
 

 

 

 

 

 پسته
 پسته درخت برداشت و داشت کاشت هوایی، و آب شرایط
 پسته درخت رشد و هوایی و آب شرایط

های نسبتا سرد نیاز دارد.  های گرم وخشک و زمستان درخت پسته جهت رشد مناسب به تابستان

شود.  های قارچی می رطوبت باال در فصل رشد برای این درخت مناسب نیست و موجب شیوع بیماری

درجه زمستان را تحمل کند اما به سرمای  -۰۲درجه تابستان و  ۵۴درخت پسته قادر است گرمای 

شود. با وجود تحمل  های تازه تشکیل شده می ها و میوه بهار بسیار حساس است و سبب نابودی گل

های بدون  سرمای نسبتا زیاد در زمستان، این درخت جهت تولید محصول مناسب به زمستان

سته ایران در زمستان و فصل خواب، دهد درختان پ های مختلف نشان می یخبندان نیاز دارد. گزارش

 .کنند را بدون آسیب دیدگی تحمل می -۹تا  -۷سرمای 

 
 پسته درخت سرمایی نیاز

دهی و  دار جهت گل ریزد. درختان خزان هایش می دار است و در زمستان برگ پسته یک درخت خزان 

تولید محصول مناسب نیاز به یک میزان ساعت بهینه از نیاز سرمایی در فصل زمستان دارند )دمای 

 ۰۰۲۲تا  ۰۲۲درجه سانتیگراد(. نیاز سرمایی درختان پسته، بسته به رقم متفاوت بوده و از  ۲-۷.۰

ساعت ذکر شده است. البته ممکن است ارقامی از پسته وجود داشته باشند که نیاز سرمایی متفاوتی 

ساعت( و رقم اکبری  ۰۲۲ترین نیاز سرمایی ) داشته باشند. در ارقام پسته ایران رقم کله قوچی پایین

این دو رقم قرار دارند.  ساعت( را داراست. ارقام احمدآقایی و فندقی بین ۰۰۲۲باالترین نیاز سرمایی )

های غیرطبیعی، تاخیر در  تامین نیاز سرمایی در پسته سبب کاهش رشد رویشی، تولید برگ عدم

 .شود دهی و میزان عملکرد پایین می گل
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 گرمایی نیاز
واحد گرمایی نیاز  ۰۰۲۲تا  ۰۰۲۲درخت پسته جهت تولید محصول بهینه و با کیفیت به میزان 

 .دارد

 :آید گرمایی مورد نیاز از رابطه زیر به دست میواحد 

متوسط حداکثر دمای ماهیانه + متوسط / ۰× )واحد گرمایی = تعداد روزهای ماه )فروردین تا مهر(   

 حداقل دمای ماهیانه(

 پسته تکثیر و کاشت مختلف های روش
های سنگین مناسب کاشت پسته  های شنی لومی بهترین رشد را دارد و خاک درخت پسته در خاک

طور کلی از دو  نیستند. هر چند اخیرا با استفاده کشت بافت امکان تکثیر پسته فراهم شده اما به

ترین روش تکثیر  شود. معمول روش خوابانیدن شاخه و کاشت بذر جهت تکثیر پسته استفاده می

 -۰های مختلف کشت بذر نیز عبارتند از:  استفاده از بذر و سپس انجام عمل پیوند است. روش پسته

کاشت بذر در گلدان های پالستیکی.  -۳کاشت بذر در خزانه  -۰کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی 

پس از سبز شدن بذر، در سال بعد در فصل زمستان گیاهان را به زمین اصلی  ۳و  ۰های  در روش

 .کنند قل میمنت

از آنجا که درخت پسته دوپایه است برای تولید محصول باید در باغ، ارقام نر و ماده موجود باشند. 

سالگی رقم دلخواه خود را بر  ۳تا  ۰کارند و در سن  معموال کشاورزان بذر پسته بادامی زرند را می
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شود. معمولترین  ایران استفاده می ای، شکمی و اسکنه در زنند. از سه نوع پیوند لوله روی آن پیوند می

 .گیرد ای است که در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد صورت می نوع پیوند مورد استفاده، پیوند لوله

 
 

 

 پسته درخت آبیاری
پسته مقاومت خوبی به خشکی دارد ولی جهت تولید محصول بهینه و باکیفیت به آبیاری منظم نیاز 

دارد که دور آبی و میزان آب بسته به سن گیاه، اقلیم و بافت خاک متفاوت است. معموال در سنین 

روز(  ۰۲تا  ۷های عمیق باید با دور آبی کم ) سالگی، درخت پسته به دلیل نداشتن ریشه ۳یک تا 

یابد. درختان با سن  روز افزایش می ۰۲الی  ۰۰سالگی به  ۰تا  ۳آبیاری شوند. دور آبیاری در درختان 

شوند. نکته قابل توجه اینکه در زمانی که دور آبی  صورت ماهی یکبار آبیاری می سال و باالتر به ۰

رطوبت به عمق خاک نفوذ شود بایستی زیاد باشد تا  باشد حجم آبی که به درخت داده می ماهیانه می

 .کند

شود که با این روش میزان مصرف  ای در بعضی از باغات پسته ایران استفاده می اخیرا از آبیاری قطره

ای آبیاری  صورت قطره روزه به ۳یابد. در این روش، درخت در یک دوره  آب به یک سوم کاهش می

 .روزه است ۰۴شود و دور آبیاری نیز  می

ای در  های پوسیدگی یقه و ریشه ت که رطوبت زیاد در زمین موجب بروز بیماریبایستی توجه داش

 .شود درخت پسته می

 پسته درختان هرس
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هرس  -۰هرس فرم  -۰شود:  بندی می به طور کلی هرس در درخت پسته به دو صورت کلی تقسیم

 .باروری

 

 

 

 باز جامی هرس و فرم هرس
درختان جوان پسته، ایجاد اسکلت قوی و محکم و شکل  دهی فرم و تربیت فرم هرس  هدف از انجام

مناسب درخت است به نحوی که عملیات مختلف باغی و برداشت محصول به بهترین صورت انجام 

 .شوند گیرد. درختان پسته در آمریکا به روش جامی باز تربیت می

 
 

 :شود صورت زیر انجام می سال به ۴هرس جامی باز طی 

 اول سال
ها را حذف و درختان پیوندی از  در هرس جامی باز در اولین فصل خواب پس از گرفتن پیوند، پاجوش

های  شوند. این عمل سبب تقویت اسکلت درخت و شاخه سانتیمتری سربرداری می ۰۲۲تا  ۹۲ارتفاع 

یین های به وجود آمده در باال و پا ها و تنه جوش شود. طی هرس جامی پاجوش پیوندی و جانبی می

 .پیوندک باید حذف شود

 دوم سال
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های جانبی به وجود آمده از سربرداری را به صورت  در دومین فصل رشد در اردیبشهت باید شاخه

ای که حالت جامی باز ایجاد  گونه شاخه در جهات مناسب به ۵ تا  ۳جامی باز تربیت کرد. در واقع 

های انتخاب شده در فصل  شوند. در دومین فصل خواب شاخه ها حذف می شود انتخاب و بقیه شاخه

شود و برای تشکیل فرم جامی باز به همدیگر  سانتی متری سربرداری می ۳۴تا  ۰۴قبل از ارتفاع 

 .شوند بسته می

 سوم سال
های جانبی جلوگیری  شوند و از رشد بیش از حد شاخه ها حذف می صل رشد پاجوشدر سومین ف

 .گیرد های ثانویه شبیه سال دوم انجام می شود. در فصل زمستان عملیات سربرداری شاخه می

 چهارم سال
شوند و البته  ها حذف می های پر رشد سربرداری و پاجوش در طول فصل رشد در سال چهارم شاخه

های باریک و طویل، و  گردد. در زمستان فصل چهارم فقط شاخه ن فرم جامی حفظ میاالمکا حتی

 .شود شوند حذف می هایی که دارای رشد عمودی هستند و سبب رقابت می شاخه

 پنجم سال
هایی وجود دارند که فرم  در سال پنجم معموال شکل جامی درخت ایجاد شده است و چنانچه شاخه

 .شود باید حذف شوند و حذف آنها سبب تکمیل شدن فرم جامی می دهند مناسبی به درخت نمی

 .گیرد توجه کنید در باغداری سنتی معموال هرس فرم صورت نمی

 
 باروری هرس

آوری هستند یعنی در یک سال محصول بسیار زیادی  با توجه به اینکه درختان پسته دارای سال

آوری  تواند از شدت سال کنند و در سال بعدی محصول کمی دارند، انجام هرس باروری می تولید می
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ها نیز  شود. حذف پاجوش بکاهد. هرس باردهی شامل هرس تنک شاخه و هرس سربرداری می

 .بندی شود در زیرمجموعه این هرس طبقهتواند  می

 شاخه تنک هرس
های  های گل سال بعد، تعداد شاخه ها و خوشه آوری و تقویت شاخه در این هرس، جهت کاهش سال

دهند. این عملیات در فصل  میوه دهنده درخت را قبل از سال پر محصول به میزان نصف کاهش می

 .گیرد زمستان صورت می

 سربرداری هرس
های جانبی و افزایش  ن هرس، به منظور کاهش رشد رویشی جوانه انتهایی، تقویت رشد شاخهدر ای

 .شوند ها در فصل خواب سربرداری می محصول، شاخه

هایی که در  های مزاحم، خشک، آلوده و شاخه های ذکر شده در انجام هرس، شاخه عالوه بر روش

 .موقعیت مکانی مناسبی قرار ندارند باید حذف شوند

 پسته درخت کوددهی
در درختان پسته بسته به سن درخت، نوع بافت خاک، میزان عناصر خاک بر اساس تجزیه خاک و 

دهی و نیز پس از برداشت محصول توصیه کودی صورت  برگ، در فصل زمستان، فصل رشد و میوه

تغذیه  گیرد. از کودهای گاوی، گوسفندی و مرغی و دیگر کودهای آلی وکودهای شیمیایی جهت می

 .گردد درخت پسته استفاده می

 پسته های بیماری و آفات
ترین  شوند. معمول ها در باغات پسته سبب کاهش رشد رویشی و محصول درخت می آفات و بیماری

آفات درختان پسته عبارتند از: پسیل پسته، پروانه چوب خوار پسته، پروانه میوه خوار پسته، پروانه 

ها. جهت مبارزه با این  ها و کنهها، انواع سن ست خوار پسته، انواع شپشکبرگ خوار پسته، پروانه پو

 .شود های مبارزه بیولوژیک و شیمیایی استفاده می آفات از روش

های مهم درختان پسته عبارتند از: بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته  بیماری

مولد غده و ریشه، زوال ورتیسیلومی، پژمردگی گل و  نماتد سرشاخه، و شاخه خشکیدگی  )گموز(،

 پیشگیری های باغ پسته باید ابتدا از آلوده شدن  شاخه و زهرابه آفالتوکسین. جهت کاهش بیماری

 .گیرد صورت الزم مبارزه بیماری بروز صورت در و شود



 

 

 

 

 

 

 پسته افشانی گرده
های ماده روی درخت  یک درخت و گل های نر بر روی درخت پسته دو پایه است بدین معنی که گل

افشانی ضروری است.  دیگر قرار دارند و جهت تولید محصول وجود درختان نر در باغ برای عمل گرده

ها در پسته بدون گلبرگ و فاقد شهد هستند برای زنبورها جذاب نیستند و عامل اصلی  از آنجا که گل

دهی درختان نر با درختان ماده همپوشانی  که گلگرده افشانی در باغات پسته باد است. در باغاتی 

های آب گذاشت و به درختان ماده  توان خوشه گل نر از باغات دیگر گرفت و در قوطیندارد می

افشانی  است. زمان گرده ۰۴به  ۰تا  ۰۴به  ۰آویزان کرد. در باغات ایران نسبت درختان نر به ماده 

ای که  باشد. انتخاب ارقام نر و ماده سوم فروردین میدرختان پسته بسته به رقم در دهه دوم و 

افشانی را داشته باشند از ضروریات احداث باغ در  دهی برای گرده همپوشانی الزم در دوره گل

 .کاری است پسته
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 برداشت پسته:

شود. در برداشت ماشینی  در دنیا از دو روش دستی و ماشینی جهت برداشت پسته استفاده می

های زمان  گیرد. نشانه کار با سرعت عمل باالیی صورت می های برداشت کمتر است و این هزینه

آسان  -۰تغییر رنگ پوست رویی میوه پسته از سبز به گلی تا ارغوانی  -۰برداشت پسته عبارتند از: 

های پسته از پوست سخت استخوانی. بعد از برداشت  درصد پوست رویی میوه ۰۲-۷۲دا شدن ج

گیری، جداسازی،  های فرآوری منتقل شود. عملیات پوست پسته محصول باید به سرعت به پایانه

 .گیرد های فرآوری صورت می شست و شو، جداسازی و خشک کردن در پایانه
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 تلفن تماس جهت مشاوره و خرید

13890781190 
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