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بیماریھاي درخت آلو

:غربالیبیماري
ھاي گرد یا بیضي بھ صورت لکھھاعالیم بیماري روي سرشاخھ

ــاھرمي ــکل ظ ــودش ــھ. ش ــراین لک ــاقط ــین ھ ــا 2ب 3ت
ھا دراز و کـشیده مترمتغیر است ولي گاھي اوقات لکھمیلي
اي ھـا موقـع ظھـور ارغـواني و سـپس قھـوهرنگ لکھ.است
اي روشن است کھ بـھ وسـیلھ قھوهشود، معموال مرکز لکھ مي

ایـن دورنگـي بـھ . اي تیره احاطـھ شـده اسـتنوار قھوه
ھـا دھـد گـاھي لکـھھـا حالـت چـشمي مـيھاي سرشاخھلکھ

عالیم روي برگ کـھ . شودھاصمغ تراوش ميترکخورده و از آن
بھ عنوان بارزترین عالمت بیماري موردنظر اسـت بـھ صـورت 

شود، بافـت بـرگ در ناحیـھ ھایي در متن برگ ظاھر ميلکھ
و ) از بـین رفـتن بافـت(ھا بھ تدریج نکروزه اطراف لکھ

افتد وبرگ شـکل آبکـش شود و ميمحل آلوده از برگ جدا مي
عالیم بیمـاري روي میـوه اغلـب بـھ .کندپیدا مي) غربال(

. شودھاي فرو رفتھ ظاھر ميصورت لکھ

بیماری لکھ غربالی-1تصویر

:عامل بیماري

. عامـل ایـن بیمـاري اسـتWilsonsomyces carpophilusقارچ 
زمستان و ھمچنین سایر مواقـع قارچ عامل بیماري غربالي، 

نامساعد را بھ صورت ریسھ ، استروما و کنیـدي در جوانـھ 
. زخمھاي روي سرشاخھ ھا بھ سـر مـي بـردھاي آلوده و یا 

شـود و روي عامل قارچي بھ وسیلھ باران و بـاد پخـش مـي
چنانچھ ھوا مرطوب و باراني . گیردھا قرار ميمیوه و برگ

باشد کنیدیھا بھ محض رھائي جوانھ زده و تولیـد آلـودگي 
ھایي کھ پاییز آن مالیم بھ ھمین دلیل در سال.مي نمایند

ھا قبل از خـواب زمـستان بـھ شـدت ت جوانھو رطوبت باالس
ھاي بھـار سـال بعـد د و منبعي براي آلودگينشوآلوده مي

23ال 19درجھ حرارت مناسب براي رشـد قـارچ . خواھد بود
باران براي جوانھ زدن عامل قـارچ . درجھ سانتي گراد است

بنابراین در ھواي خشک احتمال توسعھ بیماري . ضرورت دارد
.قارچ وجود نداردبھ وسیلھ این
:مدیریت بیماري

ھا موجب کاھش بیماري ھاي آلوده و سوزاندن آنھرس شاخھ)1 .شوددر سال بعد مي

ــتفاده از )2 ــالي اس ــاري غرب ــرل بیم ــرین راه کنت بھت
نوبـت اسـتفاده 3مناسب است کـھ معمـوال طـي یھاکشقارچ
در پاییز، بعـد )یک درصد(سمپاشي با ترکیب بردو :شودمي
ھـاي پـاییزي بـھ منظـور ھا و قبل ازبارانریختن برگاز

.ھاي خفتھ درختانمحافظت از جوانھ
اواخـر زمـستان ھنگـام )درصد2(سم پاشي با ترکیب بردو

.ھاتورم جوانھ قبل از باز شدن شکوفھ

سم پاشي بھاره براي جلوگیري از آلودگي برگ و میوه بعـد 
توسـط كارشناسـان ھا با سموم توصیھ شـده از ریزش گلبرگ

.روز بعد14و در صورت لزوم تکرار گیاه پزشكي
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آلوخیاركیاانبونکماريیب
:عالئم بیماری

اولین عالئم بیماری بھ صورت جوش سفید رنگی در روی میـوه 
ظاھر می شود و ھم زمان با رشد میوه گسترش پیدا می کنـد 

ھـستھ ی میـوه ی جـوان . و تمامی سطح میوه را می پوشاند
طـول . شدش متوقف شده،قھوه ای، چروکیده و پوک می گـرددر

برابرطول میوه ی سـالم 10میوه ی آلوده گاھی بھ بیش از 
میـوه ی آلـوده . می رسد و گوشت داخل آن اسفنجی می گردد

غالبا بد شکل،خمیده، بھ رنگ قرمز و سپس خاکستری مخملـی 
و سر شاخھ ھای آلوده اغلب طویل، پیچیده، کج . در می آید

م پیچیده و بـد شـکل ھبرگھا تا حدودی بھ. معوج می شوند
.شده ولی پیچیدگی برگھا زیاد محسوس نیست

بیمار انبونک بھ وسیلھ ی قارچ:عامل بیماری
pruniTaphrinaایجاد می شود.
جمع آوری میوه ھای آلوده ھمراه با قطع وسوزاندن :کنترل

رای پیشگیری ایـن کی از راھھای موثر بیشاخھ ھای بیمار، 
سمپاشی درختان با استفاده از ترکیبات مـسی . بیماری است

درصـد در 1درصـد و اکـسی کلـرور مـس 2مانند بردوفیکس 
.زمستان کمی قبل از متورم شدن جوانھ ھا توصیھ مـی شـود

بیماری انبونک آلو-2تصویر

شانکرباکتریایی
تگي باكتریـایي، صـمغ شانكر باكتریایي، بـھ عنـوان سـوخ

و گونھ ھـایي از آلـو، گالبـي ، . باكتریایي ، مشھور است
گیالس، ھلو، بادام و برخـي از ارقـام سـیب و بـسیاري از 

شـدت ایـن .گونھ ھاي درختـان تزئینـي را آلـوده میكنـد
بیماري از خفیف، متوسط تا شدید در حد خشكیدن درختان در 

نـشانھ ھـاي .نھالستانھا و باغھـاي میـوه متغییـر اسـت
بیماري بھ رقم ، سن درخت ، بافت مـورد حملـھ میزبـان ، 
نژاد بیمارگر و ماھیت عوامل مستعد كننده بیماري بـستگي 

ھایي كھ بھ مدت طـوالنی در طـول شـكوفھ در طي سال.دارد
دھي و یا مدت كوتاھي بعد از آن ھواي مرطوب و سرد باشـد 

پاجوش ھـاي .خسارت این بیماری مي تواند قابل توجھ باشد
تنھـا بـاكتري . یھ درخت بوجود مي آیـدزیادي اغلب در پا

وقتي كھ درخت در حالت خواب یا دچار ضعف است، بھ واسـطھ 
.شرایط رشد نا مطلوب درخت، باعث خسارت جدي مي شود

بیماری شانکرباکتریایی-3تصویر
:روشھای کنترل بیماری

:زراعي)الف
بطوریكھ استرس یك كاھش استرس درختان تازه كشت شده)1

عامل عمده در پذیرش بیماري است براي مثال تھیھ آب كافي 
براي جلوگیري از استرس آبي، اجتناب از كاشت در مناطقي 
با زھكشي ضعیف یا داراي پتانسیل سرما زدگي باال، فراھم 
آوردن مقادیر مناسبي از مواد آلي خاك، كنترل آفات و 

تنظیم اسیدیتھ خاك ميھا، توصیھ كودي مناسب و بیماري
.تواند مھم باشند

ھاي ھرز در اطراف درخت، زیرا آنھا بدلیل كنترل علف)2
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رقابت براي رطوبت و مواد غذایي سبب استرس غیر ضروري و 
ھمچنین عالوه بر افزایش رطوبت بعنوان پناھگاھي براي 

.شانکر می باشدھاي مولدباكتري
شاخھ ھاي مرده یا در حذف درختان بھ شدت آلوده و ھرس )3

حال مرگ ، ھرس در طول ھواي خشك در اواسط تابستان، ضد 
عفوني كردن وسایل ھرس بعد از بریدن نقاط آلوده واجتناب 

از ھرس در ابتداي بھار و پائیز ھنگامي كھ باكتریھا 
.خیلي فعال ھستند

دي (اقدام بھ ھرس، زماني كھ درخت كامال در خواب باشد )4
)و بھمن

س درختان در اوایل تابستان در مقایسھ با پائیز و ھر)5
.زمستان ، احتمال وقوع عفونت را كم مي كند

درختاني كھ صمغ كمي ترشح كرده باشند در صورت تشكیل )6
پینھ و احاطھ شدن شانكر، احتماال محل آلودگي بھبود 

چاقوي تیز در ید بااین شانكرھاي كوچك را با. یابند
.و ضد عفوني نمودموعد مناسب حذف كرده

انتخاب پایھ و ارقام مناسب بستھ بھ ناحیھ جغرافیایي )7
.مورد نظر مھم است

غرس نھال سالم از نظر پایھ و پیوندك با تائید مراجع )8
. ذیصالح

قبل از ایجاد یك باغ میوه جدید ، خاك از جھت نماتد )9
ھاي باالي نماتد ، بویژه جمعیت.ھاي بیماري زا تست شود

تد حلقوي با افزایش خسارت بیماري ناشي از شانكر نما
خاك قبل كشت در صورت وجود جمعیت . باكتریایي مرتبط است

.باالي نماتد ضد عفوني گردد
ھاي عمیق شني حداقل تا سن ھفت سالگياصالح خاك)10

. درختان میوه
اجتناب از مصرف مقادیر باالي كود نیتروژنھ در اواسط )11

. تا اواخر تابستان
با مصرف بي رویھ كودھاي فسفاتھ احتمال وقوع بیماري )12

.افزایش پیدا مي كند
اجتناب از اعمالي كھ رشد دیر ھنگام پائیزه را تحریك )13

.نماید

:شیمیایي)ب
سمپاشي پائیزه و بھاره قبل از مرحلھ گلدھي توسط سموم )1

ھا، درختان را از عفونت این سمپاشي. مسي حفاظت كننده
ھاي ایجاد شده قبلي نمي حفظ مي كند ولي از عفونتاولیھ 

.تواند کنترل كند
ھاي خاصي نسبت بھ سمپاشي سمپاشي پائیزه اولویت)2

ازسموم شیمیایي براساس دستورالعمل . زمستانھ دارد
.كارشناسان گیاه پزشكي استفاده نمایید

:آفات آلو
funebranaGrapholita:آلوکرم

ھا را نیـز ه بر میوه ممكن است جوانھالروھاي این آفت عالو
خسارت عمده آن شامل تغذیھ الرو از . مورد حملھ قرار دھند

ھاي آفت زده محتوي توده متـراكم میوه. باشدگوشت میوه مي
العمل  میوه صمغي بر اثر عكس. باشدفضوالت سیاه رنگ آن مي

.نمایندآید كھ اكثرا ریزش مياز آن بیرون مي
این حشره زمـستان را بـھ صـورت الرو در زیـر :شناسيزیست
ھاي تنھ درخت، داخل شكافھا و حتـي در داخـل خـاك پوستك

ھـاي در بھار مـصادف بـا بـاز شـدن شـكوفھ. شونددیده مي
تخمھاي این آفت . شونددرختان میزبان حشرات كامل ظاھر مي

ھـا بنـدرت دیـده تماما روي میوه گذاشتھ شده و روي برگ
خورندو باعث ریزش ھاي كوچك ميا از دانھ میوهالروھ. شودمي

نـسل 3تـا 2تعداد نسلھاي ایـن آفـت از . گردندآنھا مي
.باشدمتفاوت مي

:کنترل کرم آلو
ھاي نخودي، شپـشك آسـیایي و توان مبارزه بر علیھ شپشكمي

ھا را با مبارزه بـا نـسل اول ایـن آفـت تلفیـق حتي شتھ
تـوان بـر اسـاس را مـيزمان مبارزه با كـرم آلـو .نمود

ریـزي تخمگذاري حشره و مشاھده اولـین تفـریخ تخمھـا پـي
.نمود
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ھاي فروموني براي پیگیـري و نوسـان جمعیـت اكنون كھ تلھ
تـوان بـا اسـتفاده از این حشره بھ بازار آمده اسـت مـي

ھاي آن و روشن شدن شـروع و پایـان نـسلھا زمانھـاي داده
.مبارزه را مشخص نمود

آفت کرم آلو-4تصویر
:یائیمیکنترل ش

با مشاوره ي كارشناس گیاه پزشـكي  و بـر اسـاس نـسخھ ي 
وبراساس نتایج حاصل از قرائت تلـھ گیاه پزشكي صادر شده

ھای فرمونی می توان ازسموم حشره کشی مانند فـن والریـت 
.نوبت استفاده نمود3تا 2درھزار در2بھ نسبت 

ت سمپاشـی جھـت کـاھش باتوجھ بھ متعدد بودن دفعا: نکتھ 
ھزینھ ھا ، سمپاشی علیھ چند آفـت را بـا مخلـوط نمـودن 

توجھ نمایید کـھ سـموم حتمـا .سموم تجویز شده کاھش دھید
.قابلیت اختالط داشتھ باشند

davatehiiSphenoptera:میوهدرختانچوبخوار

:شناسيزیست
زمستان گذراني بھ صورت الروھاي . یك نسل در سال دارد

دوره فعالیت الروي طوالني و ده ماه طول . مختلف استسنین

حشره كامل در بھار ظاھر و دوره زندگی طوالني .  كشدمي
)ماه4تا 3(دارد 
:مبارزه

ھاي حاصلھ از خوابانیدن شاخھ بھ حشرات چوبخوار ـ نھال1
گردند و در صورت ابتال، و پوستخوار درختان میوه مبتال نمي

.باشدميشدت  خسارت بسیار كم

آفت چوبخوار-5تصویر
فاصلھ زیاد كاشت سبب تبخیـر سـطحي بـاال : ـ فاصلھ كاشت2

. نمایدشده و درختان را نسبت بھ حملھ چوبخواران حساس مي
باغھاي بدون حصار بھ علت جریان ھـوا و بـاد آلـودگي در 

.استبیشتر
بخـوار حـساس كم آبي درختان را در مقابل آفات چو: ـ آب3

.سازدمي
ھاي مبتال و بدشـكل و مـزاحم و در شامل حذف شاخھ: ـ ھرس4

ھاي درختنتیجھ رسیدن مواد غذایي بیشتر بھ شاخھ
:کنترل شیمیائی

با مشاوره ي كارشناس گیاه پزشـكي  و بـر اسـاس نـسخھ ي 
گیاه پزشكي صادر شده نوع و میزان سم  مورد نظر استفاده 

.شود

persicaezusMy:سبزهلوشته
. ریزنـدھاي مورد حملھ پیچیـده و قبـل از موعـد مـيبرگ

ھا قادر بھ رشد نبوده و بھ طور كلـي رشـد عمـومي سرشاخھ
در . یابـددرخت متوقف و در نتیجھ میزان محصول كاھش مـي

ھا زرد شـده و برگ،ھامیزبانبر روی سایراثر تغذیھ شدید 
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طور كلي منجر بھ گردد و بھھایي در آن موجب ميتغییر شكل
. شودتوقف رشد عمومي درخت مي

آفت شتھ-6تصویر
:شناسيزیست

ھـاي درختـان میزبـان بر روي شاخھزمستان را بھ صورت تخم
لـو بـاز آھاي در اوایل بھار ھنگامي كھ شكوفھ. گذراندمي
. پردازنـدنسل بھ تولید مثل ميھاي ماده اینشوند  شتھمي

گذرانـد، سـپس نسل را مـي3تا 2شتھ مزبور در این موقع 
ھـاي ثانویـھ افراد بالدار بوجود آمده و بر روي میزبـان

خود كھ شامل برخـي از گیاھـان زراعـي یكـسالھ خـانواده 
ھـاي ھـرز ھـستند، پنیركیان و برخي از علفبادمجانیان و

روي این گیاھان نیـز شـتھ چنـدین نـسل . نمایدمھاجرت مي
كند و با نزدیك شدن فصل پاییز شتھ ھاي بالـدار ایجاد مي
آیند و مجددا از روي گیاھان یكسالھ بھ درختـان بوجود مي

. كنندمیوه میزبان مراجعت مي
:کنترل شیمیایی

ناس گیاه پزشـكي  و بـر اسـاس نـسخھ ي با مشاوره ي كارش
توان از سـموم حـشره کـشی مثـل میگیاه پزشكي صادر شده 

.درھزار استفاده نمود2تا 1.5فوزالون بھ نسبت 

coryliEulecanium:نخوديشپشک
اي است كھ در حالت بلوغ نیم كروي و بـھ رنـگ قرمـز حشره

بزرگتـر اندازه آن در حدود یك ماش یا كمي. باشدبراق مي
این حشره نیز با مكیدن شیره گیاھي باعث ضعف شـدید . است

از طرف دیگر ترشح عسلك دارد كـھ . گردددرختان میزبان مي
.ھاي فیزیولوژیك درخت مي شودباعث كاھش فعالیت

:شناسيزیست
زمستان را بھ صـورت این حشره در سال فقط یك نسل دارد و 

.بھ سر می برد2پوره سن 
با مشاوره ي كارشناس گیاه پزشكي  و بـر :ییایمیکنترل ش

اساس نسخھ ي گیاه پزشكي صادر شده نوع و میزان سم  مورد 
.نظر استفاده شود
پاشي زمستانھ اواخر زمستان بھ صـورت مس: مبارزه زمستانھ

پاشي با سموم روغني ولك پس از سپري شدن اوج سـرماي روغن
.شودزمستان و قبل از بیداري درختان انجام مي

asiaticaTecaspis:آسیاییسپردارسفید
:یست شناسیز

نسل در سال دارد و زمستان را بھ صـورت حـشره 2این آفت 
ماده بر روی شاخھ و ساقھ درختان میزبان بھ سر می برد و 
در بھار از اواخر فروردین ماه تا اوایل اردیبھـشت مـاه 

.تخمریزی می نماید
ان را مورد حملھ قـرار داده اغلب شاخھ ھای جواین سپردار

ھم چنین روی برگھا دیـده . و باعث خشك شدن آنھا می گردد
برگھای مورد حملھ بـھ زودی خـشك شـده در نتیجـھ شده کھ 

.گردددرخت ضعیف می
:ییایمیكنترل ش

با مشاوره ي كارشناس گیاه پزشـكي  و بـر اسـاس نـسخھ ي 
ستفاده گیاه پزشكي صادر شده نوع و میزان سم  مورد نظر ا

.شود
درفصل پاییز پس از ریزش برگھا و اواخر زمستان قبل :نکتھ

را ) مانند اتیـون(از متورم شدن جوانھ ھاباید سم تجویزی
جھت افزایش اثر با روغـن ولـک مخلـوط نمـوده واسـتفاده 

.نمود
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ulmiPanonychus:ییاروپاقرمزکنه
باعث در اثر حملھ این کنھ بھ درختان میزبان در ابتدا 
گھا و رنگ پریدگی برگھا و سپس متمایل بھ قھوه ای شدن بر

ھمچنین میوه ھای درختان . در نھایت خزان آنھا می شود
ا ین کنھ در تمام . آلوده نیز کوچک و نامرغوب می شوند
.فعالیت می کندمراحل زندگی در سطح زیرین برگھا 

:ست شناسيیز
ھا و خصوصا این کنھ زمستان را بصورت تخم بر روی شاخھ

11–60بطور میانگین . در اطراف جوانھ ھا بھ سر می برد
طول عمر کنھ ھای نر و ماده در . نسل در سال دارند 

روز 4-5تابستان کوتاه تر بوده و در شدت گرما از 
این امر یعنی کوتاه شدن طول عمر کنھ . تجاوز نمی نماید

. ماده کھ سبب کم شدن تخم تولیدی می شود
:کنترلیھاروش
آبیاری بارانی درختان در کاھش خسارت این : زراعی ) الف 

کنھ موثر می باشد 
روغن زمستانھ را می توان بھ ھمراه : روغنھای زمستانھ) ب

مخلوط سم و روغن در مرحلھ نوک . سم حشره کش استفاده کرد
. سبز جوانھ ھا ، باعث کنترل فصلی کنھ ھا می شود

ن مرحلھ ممکن است با ظھور غنچھ استفاده از روغن در ای
ھای گل ھمزمانی داشتھ باشد در این صورت باید بھ تنھایی 

از روغن در مرحلھ نیمھ غنچھ ھای سبز استفاده شود و 
.کنترل الزم را روی کنھ ھای گیاھی داشتھ باشیم 

ھمچنین کاربرد بعضي از روغنھای امولسیون شونده و حشره 
در اوایل بھار نتیجھ خوبی کش ھای فسفره علیھ این کنھ

در کنترل تخم آفت دارد بھ شرط اینکھ استفاده از روغن 
پارافین علیھ تخم ھای کنھ با زمان باز شدن جوانھ ھا 

وقتی کھ اولین برگچھ ھا ظاھرمی ( ھمزمانی داشتھ باشد 
).شوند 

، )درصد2بھ نسبت ( از روغنھای زمستانی نظیر روغن ولک 
ھ خوب گرفت کھ متوسط دمای روزانھ وقتی می توان نتیج

درجھ سانتیگراد باشد، در این صورت تلفات 10محیط باالی 
.قابل قبولی روی تخمھا ایجاد می شود

با مشاوره ي كارشناس گیاه پزشكي  و :ییایمیکنترل ش) ج
بر اساس نسخھ ي گیاه پزشكي صادر شده نوع و میزان سم  

.مورد نظر استفاده شود
بھ معني "مبارزه ي بیولوژیك":ولوژیکیكنترل بی) د

بكارگیري عوامل زنده کنھ ھا و کفشدوزکھا وسنھای شکارگر 
.می باشدکنھ ھا 

آفت کنھ-7تصویر

کنیم؟جلوگیريآهنکمبودازچگونه

ماده غذایي آھن، یكي از مواد غذایي كم مصرف است كھ 
غي وجود آن بھ اندازه كافي براي رشد گیاھان زراعي و با
الزم است و در تشكیل سبزینھ گیاھان زراعي و باغي نقش 

بھ دلیل آھكي بودن بخش زیادي از . ارزنده اي دارد
ھاي زراعي و باغي كشورمان، بسیاري از محصوالت زراعي خاك

معموال نشانھ ھاي كمبود آھن . از كمبود آھن رنج مي برند
دراثر كمبود آھن . شروع مي شودگیاه از برگھاي جوانتر 

لكھ ھاي مایل بھ زرد بین رگبرگھاي برگھاي جوان ایجاد 
با ادامھ این . مي شود ولي رگبرگھا سبز باقي مي مانند

بھ سرعت كمبود و در مراحل بعدي، زردي در تمام برگ
.پیشرفت مي كند

در موارد كمبود شدید آھن، برگھا كامال بھ رنگ سفید 
درآمده و ممكن است سوختگي بھ صورت لكھ ھایي در تمام 

بایستي توجھ داشت كھ درفصل . نمایان شودگیاه برگھاي 
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زیاد است، بھ علت كافي گیاه بھار كھ معموال رشد و نمو 
نبودن مقدار آھن جذب شده بوسیلھ گیاه، رنگ برگھا زرد 

كمتر مي گیاه پس از فصل بھار كھ رشد و نمو . مي شود
رگھا كم كم سبز شده و باالخره در آخر شود، مجددا رنگ ب

تابستان بھ محض اینكھ رشد گیاھان زیاد شد، دوباره زردي 
بھ خاطر داشتھ باشیم كھ زرد شدن .در برگھا بروز مي كند

برگھا تنھا در اثر كمبود آھن ایجاد نمي شود، بلكھ ازت 
و آفات و تعدادي از عناصر غذایي دیگر و برخي از 

بیماریھاي گیاھي نیز ممكن است باعث تغییر رنگ برگھا 
.شوند

و برگ است كھ كمبود یا كافي بودن خاكبھ ھر حال آزمایش 
شایان . میزان مواد غذایي قابل استفاده را مشخص مي كند

، عدم توازن خاكpH ذکر است کھ عواملي ھمچون زیاد بودن 
از جملھ روي، مس، خاكو مقدار زیاد عناصر دیگر در 

و خاكن پتاسیم و كلسیم، آبیاري بیش از حد، كاھش اكسیژ
در ایجاد زردي ناشي از كمبود آھن خاككمبود مواد آلي 

براي جلوگیري از كمبود آھن باید .در گیاھان نقش دارند
:روشھاي زیر را اعمال نمود

با استفاده از روش : ري سبك با دفعات بیشترآبیا-1
بیشتر صورت خاكآبیاري سبك با دفعات زیاد تر، تھویھ 

. گرفتھ و میزان گاز كربنیك و بي كربنات كاھش مي یابد
با بھ ھمزدن آن، مھمترین اقدام در بر خاكافزایش تھویھ 

.ھاي آھكي استطرف كردن زردي برگ گیاھان در زمین

عالئم کمبود آھن -8تصویر
رفت و : كاھش رفت و آمد ماشین آالت كشاورزي در زمین-2

انجام خاكآمد ماشین آالت نباید ھنگام مرطوب بودن زیاد
فشرده شده و تھویھ بھ خوبي خاكچون در این صورت . شود

تا جائیكھ ممكن است بایستي از رفت و . انجام نمي شود
عملیات شخم نیز در ھنگام گاورو . آمد ماشین آالت کاست
.م گیردشدن زمین باید انجا

كم خاكوقتي مواد آلي : خاكاضافھ كردن مواد آلي بھ -3
فشرده شده و خاكباشد، پس از بارندگي و یا آبیاري، 

بھ اندازه خاكولي اگر مواد آلي . تھویھ كاھش مي یابد
حالت اسفنجي پیدا كرده و فشردگي آن خاككافي باشد، 

دامي، كودرا مي توان از طریق مواد آلي. كاھش مي یابد 
سبز، لجن، فاضالب شھري و بقایاي گیاھي كودكمپوست ، 
ھاي دامي پوسیده شده تركیباتي ھستند كھ كود. تأمین نمود

آسان گیاه حاللیت آھن را زیاد كرده و جذب آھن را بوسیلھ 
بطور كلي ھر ماده آلي كھ بتواند نسبت كربن . تر مي كنند

را اصالح كرده و مقدار آھن مورد استفاده خاكبھ ازت 
ھاي آھكي را نیز پایین خاكpH گیاھان را افزایش و 

. بیاورد بسیار مفید خواھد بود
حیواني بھ پاي كودبا اضافھ كردن گوگرد ھمراه با -4

آن كاھش یافتھ و بھ pHھاي آھكي، خاكدر میوه درختان 
این ترتیب عالوه بر رفع نیاز گوگرد، حاللیت آھن، فسفر، 

در اثر این كار، عالئم . منگنز و روي ھم زیاد خواھد شد
كمبود آھن و حتي كچلي درختان یا كمبود روي تا حدودي بر 

. طرف مي شود
كوددر باغھا بایستي بھ جاي : ھاي شیمیایيكودمصرف -5

ھاي سولفات آمونیوم استفاده كودازتھ نیترات و اوره، از 
ھاي كودباید توجھ داشت كھ مصرف بیش از اندازه . شود

.بھ كمبود آھن مبتال شودگیاه شد تا فسفره، موجب خواھد
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