالب   
ميوه مرغوب= نهال مرغوب    

  .ين گام براي احداث باغ انتخاب نهال سالم و اصالح شده است  اول-1
  . شالوده و بنياد يك نهال سالم و مرغوب از نهالستان پي ريزي مي شود-2
  . نهال هاي گواهي شده و مرغوب داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند-3
  .ست رعايت نكات فني از زمان خريد تا كاشت نهال ضامن سالمتي و گيرايي نهال ا-4
  . وجود اتيكت به هر نهال نشانه مرغوبيت آن مي باشد -5
. خريد نهال گواهي شده از نهالستان هاي معتبر موجب حفظ سرمايه شما مي شود-6  
 
 
 
 
 

:پرسش و خود آزمايي   
   مقصود از پايه و پيوندك در نهال چيست ؟-1
   نهالستان هاي معتبر چه مشخصاتي دارند ؟-2
  مرغوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ نهال گواهي شده و -3
   چه زماني بايد اقدام به خريد و كاشت نهال نمود؟-4
 چه ارگاني بايد نهال توليدي نهالستان ها را بازديد نموده و بـراي آنهـا گـواهي بهداشـتي و                     -5

  تاييد رقم صادر نمايد؟
    چرا حضور خريدار نهال در نهالستان ضروري مي باشد ؟-6

ين بيماري خطرناك درختان ميوه دانه دار كشورمان چيست؟ مهمتر-7
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