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  چکیده

افـزایش کمـی و   بـرای  های مختلفی ها و تکنیکاز روشها در گلخانهکـاری  پیشرفت صنعت سبزیامروزه با 

هـای یـک   حـف  هدفمنـد انـدام   هرس به . استانجام هرس  ،هایکی از این تکنیک ،شود میاستفاده کیفی محصوالت 

 حصـول  نیـز هرس بـرای اطمینـان از تـوازن رشـد و      د.شومی اطالقگل، میوه و ریشه جوانه، شاخه، برگ، گیاه مانند 

هـا و  برای این امر الزم است با انجام هرس صحیح تعادل بین رشد رویشی )بـرگ  .گیرد حداکثر عملکرد میوه انجام می

رشـد  ی تواند به منظور سازگار کردن گیاه با طـول دوره هرس می .دشوها( برقرار ها و میوهها( و رشد زایشی )گلساقه

 شدی هر گیاه متفاوت بـوده و بایـد  ی گیاه انجام شود. روش هرس در گیاهان مختلف با توجه به تیپ ربرحسب واریته

بررسـی اهمیـت انجـام    ر این مقاله ضـمن  ددر زمان مناسب و به طرز صحیح و با رعایت نکات بهداشتی صورت گیرد. 

  .شود می معرفیای د محصول مهم گلخانههای مختلف هرس و تربیت بوته در چنها و تکنیکهرس، روش

 

 هرس، گلخانه های سیستمبوته، 8تربیت های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Trellising 
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 مقدمه

شـاخه،  های یک گیاه ماننـد  حف  هدفمند اندامبه     

 د.شـو مـی  اطالق گل، میوه و ریشه هرسجوانه، برگ، 

نظـر کمـی و کیفـی و     تولیـد از  میـزان  با انجام هرس

هرس در تولیـد  یابد. بهبود میسالمت و بهداشت بوته 

ای به علـت افـزایش هزینـه در متـر     محصوالت گلخانه

کنـد، بـا انجـام هـرس     اهمیت بیشتری پیدا می ،مربع

 پـفیر فیت بهتر محصـول امکـان  کی وبوته تراکم بیشتر 

 محصـوالت  (. در تولید2182، 8د )سینگ و دانشومی

ای به منظور نیل به باالترین عملکرد و کیفیت، گلخانه

الزم است شرایط مناسب برای استفاده از نور خورشید 

پور و برای تولید مواد فتوسنتزی فراهم باشد )محمدی

ــا فــراهم بــودن شــرایط 8939همکــاران،  رشــدی (. ب

کـه   شـود  تمایل به رشد رویشـی بیشـتر مـی    ،مطلوب

هـای رویشـی   ها و رقابت جوانهاندازی بوتهموجب سایه

هـا  جفب مواد فتوسنتزی تولیـدی توسـط بـرگ    برای

، در پی آن افت رشد زایشی و نقصان عملکـرد  شود می

(. عالوه بر 8313، 2رودیچآترتون و ) پیونددبه وقوع می

هـا بـه علـت    در بوتـه گل و میـوه  تعداد  باالبودن ،این

منجـر   ،رقابت ایجاد شده برای مصر  مواد فتوسنتزی

های با اندازه کوچک و کیفیت نـامطلوب  تولید میوه به

به  هرس با انجام .(2113، 9فرانکو و همکاران) دشو می

افـزایش   رشد رویشی و زایشی موقع با ایجاد تعادل در

 .دشـو  پـفیر مـی  تراکم بوته بدون افت عملکـرد امکـان  

ها و آفات و برداشت مکانیکی همچنین کنترل بیماری

ــی ــهیل م ــود تس ــا)ش ــه .(2111، 4کی ــای در گلخان ه

ی گیـاه کمتـر   هیدروپونیک به ایـن علـت کـه ریشـه    

                                                           
1
 Sing and Dunn 

2
 Atherton and Rudich 

3
 Franco et al. 

4
 Qia 

نمـی  ،گـاه محکمـی نیسـت   توسعه یافته و دارای تکیه

تواند بار سنگین بوته را تحمل نمایـد )سـینگ و دان،   

انجام هرس در کشت هیـدروپونیک  رو  ( ، از این2182

 یابد.بیشتری می ضرورت

 با مختلف محصوالت در هرس از هد  اهداف هرس:

 کلـی  اهـدا   است. متفاوت گیاه رشدی تیپ به توجه

سـالمت   بهبود رد:برشم صورت  دینب توان می را هرس

آلوده بـه  و  دیده های صدمه حف  بخشو قدرت گیاه، 

رشـد رویشـی و   تناسـب بـین   ایجـاد  ، بیماری و آفـات 

نوررسـانی و تهویـه بهتـر در پـایین      اجزای عملکردی،

، نوررسـانی  سازی گیاهان مسن جوانها، بوته انداز سایه

پفیری بهتر، امکان استفاده ها برای رنگبیشتر به میوه

و در نهایت  بوتهی ای، کنترل اندازهاز تراکم باالتر بوته

)جویســیچ و ل عملکــرد و کیفیــت محصــوبــاال بــردن 

ــا، ؛ 2114، 5همکــاران فرانکــو و همکــاران،  ؛2111کی

2113.) 

 فرنگیهرس در گوجه

هـای  فرنگـی هـرس در تیـپ   در تولید گوجه

رشـد رویشـی و گلـدهی     یکـه همزمـان   ،نامحدودرشد

دقیقـا  در   از اواسط تا انتهای فصلدارند ضروری است. 

ی جـانبی دارای بـرگ   هـا محل انشعاب و باالی شاخه

شـود  نامیـده مـی   3ی جدیدی که مکندهی ساقهجوانه

عمومـا  بسـیار    کـه کندشروع به رشد می (الف 8شکل)

بـا  کنـد.  های نامرغوبی تولیـد مـی  و میوه استضعیف 

و بزرگتری تولیـد  تر زودرسهای میوه ،هامکندههرس 

 2-5/2 بـا قطـر   یهـا مکنـده خواهد شد. حف  دستی 

بـه صـورت   متـر  سـانتی  81و طول کمتـر از  متر میلی

                                                           
5
 Jovicich et al. 

6
 Sucker 
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فرنگـی  بهتـرین روش هـرس گوجـه    ،ای یک بـار هفته

بـه دقـت بـین     مکنـده ی برای ایـن کـار قاعـده   است. 

کردن شکسته  با خم انگشت شست و سبابه قرار داده و

 شـکل گویند )می 8شود. به این تکنیک هرس سادهمی

-سـانتی  5/2با طول بیش از  هایکندهمعموما   (.ب 8

(. پیشـنهاد  2181 ،2شـوند )هوخمـا   متر باید حـف   

در  هـا مکندهترین کوچک شود که یک یا دو عدد ازمی

باالی گیاه نگه داشته شوند. اگر گیاه صدمه ببیند و از 

ی رشد توان اجازهمی آنهانوک ساقه بشکند به یکی از 

 ی جدیدی ایجـاد کـرد )هوخمـا ،   انتها بوتهدر داد و 

2181.) 

هـای  جوانـه س هـای هـر  یکی دیگـر از روش 

اسـت   هـا  ی آنبه جای قاعـده  هاآنحف  نوک  ،ساقه

که یک یا دو برگ باقی گفاشته شـود. مزیـت   طوریبه

انـریی   ،این روش این است که با افزایش سـطح بـرگ  

بـه   .شودفرنگی تولید میبیشتری برای رسیدگی گوجه

های رسـیده عمـل   بانی برای میوهعالوه به عنوان سایه

شـود  نامیده مـی  9تکنیک هرس میسوریکند. این می

این تکنیک در مناطق گرم یا زمانی کـه   .ب( 8 شکل)

. خواهـد بـود  مفیـد   ،شـوند بزرگ مـی  ساقههای جوانه

در  هـا ایـن جوانـه  با رشد  عیب این روش این است که

ـ )فر هـرس مجـدد خواهـد بـود    نیاز بـه   ،آینده ، 4دینون

 ،فرنگـی تـرین بوتـه گوجـه   (. برای داشتن قـوی 2112

میـوه نیـز    خوشـه زیر اولـین  در های جانبی واقع ساقه

هـای  فرنگـی بـرگ  باید هرس شوند. در هـرس گوجـه  

هـای پیـر و زرد رنـگ نیـز بایـد      برگ وها پایینی بوته

هـا در  هـا هنگـامی کـه میـوه    حف  برگند. شوحف  

                                                           
1
  Simple pruning 

2
  Hochmuth 

3 Missouri pruning 
4
  Ferrandino 

نگ هستند، فرآیند رسـیدگی  ی رسیدگی سبز رمرحله

هـا زودتـر از موعـد    بخشد. چنانچه بـرگ را تسریع می

-نهایی میوه اثر منفی میاندازه حف  شوند بر رشد و 

استفاده کـرد  ها نباید از قیچی برای حف  برگ .گفارد

ضربه باعث آسیب  زیرا ممکن است در حین کار در اثر

گیاه شـود و تنهـا بـرای حـف       هایها و اندامبه بافت

چنانچـه   .شـود های ضخیم از قیچی استفاده مـی اندام

دهـد  یچی آلوده باشد آلودگی را به گیـاه انتقـال مـی   ق

  (.2182)سینگ و دان، 

موجـب   به گیاه، هرس ریشه با القای استرس

. بهتـرین زمـان هـرس    شـود ی قویتری مـی تولید بوته

فرنگـی  هـای گوجـه   خوشهاست که اولین  زمانیریشه 

بـدین صـورت کـه بـا اسـتفاده از یـک       رسیده شـدند.  

در نصف اطـرا  گیـاه    ،و یا بیل چاقوی بلند آشپزخانه

ی گیـاه قـرار   طوقـه  متـری سانتی 81حدود در فاصله 

-متری فشـار داده مـی  سانتی 25تا  21داده و تا عمق 

 شود.

بدین منظـور رسس  ای: تربیت بوته به صورت دوشاخه

شود و میحف   ،ی رشدی اصلی در مراحل اولیهساقه

هـای  فی جانبی در دو جهت مخـالف ردیـ  به دو ساقه

 8 شـکل ) شـود ی رشد و توسعه داده مـی کشت اجازه

در گیاهان پیوندی انجـام   به طور معمول(. این عمل ج

ی خریـد نشـاک کـاهش    صورت هزینـه شود تا بدینمی

هـای دارای چنـد سـاقه نیـاز بـه      هـای بوتـه  میوهیابد. 

هـای  هـا میـوه  نگهداری کمتری دارند ولـی ایـن بوتـه   

 (.2112، 4دینوانن)فرکنند تر تولید میدیررس
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ی اصلی و رشد یافته بین ساقه مکنده: . )الف(8 شکل

: هرس ساده و میسوری )فرندینو،  ، )ب(جانبیساقه

2112) 
 فرنگیهای گوجهای بوتهرشد دوساقه : )ج( 

 ایهرس در خیار گلخانه

های جانبی خیار موجـب نفـو    شاخه کاهش

افـزایش فتوسـنتر،    در نتیجـه و  انداز سایهنور به درون 

مواد جامد محلـول میـوه، سـفتی میــوه، کلروفیـل و   

ــود  ــگبهب ــوه  رن ــیمی )صــدیقی دهکــردی و  شــود م

هرس در طول فصـل رشـد و طـی     .(8933همکاران، 

در هـرس شـدید   . انجـام  گیـرد  چند مرحله صورت می

موجـب  و  شده توان رویشی گیاه اهشخیار منجر به ک

و سـقط  های ناخواسـته   ها و شاخه ها، برگ جوانهتولید 

 (.2181، 8)یوتوبو و همکارانشود میهای گل جوانه

                                                           
1
 Utobo et al.  

از ابتـدای رشـد رویشـی تـا      بهینـه در شرایط رشد     

هـای  تمـام شـاخه   ،نشـا انتقـال  روز بعـد از   21حدود 

در  هـا میـوه شوند. ها حف  میها و پیچکجانبی، میوه

متری پایین بوته بـه محـظ هـاهر    سانتی 21ی  فاصله

ها به گیاه اجازه شدن باید هرس شوند. هرس این میوه

دهد تا بـا قـدرت بیشـتری رشـد رویشـی اولیـه و       می

که برای تولید حـداکثری میـوه   ای قوی سیستم ریشه

بعد از این مرحلـه چنانچـه   ضروری است، ایجاد نماید. 

رگ چندین گل ایجاد شده باشد بایـد  ی بدر هر جوانه

هــای میــوه .بـه یــک گــل در هــر بــرگ هــرس شــوند 

شـوند. چنانچـه بـه    شـده حـف  مـی    خورده یا کج پیچ

بعـدی   هـای گـل ی رشد داده شود، چندین میوه اجازه

احتماال  سقط خواهند شـد و تولیـد هفتگـی محصـول     

ی رونـد رشـدی   بـا ادامـه   نوسان زیادی خواهد داشت.

 ها باید حـف  شـوند  های فرعی و پیچکشاخه ،هابوته

های زردشـده و  هرس یا قطع برگ .(2181 )هوخما ،

به صورت تدریجی صورت گیرد. در هـر  باید مصر   بی

هر بوته حف  شـود و   بیش از سه برگ در یدنوبت نبا

برگ روی هر بوته قـرار داشـته    25تا  81 دهمواره بای

-از تعـداد بـرگ  شده نباید  های هرس باشد. تعداد برگ

هـرس بـرگ و   د و همچنین های تولیدشده بیشتر باش

که هنگامی .انجام گیرد زمان همد بایهای فرعی ن شاخه

ی انتهایی گیاه به داربست رسید به منظور ایجاد جوانه

هـا بـرای انجـام فتوسـنتز      توازن مناسب در تعداد برگ

بـرگ   9تـا   2ای یـک بـار و در هـر بـار     مطلوب هفته

ایـن تعـداد برابـر بـا تعـداد       .اید حف  شـوند پایینی ب

های جدیـدی اسـت کـه در نـوک بوتـه تشـکیل        برگ

و همکاران،  ؛ سینگ2181)یوتوبو و همکاران، د شو می

2182.) 

 الف

 ج

 ب

 هرس میسوری

 هرس ساده
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تـرین روش  معمول خیار: در بوته دهی شکل و تربیت

معـرو  اسـت.    8تربیت بوته در خیار به سیستم چتری

شـوند  حف  میهای جانبی در این سیستم تمام شاخه

ی اصلی به باالی داربست برسـد.  که تنها ساقهطوریبه

هـای جـانبی نزدیـک نـوک     به دو عدد از شاخهسپس 

ایـن دو  کـه  هنگامی .شودی رشد داده میها اجازهبوته

هـای  به نزدیـک کـف گلخانـه رسـیدند جوانـه     شاخه، 

در ایـن حالـت    .(2)شکل شوند میها حف   انتهایی آن

به یک  ساقه اصلی قطع جوانه انتهایی توان به جایمی

جوانه جانبی و جوانه انتهایی اجـازه رشـد داد و در دو   

-در کشـت  .به سمت پایین هدایت کـرد  را طر  بوته

 41هـا روی ردیـف کمتـر از     فاصله بوته ) متراکمهای 

شـود.  (، بوته به صورت تک شاخه هرس مـی متر سانتی

بست بـدون  بدین صورت که بوته پس از رسیدن به دار

کنـد. در  قطع مریستم انتهایی به سمت زمین رشد می

ی اصـلی بـه داربسـت    روش دیگر هنگـامی کـه سـاقه   

انتهای مریستم انتهایی حف  شده و به یکی از  ،رسید

شود. در هـر دو  ی رشد داده میهای جانبی اجازهساقه

شـوند. در ایـن   های جانبی حف  میروش سایر شاخه

ی های تولیدشده در سـاقه میوهروش کمیت و کیفیت 

ی اصلی جانبی به علت وقفه در رشد آن کمتر از ساقه

 (.2182است )سینگ و همکاران، 

 

 خیار یبوته شکل چتری تربیت .2 شکل

 

                                                           
1
 Umbrella 

 ایهرس در فلفل گلخانه

ــه  ــل گلخان ــام فلف ــوال  ارق ــد دارای ای اص رش

هـا نیازمنـد   بوتـه  ،برای مدیریت رشـد بوده و نامحدود 

یکی (. 2118، 2نک و همکارانامداوم هستند )فرهرس 

 ،ای در گلخانــه یکی از مـشکالت کـشت فلفـل دلمـه

ها بر اثر سنگینی بار میـوه اسـت، کـه    شکـستن شاخه

هرس با کاهش تعــداد میـوه روی هـر شـاخه از ایـن      

 (.8938و همکـاران،   صـیفی ) کندعمل جلوگیری می

ـ  در هرس فلفل ابتدا به گیاه اجازه ه صـورت  ی رشـد ب

ارتفاع بوته به  کهنایپس از  .شودای داده میتک شاخه

پس از شود. نوک ساقه حف  می ،متر رسیدسانتی 41

-ها شروع به رشد میدو تا از باالترین جوانهاین اقدام، 

یک از دو شاخه به صورت جداگانه  کنند. سپس در هر

ی جانبی داخلی و بیرونی حف  و یکی در میان شاخه

گـل کـه تـاج     خوشهشوند. برای تقویت بوته اولین می

ی هـر سـاقه   شـود و گـل اولـین جوانـه    گل نامیده می

هـای گـل    خوشهها ند. در هر یک از ساقهشو حف  می

هـای   شـاخه شـوند.  به صورت یک در میان حف  مـی 

حـف    .ندشو ها نیز حف  می شده از گره فرعی تشکیل

بعـد از   آنها ها به صورت حف  جوانه انتهایی این شاخه

ــا حــف  کامــل  شــود.  انجــام مــی آنهــابــرگ اول و ی

هـا موجـب افـزایش کیفیـت     محدودکردن تعداد شاخه

بـار و در مرحلـه    هفتـه یـک   9 هرس هرشود. میوه می

 دوشـ بـار انجـام مـی    هفتـه یـک   2رشد سریع گیاه هر 

 ؛2119، 4؛ دسگان و آبک2189، 9)السادون و همکاران

 (.8335، 5بوالس
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دو سیستم تربیت بوته در فلفـل  تربیت بوته در فلفل: 

2و هلندی 8شامل اسپانیایی
 (V   )شـکل ندهستشـکل( 

-گونه هرسی انجام نمـی . در سیستم اسپانیایی هیچ(9

ی سـاقه  2-4شـود کـه   شود و به گیاه اجازه داده مـی 

های جانبی ایجاد نمایـد. در ایـن   اصلی همراه با شاخه

درصـد نسـبت بـه     25 سیستم هزینه کارگری حـدود 

نــین درصــد چهم .یابــدسیسـتم هلنــدی کــاهش مـی  

با بیماری پوسیدگی گلگاه در گیاهـان بهـاره    های میوه

ــرس ــدون ه ــت ،ب ــر اس ــاران،  کمت )جویســیچ و همک

ها عموما  دو یـا سـه   بوته ، در سیستم هلندی (.2114

-های جانبی تا نقطهی اصلی دارند. تمامی شاخهشاخه

متــر ســانتی 9-4ی انشــعاب هنگــامی کــه بــه طــول 

ــی ،رســیدند ــوند حــف  م ــاران، ش )جویســیچ و همک

2114.)  

           

 
 

ی انشعاب های جانبی تا نقطههرس شاخه)الف(:  .9 شکل

ساقه و انشعابات گیاه پس از ، )ب( در سیستم هلندی

ها در سیستم بدون هرس ها و میوهی برگحف  همه

)جویسیچ و  (شکل V)اسپانیایی( و هرس شده )سیستم 

 (2114همکاران، 

 هرس در بادمجان
                                                           
1
 Spanish 

2
 Dutch 

دهـی  ی گلهای زیر منطقه در بادمجان برگ

این کار موجب تقویت کیفیت  .دنشوبا دست حف  می

د. هنگامی که ارتفاع بوته بـه  شوی تولید شده میمیوه

بـرگ   5تـا   4هر هفتـه حـدود    ،متر رسید 2/8حدود 

(. بـا  2112، 9زیرین باید هرس شود )چـن و همکـاران  

های بیشتری در بـاالی  برگ ،ی روند رشدی گیاهادامه

در  شـوند. های فرعی تشکیل میی اصلی و شاخهساقه

ها پـس از هـرس بایـد دارای دو تـا     گیاه بادمجان بوته

قـوی  های جانبی به شاخه و ی اصلی باشندچهار ساقه

. تـراکم  الـف(  4 )شکل شوداجازه تشکیل گل داده می

-ی میوه تأثیر منفی مـی ها بر اندازهاضافی تعداد ساقه

ی گـل بـه منظـور تقویـت رشـد      گفارد. اولـین جوانـه  

 ،د. در هـر گـره  شودهی گیاه حف  میرویشی و ریشه

 کننـد یک یا دو گل ثانویه رشد می ،عالوه بر گل اصلی

شوند و یا در ه میوه تبدیل نمیکه اغلب ب ب( 4)شکل

-های ریزی تشـکیل مـی  میوه ،صورت قوی بودن بوته

-گیاه می مواد فتوسنتزیدهند که منجر به هدر رفت 

های ثانویه باید هزینه کـارگری در  شوند. در حف  گل

بـار   ،نظر گرفته شود تا منفعت کم حاصل از هرس گل

سـیک  دار تحمیل نکند )امبرومالی سنگینی به گلخانه

 .) b2111و  a2111، 2112، 4و همکاران
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 سیستم اسپانیایی سیستم هلندی
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)ب( های زیر منطقه گلدهی، : هرس ساقه(الف) .4شکل 

 بادمجان تشکیل دو گل در محل هر گره گل

 هرس در کلم بروکلی

کلم بروکلی عموما  یک گل بزرگ در مرکـز و  

-اطرا  تولیـد مـی   گل کوچکتر درباالی ساقه و چند 

کلـم بروکلـی بـه سـه      ،برداشت با توجه به هد کند. 

در روش اول حدود یک ماه پـس   .دشومیروش هرس 

تولیدشـده  گـل مرکـزی    ،نشای کلم بروکلـی انتقال از 

، این کار شاخه های جـانبی را تحریـک   شودحف  می

کنـد و دیگـر گـل اصـلی خیلـی       به رشد و توسعه مـی 

 نخواهنـد شـد  تولیـد  خیلی کوچک  یهابزرگ و گلچه

 ،در صـورتی کـه هـد    در روش دوم،  .الـف(  5 شکل)

-همـه گلچـه  ی درشت باشد برداشت محصول با اندازه

شوند تا یک کلم بروکلی بـزرگ  حف  میهای جانبی 

در  .ب( 5 شـکل ) به جای چند کلم کوچک تولید شود

 ی برداشـت آمـاده زمانی کـه کلـم بروکلـی    روش سوم 

-سانتی 85 یبه فاصلهاست ساقه مرکزی با یک چاقو 

 در ایـن هنگـام   ج(. 5 شکلشود ) میمتر از ساقه قطع 

های کوچک جانبی که به رنگ سبز روشـن و   جوانهبه 

با ایـن روش   .شودی رشد داده میاجازه ،سفت هستند

 یتواند تا سه ماه بـازده  کلم بروکلی میدر هوای سرد 

ر با نزدیک شدن به تابسـتان و  در بها ولی داشته باشد

و دانه  شکوفا شدهافزایش دما، جوانه های کلم بروکلی 

، 2و همکاران پورنساریا؛ 2111، 8)ساویو کنندمی تولید

8332).  

 

 

 : انواع هرس در کلم بروکلی5 شکل

 ترویجی هایگیری و توصیهنتیجه

برای حصول عملکرد بهینه در گلخانه همـراه  

حداکثر فضا و امکانات موجـود در تولیـد   با استفاده از 

تعادل بین رشـد رویشـی    ،با انجام هرس باید، محصول

هـا( در  ها و میوهها( و رشد زایشی )گلها و ساقه)برگ

اگـر هـرس صـورت نگیـرد مقـدار       .شـود ها برقرار بوته

هـای   هـا و سـاقه   زیادی از منابع گیاه صر  تولید برگ

-صحیح و حف  برگبا انجام هرس . شود نامطلوب می

چرخش هـوای   ،های ناخواستهمصر  و شاخههای بی

بررسی و کنترل آلـودگی بـه    و یافتهاطرا  بوته بهبود 

هــا ای در بوتــههــا و اخــتالالت ت فیــهآفــات، بیمــاری

گاه نباید در هوای گـرم مبـادرت   هیچشود. تسهیل می

توسط افراد ماهر و در زمـان   هرس باید .به هرس کرد

توانـد بـا وارد   رت گیرد. هـرس شـدید مـی   مناسب صو

کردن تنش به گیاه موجب اتال  انریی گیاه و کاهش 

                                                           
1
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2
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د. رعایت بهداشـت در  شوتولید کمی و کیفی محصول 

 مشـترک  هـرس هنگام هرس ضروری اسـت چـرا کـه    

 شـود.  مـی  بیماری انتشار باعث قیچی با آلوده هایبوته

و های بـرش  برای ضدعفونی محل ،پس از پایان هرس

کـش  بایـد از قـار    بیماریزا،عوامل جلوگیری از شیوع 

انتخاب سیستم  (.2112، 8مناسب استفاده کرد )لویس

نـوع  بر اسـاس هـد  تولیـد،     بایدهرس و تربیت بوته 

 انجام شود. رشدی گیاهو دیگر شرایط  ، تراکمواریته
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