 8نکته جالب و مهم هرس :
نکته  )۱ترتيب شدت هرس باردهی:
الف) انگور
ب) هلو ،شليل
پ) سيخک داران ميوه درشت مثل سيب و گالبی
ت) سيخک داران ميوه ريز گيالس ،آلبالو ،زردالو ،بادام
ث) مرکبات و گردو (نياز به هرس باردهی ندارد)
نکته  )۲هرس هلو و شليل:
سه نوع جوانه در درختان ميوه ديده می شود:
الف) جوانه رويشی  :فقط شاخه برگ به وجود می آورد (باريک نوک تيز)
ب) جوانه زايشی  :جوانه اي است کوتاه قد ،تخم مرغی شکل ،که فقط گل توليد میی کنید (آخیري موقی
زمستان ديده می شود)
پ) جوانه مرکب  :جوانه است که پس از رويش هم شاخه و برگ وهم گل توليد می کند.
نکته  )۳خصوصيات شاخه شيفون:
الف) طول آن  ۲2سانتيمتر بيشتر نمی شود.
ب) جوانه اول و جوانه آخر رويشی و جوانه هاي بي اي دو زايشی هستند.
نکته  )۴هرس انگور:
در انگورهاي ايرانی که به کوتاه بارده معروفند ،جوانه هاي اول و دوم روي شاخه يکساله رويشیی و جوانیه
سوم تا دوازدهم مرکب می باشند .چنانچه جوانه اول و دوم رشد کنند دو شاخه بدون ميوه بنام قوس بوجیود
می آيند و از جوانه سوم تا دوازدهم شاخه هاي توليد شده حاوي  ۲تا  ۳عدد خوشه انگور می باشند.

نکته  )۵براي توليد ميوه مرغوب و با کيفيت شاخه هاي يکساله انگور را با شمارش  ۳تا  ۵عدد جوانه از اول آن
کوتاه می کنيم .در سالهاي بعد دو عدد قوس توليد شده يک ساله شده و قانون هرس  ۳تا  ۵جوانه اي را روي
يکی از اي قوس ها اجرا می کنيم.
نکته  )۶عالوه بر شاخه هاي يکساله در انگور نرکها و پاجوشها و شاخه هاي پير و مريض و سرمازده را نيز حذف
می کنيم.
نکته  )۷در مناطق گرمسير انگور را در بهم ماه و در مناطق سردسير در اواخر فروردي

زمانی که تعیدادي

از برگها بازشده هرس را انجام می دهيم.
نکته  )8هرس سيب و گالبی:
در سيب وگالبی نرک ها و پاجوش ها ،سيخکهاي پير ۱۲تا  ۱۵ساله ،شا خه هاي با زاويه تنگ هرس می شوند.

