
    

١٣ ٩٩  سال،  ٢ ، �مارهمدو دوره    

 

 
  

 

 

١٠  

 

�و�ید و ��آوری  ر� 
��

ز��ون  

  عوامل موثر بر برداشت مکانیزه زیتون

 * 1زهرا یوسفی

  2سعید کشاورز مقدم

  

  چکیده

 یک کر،فراب زیتون وغنشود. رزیتون با هدف تولید روغن خوراکی سالم در کشور، ترویج و توسعه داده می

 برداشت. باشدمی باال بسیاردر سطح  ايتغذیه ارزش پیچیده است که داراي و فردبه منحصر غذایی ماده

 یتون برخوردارزاي در تولید از اهمیت ویزه زیتون، روغنو کمیت  کیفیت روي مستقیم تاثیر بدلیل زیتون،

و ان انتخاب روش برداشت، بستگی به سطح زیر کشت، میزان تولید، شیب باغ، شکل هرس درخت .است

رخت دسطح برگ را در  متوسط، و سبک بصورت درختان سالیانه هزینه کارگري در منطقه دارد. هرس

عنوان ماده به ،اتفون .دارد زیادي تاثیر آن افزایش و مکانیزه برداشت راندمان روي بردهد و افزایش می

 شاخه، روي بر کنترلی غیرقابل و نامتعادل اثر کننده براي افزایش راندمان برداشت،دهنده و کمکریزش

 از استفاده ردمو در تحقیقات ولی. گیردمی قرار محیط رطوبت و دما تاثیر تحت شدتبه و دارد میوه و برگ

رقام مختلف، با ادر  برداشت بهینه زمان تعیین .دارد ادامه زیتون برداشت در تسهیل براي دهندهریزش ماده

ساسیت اید حهاي کیفی و درصد روغن و میزان رسیدگی، کار آسانی نیست و در تعیین آن بتوجه به ویژگی

  داشت. 

  دهنده، هرسزیتون، برداشت مکانیزه، ماده ریزشکلمات کلیدي: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان گیالن. گیالن .ایران1

  شرکت گلستان زیتون البرز. 2
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  مقدمه

 دنیا کشور 47 در هکتار میلیون 2/10 با تقریبا که است دنیا باغبانی در محصوالت مهمترین از یکی زیتون

 8/21 هکتار، در اصله 800 باالي درصد 2/4 ،میزان سطح زیر کشت این از ).2020، 3فائو(استشده گسترده

 شوراي(هستند هکتار در اصله 180 از کمتر باقیمانده درصد 74 و هکتار در اصله 800 تا 180 بین درصد

 که) 8139 نام،بی(است هکتار هزار 78 حدود زیتون، کشت زیر سطح ایران، در). 2015 ،4زیتون المللی بین

 درصد 50 و متراکم باغات درصد 42 سنتی، باغات درصد، 6 باال، تراکم با باغات درصد، 2 ،میزان این از

شود. زیتون سبز، با میوه زیتون در دو مرحله برداشت می ).1399بی نام، ( دار هستندباغات سطح شیب

هدف تولید کنسرو زیتون و در زمانی که میوه سبز است و از نظر فیزیولوژیکی به بلوغ کامل نرسیده است، 

دیگري زیتون روغنی، با هدف استحصال روغن و در محدوده زمانی که میوه در حال رسیدگی فیزیولوژیکی 

گردد. بدلیل اهمیت تولید روغن است، برداشت میبنفش و قرمز و سیاه، تغییر رنگ دادههاي است و به رنگ

زیتون و اینکه برداشت مکانیزه زیتون کنسروي در کل دنیا هنوز در حال تکامل است و دستگاه مناسبی در 

  باشد. است. منظور از برداشت در این مقاله، برداشت روغنی میاین زمینه، معرفی نشده

 تولید لیاتعم از مرحله مهمترین زیتون، روغن کیفیتکمیت و  روي مستقیم تاثیر بدلیل زیتون، اشتبرد

رداشت زیتون در بساعت در هکتار، کار کارگري نیاز دارد.  400برداشت زیتون بوسیله دست، به . است زیتون

 ر افتادنت و خطیک کار سخت اسزمانی با سرما و بارندگی، دلیل همشود و بهروزهاي کوتاه پاییز انجام می

 سالت مهمرتون، از درخت، براي کارگران وجود دارد. بنابراین تحقیق، ترویج و توسعه برداشت مکانیزه زی

  مسئولین بخش زیتون است.

  

  هاي مختلف برداشت زیتونماشین

دستمزد انتخاب روش برداشت، بستگی به سطح زیر کشت، میزان تولید، شیب باغ، شکل هرس درختان و 

اند و امکان استفاده از دار واقع شدهکارگر در منطقه دارد. براي برداشت درختان زیتونی که در سطوح شیب

استفاده  6نیوماتیکیهايو شانه 5شاخه دستیکننده خودرو در آنها وجود ندارد، از تکانندهتراکتور یا برداشت

گردد. شت زیتون، از دو شاخص مهم استفاده میهاي بردا). براي مقایسه عملکرد ماشین1گردد(شکل می

باشد و نرخ هاي روي درخت میکه درصد میوه برداشت شده به کل میوه 7درصد برداشت یا راندمان برداشت

و  2018و همکاران،  9که مقدار میوه برداشت شده توسط یک کارگر در یک ساعت است (خدیر 8برداشت

شاخه دستی، ). بر اساس تحقیقات انجام شده، تکاننده2006اران، و همک 11و آبدین 2006، 10سسیز و ازکان

                                                
3 - FAO 

4 - International olive council 

5 - manual branch shaker 

6 - pneumatic branch 

7 - Harvesting efficiency 

8 - harvesting productivity 

9 - Khdair 

10 - Sessiz and Ozcan 
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کند اما درصد از میوه روغنی رقم زرد را برداشت می 87هاي نیوماتیکی، حداکثر درصد و شانه 77حداکثر 

). با توجه به 1390نیوماتیکی است(یوسفی و همکاران، شاخه دستی دو برابر شانه هاينرخ برداشت تکاننده

شاخه دستی، این دستگاه، گزینه مناسبی براي برداشت باغات کارگیري آسان تکانندهناسب و بهقیمت م

  تواند باشد.دار کشور میزیتون در سطح شیب

    
سمت چپ  )1392شاخه دستی(یاغ مزرعه نوین ایرانیان، شهرستان رودبار استان گیالن، تکاننده: سمت راست 1شکل 

  )1389(ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، هاي نیوماتیکیشانه

  

 تنه، چند یا یک با باز گلدانی روش با ،اصله در هکتار) 400تا  200(کم و متوسط تراکم با باغات بیشتر

 درصد 60 تا 25 بین و است پرهزینه بسیار عملیات یک برداشت کشتی، سیستم چنین در. اندشده تربیت

 تراکم با زیتون باغات براي). 2015 زیتون، المللی بین شوراي(شودمی شامل را زیتون تولید هاي هزینه کل

 سایر از بیشتر تنه، هايتکاننده. استشده ساخته زیتون میوه برداشت براي متنوعی ماشینهاي متوسط،

تنه را نشان ، تصویر تکاننده2شکل ). 2011 همکاران، و 12زییون(گیرندمی قرار استفاده مورد ها،دستگاه

 100 تا 30 بین آن برداشت نرخ شوند، گرفته بکار میوه، دهنده ریزش مواد با اگر تنه هاي تکاندهدهد. می

 90 تا 50 بین برداشت درصد چه اگر). 2002 ،14وییري و 2012 ،13تومبزي(خواهدبود ساعت در درخت

 درصد واقع، در). 2014 همکاران، و 16گویرادو سوال و 2015 همکاران، و 15کاستروگارسیا(است درصد

 و 17فارینلی(دارد بستگی درخت هايویژگی و میوه جداکنندگی نیروي رسیدگی، مرحله رقم، به برداشت،

 بازي تنهتکاننده برداشت درصد در میزان مهمی نقش تراکم، و تاج حجم خصوص، به). 2012 همکاران،

   ).2008 همکاران، و 18ویسکو(کندمی

                                                                                                                                                  
11 - Abdeen 

12 - Zion 

13 - Tombesi 

14 - Vieri 

15 - Castro-Garcia 

16 - Sola-Guirado 

17 - Farinelli 

18 - Visco 
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  )1397تنه در باغ مزرعه نوین ایرانیان (شهرستان رودبار استان گیالن، سال تکاننده: 2شکل 

  

ر هکتار)، از اصله د 1500متراکم(باالي اصله در هکتار) و فوق 800تا  400براي برداشت باغات متراکم(

هاي روي درخت درصد میوه 90). این ماشین خودرو، 3شود(شکل هاي روي ردیف استفاده میکنندهبرداشت

درختان چند  نتی که دارايکند. براي برداشت باغات سهکتار در یک روز برداشت می 4تا  3را با کارایی 

کنند که یکننده روي تاج استفاده مي حجیم هستند و فاصله بین درختان زیاد است نیز از برداشتتنه

  ). 4هکتار در روز است(شکل  5/1و نرخ برداشت  90داراي درصد برداشت 

  
  ي تاج: برداشت کننده رو4شکل                        : برداشت کننده روي ردیف3شکل 

  

  هاي برداشت به درختانآسیب ماشین

 اتصال محل در. شوندمی میوه ریزش باعث آنها لرزش و درختان شاخهتنه و  گرفتن با هاتکاننده

 به هافک طرف از وارده هايآسیب کاهش باعث که دارد وجود بالشتکی شاخه،تنه و  به هادستگاهفک

 هاآسیب این ).5شود (شکل می ایجاد درخت پوستروي  لهیدگی و پارگی وجود، این با. شودمی درختان

 و هاآفت تجمع براي محلی به است ممکن ولی شوندمی ترمیم درخت خود توسط بعد سال تا معمول بطور

ردیف، وقتی درختان بزرگتر از محفظه رويهايکننده. در برداشتشوند تبدیل هابیماري شیوع یا
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شکند. همچنین این دستگاه موجب سایش اي اصلی آنها در حین برداشت، میهلرزاننده باشند، شاخه

ها استفاده گردد که بهتر است از سموم مسی براي جلوگیري از حمله آفات و بیماريگسترده در درخت می

زنند، مانند ها ضربه میهایی که براي برداشت میوه، به شاخهماشین .)1395پور و همکاران، شود (سیف

هاي روي تاج، بدلیل برخورد مستقیم با شاخه و برگ، باعث ریزش برگ کنندهنیوماتیکی و برداشتهايشانه

و یوسفی و  1389فروش، ها است (کرمانی و پیلهشوند که به میزان قابل توجهی بیشتر از تکانندهدرخت می

    ). 1390مکاران، ه

 زاندن یاام لرها در اثر برخورد با شاخه درخت در هنگدر هنگام برداشت زیتون کنسروي با ماشین، زیتون

 اي را در خودهاي قهوههاي سطحی، از جمله لکهبینند و در هنگام فرآوري، زخمبرخورد با زمین، صدمه می

  گردد. شکیل میداده و به احتمال زیاد بر روي میوه، تاول تنشان

  
  تراکتوري تکان شاخه از استفاده اثر در درخت شاخه به شده وارد : آسیب5شکل 

  

  هرس درختان

 باید را مقدار باالترین ،سال طول در برگ سطح زیتون، محصول در وريبهره باالترین آوردندستهب براي

 ، همکاران و 19سوالگویرادو(شود جمع ها میوه در و یابد افزایش غذایی مواد جذب مقدار تا باشدداشته

 نیاز مورد زمان چون. کندمی پیدا کاهش برداشت هزینه باشد، باالتر درخت در میوه تولید چه هر). 2016

سطح  متوسط، و سبک بصورت درختان سالیانه هرس. است ثابت ماشین توسط درخت هر برداشت براي

 هرس. دارد زیادي تاثیر آن افزایش و مکانیزه برداشت راندمان روي بردهد و برگ را در درخت افزایش می

 بیماریها و آفات رطوبت، افزایش و نور کمبود اثر در و کند رشد باال سمت به درخت تاج شودمی باعث نکردن

 باید، هاشاخه این ها،تکاننده بوسیله زیتون برداشت زمان در. در هم فروروند ها شاخه همچنین. یابند افزایش

 محسوب تاج لرزش مقابل در مقاومت یک عنوان به خود که کنند منتقل میوه داراي نواحی به را لرزش

 دقیق تحلیل و تجزیه به نیاز درختان تربیت فرم و هرس نوع انتخاب). 2002 همکاران، و تومبزي( گردندمی

                                                
19 - Sola-Guirado 
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 که معنی بدین. دارد هرس اثرات و رقم خصوصیات هوایی، و آب و خاك عوامل ویژه به محیطی شرایط

   .گردد شناسایی باشد، عملیات کردن مکانیزه یا بیشتر منجر به تولید تواندمی که هرس از نظر مورد اهداف

 شده، چوبی هايشاخه کمی تعداد داراي باید تربیت هايفرم تکاننده، توسط برداشت با درخت تناسب نظر از

 هايخهشا و باشد شده متمرکز درخت تاج باالیی و میانی هايبخش در باردهی و باشند عمودي و سفت

 مکانیزه رداشتب به را پاسخ بهترین متوسط، اندازه با درختانی. باشد نداشته وجود نیز افتاده و آویزان

 توجه با ها،بیماري و آفات با مبارزه و کوددهی آبیاري، مانند باغداري عملیات سایر زمینه، این در. دهندمی

 و پورسیف(ندداردر راندمان برداشت  ايکننده تعیین نقش باغ، عملکرد و باردهی روي بر آنها اثرات به

  ).1395 همکاران،

 و تراکتوري تنهتکاننده تراکتوري، شاخهتکاننده دستی،شاخهتکاننده شامل ها،تکاننده از استفاده هنگام در

). 2006 ،20فرگوسن(شوند هرس باید درختان تاج پایین شاخه، یا تنه به دسترسی براي خودرو، تنه تکاننده

 برداشت راندمان افزایش براي تاج، پایین کاهش اما است میوه زیادي مقدار شامل تاج پایین اینکه وجود با

 با برداشت زمان در ،پایین تاج هرس مشابه بطور. شودمی پیشنهاد تنه تکاننده از استفاده زمان در

 میوه بیشتر هم سردرختی کننده برداشت هايسیستم در. گرددمی توصیه نیز ردیف روي کنندهبرداشت

 ماشین وسیلههب دسترسی قابل محل این زیرا. دارند قرار تاج پایین در شوند،نمی چیده که هایی

  ).2015 همکاران، و 21رویز کاستیلو(نیستند

 بوسیله سختیهب شودمی باعث ،)زمین سطح از متر 2/3 تا 2/2 بین ارتفاع(درخت انتهاي هايمیوه موقعیت

 برگ وجود عدم بدلیل نیز سردرختی هايکنندهبرداشت بوسیله ها،میوه این برداشت. شوند برداشت دست

 هرس بنابراین). 2010 ،22راب و راوتی(نیست راحت دم، از میوه کردنجدا و ضربه انتقال براي موردنیاز

 از اعم ها،ماشین همه توسط برداشت در مکانیکی، برداشت سهولت و راندمان افزایش بدلیل درخت، انتهاي

  ).2014 گارسیا، کاسترو و فرگوسن( شودمی پیشنهاد ساله هر سردرختی، هايکنندهبرداشت و هاتکاننده

  

  برداشت زمان 

 دارانباغ ویژه توجه مورد حسی، هايویژگی و پایداري کیفیت، روغن، عملکرد روي بر برداشت زمان تاثیر

 عدم بدلیل شوند،می تولید تجاري بصورت که هاییزیتون روغن بیشتر). 2001و همکاران،  23سالوادور(است

 زیر سطح افزایش).  2004و همکاران،  24بلترن( نیستند مناسب کیفیت داراي برداشت، زمان درست انتخاب

دارد  میوه رسیدگی و برداشت زمان تعیین به نیاز مکانیزه، برداشت هايدستگاه توسعه و متراکم باغات کشت

   تاثیر دارد. مختلف باغداري عملیات و هوایی و آب شرایط ارقام، در زیتون روغن کیفیت و عملکرد روي برکه 

                                                
20 - Ferguson 

21 - Castillo-Ruiz 

22 - Ravetti and Robb 

23 - Salvador 

24 - Beltran 
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 فعالیت و روغن شیمیایی ترکیب ، روغن محتواي رنگ، هسته، به گوشت نسبت وزن، رسیدن، فرآیند طی در

 استخراج سهولت ، میوه بافت سفتی بر پارامترها این همه. کندمی تغییر میوه در چشمگیري طور به آنزیم

 مقدار و چرب اسیدهاي ترکیب ).2004و همکاران،  25بوآزیز( گذاردمی تأثیر آن حسی خصوصیات و روغن

و همکاران،  26گوتیرز(کنندمی تغییر میوه رسیدگی با هارنگدانه و هااسترول ها،توکوفرول ها،فنولپلی

 کیفی، سطح در تغییرات این. دارد بستگی رشد شرایط و هوا و آب رقم، به تغییرات این مقدار). 2000

  .دهدمی نشان را خود محصول غذایی ارزش و اکسیداتیو پایداري ، حسی خصوصیات

 فنول،پلی کل محتواي کاهش و نشده اشباع چرب اسیدهاي افزایش دلیل به میوه، رسیدن با کلی،طوربه

 برخوردار باالیی تجاري اهمیت از تغییرات این). 2007و همکاران،  27آیتون(شودمی کمتر آن روغن پایداري

 زود میوه. گذاردمی آن ماندگاري همچنین و روغن حسی هايویژگی بر چشمگیري تأثیر زیرا هستند

. است باالیی تندي و تلخی سطح داراي که کندمی تولید باالیی فنول پلی محتواي با روغنی ،شده برداشت

 با). 2009، 28و دیبکلی اوغلو رامانید(است پایدار بسیار فنولها،پلی اکسیدانیآنتی خاصیت دلیل به روغن این

 گاها فنول،پلی حد از بیش غلظت دلیلبه که آیدمی بدست هاییروغن میوه، زود خیلی برداشت با وجود، این

 همین به و است اساسی اقتصادي اهمیت داراي ،روغن درصد. باشدمی قبول غیرقابل ،29ارگانولپتیکی نظر از

شود. گرفته نظر در برداشت زمان تعیین برايکمیت روغن نیز  کیفیت، هايشاخص با همراه باید ترتیب

 بهبود. یابدمی افزایش توجهی قابل میزان به میوه رسیدن زمان در روغن درصد که استشده ثابت خوبیبه

 به رسیدن از قبل و رسدمی خود اوج به سپس است همراه روغن مقدار افزایش با ابتدا در روغن کیفیت

در  برداشت بهینه زمان تعیین). 2001و همکاران،  30داگ.(کندمی کاهش به شروع روغن، مقدار حداکثر

  است. دشوارهاي کیفی و درصد روغن و میزان رسیدگی، ارقام مختلف، با توجه به ویژگی

است  ي زیتون، شاخصیهاي ارائه شده در تخمین زمان رسیدن میوهترین شاخصکاربردي یکی از بهترین و 

س رنگ ر اسااست. در این روش بسپانیا، مرکز خائن، پیشنهاد کردهکه انستیتو ملی تحقیقات کشاورزي ا

  ).1395، پور و همکارانسیفسازند (ها و استفاده از فرمول زیر، زمان احتمالی برداشت را مشخص میمیوه

   

                                      )7n×7) …….+ (2n×2) + (1n×1) + (0n×0(  سیدگی ر= درجه  

   100                                                                  
  

  گروه زیر می باشد.  8هاي متعلق به تعداد میوه n1, n0n ,2..… ,در این فرمول، 

  ها سبز تیره است.هایی که رنگ پوست آنتعداد میوه= 0

                                                
25 - Bouaziz 

26 - Gutiérrez 

27 - Ayton 

28 - Dıraman and Dibeklioglu 

29 - Organlepticy 

30 - Dag 
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  است. زرد -ها از سبز هایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه1

  شود.دیده می هاي قرمز نیز روي سطح میوهو نقطه ها زرد استهایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه2

  رنگ است.ها قرمز یا بنفش کمهایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه3

  است. ما رنگ گوشت میوه هنوز سفیدها سیاه شده اهایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه4

 نی درآمـده ها سیاه شده و کمتر از نیمی از گوشت میوه به رنگ ارغواهایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه5

  است. 

 وانیه تقریبـا ارغـ  هـا تـا روي هسـت   ها سیاه شده و رنگ گوشت میـوه هایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه6

  .استشده

. بـر  اسـت شـده  ارغـوانی  ها نیز کامالها سیاه شده و رنگ گوشت میوههایی که رنگ پوست آن= تعداد میوه7

  .باشد 5ترین زمان برداشت، زمانی است که این نسبت در بسیاري از ارقام اساس این روش، مناسب

  

  دهندهریزش مواد از استفاده

میوه و افزایش راندمان کننده دمدهنده باعث کاهش نیروي جداشاند که مواد ریزدادهنشانمطالعات زیادي 

هاي زیادي براي استفاده از ). تالش2010و فرگوسن،  2004و همکاران،  31شود (بارانکوبرداشت زیتون می

 حین در کنسروي زیتون به شده وارد صدمات کاهشگرفته است. هاي اخیر صورتدهنده در دههمواد ریزش

و همکاران،  32باشد (زیپورياز نتایج دیگر استفاده از این مواد می ها،تکاننده لرزش شدت کاهش و برداشت

کننده اتیلن، نتایج بهتري را دهنده زیادي آزمایش شده اما ترکیبات آزاد). اگرچه مواد ریزش2014

کننده ) از طرف دیگر، مواد آزاد2014و زیپوري و همکاران،  1981و همکاران،  33(مارتین استدادهنشان

). اما مطالعات دیگري 2018و همکاران،  34رسیدن میوه زیتون شود (مستکیمتواند باعث زود اتیلن، می

ثیر دما شدت تحت تاداد که اتفون اثر نامتعادل و غیرقابل کنترلی بر روي شاخه، برگ و میوه دارد و بهنشان

). 1397شود (نیري و همکاران، گیرد و در بعضی موارد باعث ریزش شدید برگ میو رطوبت محیط قرار می

المللی زیتون که با توجه به باقیمانده اتفون در روغن زیتون، استفاده از این ماده از طرف شوراي بینتا جایی

دهنده براي تسهیل مورد استفاده از ماده ریزش). ولی تحقیقات در 2011نام، ، ممنوع شد (بی2011در سال 

)، گزارش کردند که میوه زیتون رقم نابالی 2018که خدیر و همکاران(در برداشت زیتون ادامه دارد تا جایی

  شود.درصد برداشت می 90ام، تا پیپی 3000روسی، با استفاده از اتفون با غلظت 
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  نتیجه گیري

 کارگیريبه و مناسب قیمت به توجه بادار واقع شده است. درصد باغات زیتون کشور در سطح شیب 50

 کشور دارشیب سطح در زیتون باغات برداشت براي دستگاه، ایناستفاده از  دستی، شاخهتکاننده آسان

  .شودپیشنهاد می

د. هرس یت شوبراي بدست آوردن باالترین سود اقتصادي از کشت زیتون، برداشت آن باید بطور ویژه مدیر

اغ و برایط شمناسب درختان، پایه و اساس یک برداشت مکانیزه مطلوب است. انتخاب ماشین، با توجه به 

هاي کیفی و ه به ویژگیباشد. انتخاب زمان برداشت نیز، با توجنوع رقم، تصمیم مهم مدیریت برداشت می

  کمی روغن، نیاز به دانش و تجربه دارد که الزم است در تعیین آن دقت شود. 
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 Factors affecting on mechanized olive harvesting 
 

With the aim of producing healthy edible oils olive is promoted and developed in Iran. Extra 
virgin olive oil is a unique and complex food, with high nutritional value. Olive harvesting is 
the most important stage of olive cultivation due to its direct impact on the quantity and 
quality of olive oil. The choice of harvesting method depends on the area of orchard, 
production, the slope of the orchard, the shape of the pruning of the trees and the wages of the 
workers in the area. Annual pruning of trees in a light and medium way, increases the leaf 
area in the tree and has a great effect on the mechanized harvesting efficiency and its 
increase. As a abscission agent and helper to increase the harvesting efficiency, ethephon has 
an unbalanced and uncontrollable effect on the branches, leaves and fruits and is strongly 
affected by the temperature and humidity of the environment. But research into the use of 
abscission agents to facilitate olive harvesting continues. Determining the optimal harvesting 
time in different cultivars, according to the quality characteristics and oil percentage and 
ripening rate, is not an easy task and should be sensitive in determining it. 
 
Key words: Olive, Mechanized harvesting, Abscission agents, Pruning 
 

 


