
 
 بسمه تعالی

                  سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 باغات ویخبنذان در سرماکنترل خسارت   

 

 باغذاران محترم استان مازنذران

َمچىیه جُت سال َای اخیش بٍ يیژٌ سال گزشتٍ ي با وزدیک شذن فصل سشما، سشما ي یخبىذان  خساستبا تًجٍ بٍ 

ىذان ي کاَش خساست دسختان مشکبات، بشخی ساَکاسَای علمی مذیشیت کف باغ افزایش تحمل بٍ تىش سشما ي یخب

 ریل اعالم میگشدد: ششحبٍ 

 

   

 پس از ترداشت محصًل یا در شريع فصل سرما در پاییس متىاسة تا وًع رقم. "ريی "ي "پتاسیم"پاشی کًدَای محلًل -1

 آن از تاؽ در سرمازدگی تشؼشؼی. فراَم ومًدن امکان زَکشی ًَای سرد در کف تاؽ ي خريج -2

 تمیس کردن کف تاؽ )دفغ ػلف َای َرز ي گیاَان پًششی کف تاؽ( در شريع فصل سرما. -3

 اجتىاب از مصرف مًاد آلی در سطح خاک در شريع فصل سرما ي در طی فصل احتمال رخذاد سرما.   -4

 تمال رخذاد سرما.اجتىاب از شخم زدن کف تاؽ در شريع فصل سرما ي در طی فصل اح -5

دار )جُت تسُیل ي تسریغ زَکشی ًَای سرد( در سرمازدگی َای شیةرفغ مًاوغ، پرچیه یا ... در پاییه شیة در تاؽ -6

 تشؼشؼی.

احذاث دیًار یا افسایش تراکم پرچیه در سمت يريد ًَای سرد )ماوغ یا کاَش وفًر ًَای سرد تٍ درين تاؽ( در سرمازدگی  -7

 تشؼشؼی.

َایی تا خاک خشک، کٍ محذيدیت خاکی وذاروذ تا رػایت ريز قثل از يقًع سرما( در تاؽ 4تا  2آتیاری کف تاؽ ) - 8

 َای ػلمی ي ػملی ي َمچىیه تا در وظر گرفته وًع رخذاد تىش سرما ي یخثىذان.دستًرالؼمل

رخذاد سرما تا در وظر گرفته وًع رخذاد آتیاری زیر تاج درختان تا در وظر گرفته وًع خاک، کیفیت ي دمای آب در حیه  -9

 تىش سرما ي یخثىذان.

اجتىاب از َرس در شريع فصل سرما ي در طی فصل احتمال رخذاد سرما ) َرس مًجة القاء تیذاری ي افسایش حساسیت  -11

 شًد(.درختان تٍ تىش سرما ي یخثىذان می

شًد در وتیجٍ القاء خًاب ي کاَش فؼالیت درختان می رػایت زمان ترداشت ) ترداشت قثل از شريع فصل سرما مًجة -11

 .(مًجة کاَش حساسیت درختان تٍ تىش سرما ي یخثىذان می شًد

َای مازوذران) مًجة کاَش وفًر تٍ خاک ي َای گیاَی تٍ يیژٌ در سطح خاک تاؽَای پًششی ي تاقیماوذٌاجتىاب از مالچ -12

 شًد(.خريج گرما از خاک می

 ىٍ ي پًشش تىٍ درختان تا روگ ي مًاد ػایق مىاسة.روگ کردن ت -13

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


