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 نشريه ترويجي

چگونه از ديدگاه گياهپزشكي بهداشت 

   برداشت محصول خرما را رعايت كنيم؟

  

 

  :گاننويسند

   و مجيد اماني فيانمسعود لطي

  كشورعلوم باغبانيتحقيقات ه سسؤمهيأت علمي  ايعضا

  هاي گرمسيريپژوهشكده خرما و ميوه

  



 

 

آيا با رعايت نكات بهداشتي از ديدگاه 

گياهپزشكي در هنگام برداشت ضمن كاهش 

ميزان ضايعات محصول، از شدت آسيب آفات 

  .شودانباري خرما كاسته ميهاي يو بيمار
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چگونه از ديدگاه گياهپزشكي بهداشت برداشت محصول خرما را 

  رعايت كنيم؟

  

  

  
  :گاننويسند

   و مجيد اماني فيانمسعود لطي

  كشورعلوم باغبانيتحقيقات ه سسؤمهيأت علمي  ايعضا

  هاي گرمسيريپژوهشكده خرما و ميوه
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  :شناسنامه نشريه

  وزارت جهادكشاورزي

  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

  پژوهشكده خرما و ميوه هاي گرمسيري -كشور علوم باغبانيموسسه تحقيقات 

زشكي بهداشت برداشت محصول خرما را چگونه از ديدگاه گياهپ: نشريهوان عن

  رعايت كنيم؟

  مجيد امانيو  مسعود لطيفيان: هام و نام خانوادگي نگارندن

  ليزا نبهاني –مجيد اماني  :ويراستارانخانوادگي  ام و نامن

  هاي گرمسيريپژوهشكده خرما و ميوه - كشور علوم باغبانيقيقات تحسسه مو :اشرن

  95/ نخل/ 508 :نشريهماره ش

  نسخه 100 :)تيراژ(مارگان ش

1395بهار  :اريخ انتشارت
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  هاي آموزشيفهد

 زاي ميوهعوامل آسيبآشنايي نخلداران محترم با انواع اين نوشتار هدف از 

 كاهش ضايعاتدر جهت  رعايت بهداشتچگونگي و در زمان برداشت خرما 

 برداران محترم نخل خرما مخاطبان اين نشريه شامل بهره .باشدمحصول مي

   .باشندمي

  مقدمه

اي، موقعي كه رطب است داراي مقـدار   مرحلهبا رشد چند ست ا اي خرما ميوه

هـاي آن بـه علـت وزش بـاد يـا       در اين موقع بعضي از حبه .باشد زيادي شيره مي

روي كه  دگردميشيره جاري و از آن نيش حشرات يا نوك پرندگان آسيب ديده 

خرمـا باعـث   حبـه  وجـود شـيره روي   . شود هاي خوشه خرما ريخته مي بقيه حبه

 بـدن حشـرات روي پوسـت    يالت پرندگان و يا اجزاچسبيدن گرد و غبار و فضو

باعث مستعد شدن ميوه براي آسيب انواع عوامـل  بنابراين . خرما خواهد شد ميوه

كشـورهاي   .گـردد ها ميها، مخمرها و باكتريهاي حشرات، قارچزا از گروهآسيب

پيشرفته خرمايي را به عنوان درجه يك و دو طالب هستند كه كليه مواد خارجي 

و بقاياي حشـرات در  اجسام خارجي فاقد  و دما حذف شده باشاز روي پوست خر

بـه   خرمـا هاي اخير اكثـر كشـورهاي خريـدار محصـول     در سال .باشدبافت ميوه 

لذا رعايـت اصـول بهداشـتي از مصـرف     . نمايند تر توجه ميمانده سموم بيشباقي

   زياد از حد مجـاز جلـوگيري نمـوده و ارزش صـادراتي ايـن محصـول را افـزايش        

  .ددهمي
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  زاي خرما در هنگام برداشتعوامل خسارت

        زاي محصول خرما به دو دسته آفات و عوامل بيمارگر عوامل خسارت

  .شوندبندي ميدسته

  

  

  آفات -الف

 از مرحله حبابوك تا مرحله رسيدگي كامل يانبندپانوع آفت از  26بيش از 

پس از  يانبندپااز گونه  22همچنين حدود . كنندنخل خرما تغذيه ميميوه 

مجموع خسارت . ندنمايبه ميوه خرما حمله ميدر هنگام انبارداري برداشت و 

به  اين عوامل در صورت عدم رعايت نكات بهداشتي گياهپزشكي به طور متوسط

درجه يك به  يخرما ،الملليبا توجه به استانداردهاي بين. رسددرصد مي 35

از طرف  .گي باشد زدهآفتلكه و هر گونه بدون  شود كهخرمايي گفته مي

بقاياي  ،كامالً تميز و بدون گرد و خاك و عاري از فضوالت پرندگان يگرد
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ها كنترل آنهاي روشآشنايي با اين عوامل و  .مواد خارجي باشد بندپايان و

  .ضروري است يبراي هر نخلدار

   
 

  كرم ميوه خوار خرما                                      هاي ميوه خرماسوسك          

  
 

  مگس سركه                    ميوه خرما بيد

    

  

  تريپس ميوه خرما              كنه تارتن خرما                                

  در هنگام برداشت خرماميوه آفات ترين مهم -1شكل 
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  هابيماري -ب

رما را در ميوه خ گونه باكتري 16و  گونه مخمر 9قارچ، گونه  15بيش از 

. كنندمي برداشت مورد حمله قرار داده و ايجاد پوسيدگي و ترشيدگي نزما

هاي قبل از برداشت بسته به شرايط رطوبتي و ميزان بارندگي  وسيدگيخسارت پ

ميزان . استاز سالي به سال ديگر متفاوت   در مرحله خالل تا رسيدن ميوه،

  .باشد درصد محصول مي 10-50خسارت بين 

  

  

           
  سيدهميوه ترشيده                      ميوه سالم                        ميوه پو

 ميوه سالم وپوسيده ، ترشيده هايمقايسه عالئم ظاهري ميوه -2شكل 
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  نكات بهداشتي از ديدگاه گياهپزشكي 

  : گام اول
ها قبل از بايست از مدترسيدن به يك محصول سالم و بهداشتي مي براي

  .و اقدامات مهمي را به شرح ذيل انجام داد نمودبرنامه ريزي  ،برداشت
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  در نخلستان پوشش دهي خوشه خرما -3شكل 

  : گام دوم
به خصوص از اين جهت كه حداقل آسيب به محصول دقت در روش برداشت 

هاي بسياري از آفات و بيماري. ميوه خرما وارد شود، بسيار حائز اهميت است

هاي آسيب ديده در هنگام برداشت فعال شده و سپس انباري مزرعه زاد از ميوه

در هنگام . يابدها در شرايط انبار كه مساعدتر است، گسترش ميخسارت آن

  :برداشت رعايت نكات ذيل ضروري است

زمان برداشت خرما  .خرما بايستي در موقع برداشت رسيده باشدميوه  -1

نوع مصرف و  هوايي منطقه، شرايط آب و بستگي كامل به نوع رقم خرما،

 .انبارداري داردامكانات 
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هاي مخصوص انجام ورت امكان با وسايل و ماشينص برداشت خرما در -2

برداشت سنتي به خصوص پرتاب خوشه به سطح زمين از ارتفاع . گيرد

هاي و لهيدگي ديانمميآسيب جدي و جبران ناپذيري به ميوه وارد  نخل

 .سازدها ميوجود آمده در ميوه، آن را مستعد خسارت آفات و بيماريه ب

  

  
  

لف خرما به هنگام برداشت با يكديگر مخلوط بايد دقت شود كه ارقام مخت -3

نشوند و همچنين خرماهاي سالم و مرغوب از خرماهاي معيوب و ناسالم 

 .جدا گردد
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  سالم و نامرغوبناجداسازي خرماهاي سالم و مرغوب از خرماهاي  -4شكل 

  ! توجه! توجه

  
  

حل بايد بالفاصله از م ،شودها جدا ميهايي را كه ميوه خرما از آنخوشه  -4

زيرا  .ها را سوزاندآنبقاياي برداشت محصول دور كرده و حتي االمكان 

ها بوده و باعث گسترش آلودگي در آنو عوامل بيمارگر بسياري از آفات 

 .گردندمي
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ها پس از جداسازي ميوه در كنار از نگهداري بقاياي خوشهاري خودد -5شكل 

  محصول 

 ،شودرما ميگيري از صدمات مكانيكي كه منجر به لهيدگي خجلو براي -5

ول از نخلستان به انبار بايد از ظروف با حجم مناسب جهت انتقال محص

ظروف مناسب و بدون فشار به ميوه از آسيب ميوه خرما و  .استفاده شود

 .كندلهيدگي آن جلوگيري مي

  

  
  ميوه خرما  و انتقال جهت جمع آوريظروف مناسب  -6شكل 
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  ارزشيابي و خودآزمايي

  

  ؟ترين آفات ميوه خرما در زمان برداشت كدامندمهم: سئوال اول

  :جواب

  

  

  

صورت نياز به كنترل شيميايي در نزديكي زمان بايد در چه نكاتي : سئوال دوم

  ؟رعايت كرد برداشت

  :جواب

  

  

  

  

سه نكته مهم در برداشت بهداشتي از ديدگاه گياهپزشكي براي : سئوال سوم

  ؟ها در زمان برداشت كدامندجلوگيري از خسارت آفات و بيماري

  :جواب
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