
 توصیه هایی جهت مبارزه باخشکسالی و عوارض آن در باغات

 

 .حتی االمکان آبیاری در ساعات اولیه صبح یا هنگام غروب آفتاب انجام گیرد -1

 استفاده از کود های شیمیایی مناسب مثل پتاسیم جهت افزایش مقاومت گیاه به خشکی و کم آبی -2

 برنده توقع مصرف آب مثل کودهای ازتهعدم مصرف کود های تسریع کننده رشد وباال  -3

چون در شرایط بحران حفظ درخت مهمتر ازاستفاده از ( تا حذف کامل میوه هامخصوصا سیب درختی)تنک کردن میوه -4

 .میوه می باشد

 تغییر در سیستم آبیاری از غرقابی به تشنگی -5

 الزام در انجام عملیات مبارزه علف های هرز -6

تن در  22پوسیده در قسمت آبگیر درخت و مخلوط کردن آب تا سطح ریشه ها به طور متوسط ( ویگا)پخش کود آلی  -7

 هکتار

در سطح باغات جهت حفظ رطوبت سطح باغ و جلوگیری از رشد علف های ...(کاه،کلش،پالستیک و)استفاده از مالچ  -8

 هرز

بیاری را با تاخیر انجام دهند تادر اوج بحران ریشه به باغداران توصیه شود از هم اکنون در هر دور آبیاری یک روز آ -9

 12روز دوربعدی  11روز دور بعدی  12مثال در آبیاری اول .)درختان به کم آبی و دور طوالنی آبیاری عادت کرده باشند

 (روز

 ح زمینو کاهش تبخیر از سط( سله شکنی)انجام شخم سطحی پس از هر آبیاری جهت ازبین بردن الیه های موئینه  -12

انتقال آب ازداخل لوله های پالستیکی به جای جوی خاکی و کانال سیمانی وحتی االمکان استفاده از پالستیک در کف  -11

 جوی های آب



را ( درختان مسن و کم بازده،آفت زده،بیمار)در باغات بزرگ با توجه به میزان آب در دسترس مقداری ازسطح باغ  -12

 .رختان بارده جوان تخصیص دهندحذف و آب در دسترس را به د

 (پرلیت)استفاده از مواد جاذب الرطوبه در سطح آبگیر درختان -13

باغاتی که فاقد استخر ذخیره آب می باشند سریعا با حداقل امکانات موجود نظیر استخر خاکی با پوشش پالستیکی اقدام  -14

 .ند آب را ذخیره نمایندبه احداث استخر نمایید تا درصورت کاهش حجم آب چاه ها بتوان

 .در صورت امکان با آبیاری قطره ای،آبیاری انجام گیرد -15

 :هرس درختان -16

 سر برداری و کوتاه کردن شاخه های طویل به منظور کاهش سطح سبز درخت(تیر ومرداد)هرس سبز درفصل گرم سال (الف

 .وجب تحریک و رشد جوانه های خفته نگرددحذف شاخه های آلوده،مزاحم واضافی بطوریکه که حذف کامل شاخه م(ب

 

  



 پیام های آموزشی

کشاورزان و باغداران عزیزاستفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در سال های خشکسالی بیش از هر زمان دیگراحساس می  -1

 .شود

اجرای طرح با لذا بامراجعه به مرکز خدمات ،شرکت های تعاونی تولید ،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هاجهت 

 .کارشناسان و مروجین مشاوره نمایند

کشاورزان و باغداران و دامداران عزیز در راستای افزایش تولید،کاهش هزینه ها سعی نمایند در هرزمان ومکان  -2

 .باکارشناسان،تکنسین ها و مروجین کشاورزی مشورت نمایند

تخریب منابع طبیعی باعث هجوم آفات سن .وظیفه ملی و دینی استروستاییان عزیز جلوگیری از تخریب منابع طبیعی یک  -3

 .به مزارع گندم خواهد شد

بایکپارچه نمودن اراضی خودضمن .کشاورزان عزیز یکپارچه سازی اراضی راهی به سوی خودکفایی کشاورزی است -4

 .جلوگیری ازبه هدر رفتن سرمایه ملی هزینه های تولید خود راکاهش دهید

وباغداران محترم آب و خاک وسرمایه خدادادی است که با استفاده از بهینه صرفه جویی از آن می توانیم شکر  کشاورزان -5

 .گذار درگاه الهی باشیم

 .کشاورزان وباغداران استان البرز با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار درمصرف بهینه ازآب صرفه جویی نمایید -6

ران عزیزبا حضور درکالس های آموزشی و ترویجی باجدیدترین شیوه های علمی کشاورزی کشاورزان وباغداران ودامدا -7

 .آشنا شوید

کشاورزان وباغداران عزیزبااستفاده ازماشین آالت و دنباله ریزهاواستفاده ازآخرین روشهای مکانیزاسیون ضمن کاهش  -8

 .هزینه تولید،محصوالت خودراافزایش دهید

امداران عزیزسعی نمایید باحضور دردفاتر ترویجی و مراکز خدمات مشکالت خود راباکارشناسان کشاورزان وباغدران ود -9

 .ومروجین درمیان بگذارید



کشاورزان وباغداران عزیز باآزمایش خاک زراعی وتعیین نیازکودی مزارع ومشورت باکارشناسان سازمان  -12

 .جهادکشاورزی ازکودهای شیمیایی استفاده بهینه نمایید

باغداران محترم به منظوربهبودخواص فیزیکی خاک و همچنین تقویت زمین حتما ازکودهای پوسیده دامی یا ورمی  -11

 .کمپوست استفاده نمایید

ارتباط باکلینیک های گیاه پزشکی در جهت تشخیص آفات وبیماری ها وعلف های هرز محصوالت زراعی وباغی در  -12

 .نمونه وموفق قرار داردصدر برنامه های زارعین و باغداران 

کلینیک های گیاه پزشکی با اخذ حواله ومراجعه به فروشندگی های مجاز استان یعنی مقابله با  تهیه سموم نباتی ازطریق  -13

 .افرادخاطی که سموم فاسد وتاریخ گذشته را باقیمت های ارزان ارئه می نمایند

  


