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 فروت ستاز اجرای  هدف

Aتولید میوه با کیفیت : B :کاهش ریزش گل و میوه C :تضمین تولید گل و تشکیل میوه D : کاهش

 در برخی درختان آوری سالکاهش : E ها در سال جاریریزش جوانه

 

 در باغات میوه است. ایتغذیهمرحله  ترینمهمفروت ست، 

 ؟چیست فروت ست . 1

 افتدیمفروت ست یک عبارت انگلیسی به معنی تنظیم میوه است. تنظیم میوه یعنی تغییراتی که در نهنج گل اتفاق 

. در این زمان تقسیم سلولی گویندمیتا میوه اولیه تشکیل شود. در واقع مرحله شروع تشکیل میوه را فروت ست 

برای رشد( بیشتر از بزرگ شدن سلولی اتفاق میافتد. این همان زمانی است که میوه کوچک است و  ازیسظرفیت)

برای یک فروت ست ایده آل آماده  هاجوانهکه باید  ایمرحلهدر ایران به  اصطالحاًسرعت رشد بسیار پایینی دارد. 

 .ایمکردهگویند و ما هم از همین اصطالح در این مقاله استفاده می "فروت ست"شوند، 
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 فروت ستاجرای بهترین زمان برای . 2

 ،بالفاصله پس از برداشت میوه نوبت اولشود. اجرا مینوبت  3برنامه فروت ست در طول فصل رشد، در 

ت اهمی .است هابعد از تشکیل میوه سومنوبت  و در بهارها و باز شدن اولین برگها زمان تورم جوانه دوم نوبت

 در ست فروت مراحل ارزش یا سهم) 1متفاوت باشد که در جدول شماره  تواندمیاین مراحل در درختان مختلف 

  مشخص شده است.به خوبی ( میوه درختان

 

 

 فروت ست بعد از برداشتاول:  نوبت

. دکنرا تقویت  هاجوانه، هابرگقبل از ریزش درخت در فرصت کوتاهی که دارد باید  ،در فروت ست بعد از برداشت

نیاز برای برنامه فروت ست به درخت کمک خواهیم کرد تا مواد غذایی بیشتری را در  موردبا محلول پاشی کودهای 

برای فعالیت و جذب  هابرگبگذرد توانایی  هامیوهدقت داشته باشید که هر چه از زمان برداشت ها ذخیره کند. جوانه

بی و برگ هنوز سبزینگی مناس نیفتدبنابراین سعی کنید فروت ست بعد از برداشت به تأخیر  .یابدمیعناصر کاهش 

مرداد به بعد اجرا  15شوند باید فروت ست از مرداد برداشت می 15درختانی که زودتر از برای در ضمن داشته باشد. 

 شوند، فروت ست بالفاصله پس از برداشت انجام گیرد.مرداد برداشت می 15برای درختانی که بعد از ولی  شود.
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 زمان تورم جوانه هافروت ست : نوبت دوم

که در بسیاری از درختان مانند شود. دقت داشته باشید فروت ست در زمان تورم جوانه ها توصیه می در نوبت دوم

اینکه برگ در زمان تورم جوانه وجود ندارد بنابراین فروت ست در زمان تورم جوانه ها درختان هسته دار با توجه به 

ولی در درختانی مثل درختان دانه دار یا انگور باید در زمان باز شدن اولین برگ ها و  زیادی نخواهد داشت. تأثیرنیز 

جوانه ها بسته به نوع درخت در جدول سهم یا ارزش فروت ست تورم قبل از باز شدن گل ها فروت ست انجام شود. 

 مشخص شده است. 1شماره 

 تشکیل میوهفروت ست بعد از : نوبت سوم

شود که موجب افزایش ظرفیت بزرگ شدن میوه و جلوگیری نیز بعد از تشکیل میوه فروت ست اجرا می نوبت سومدر 

و در زمان نخودی شدن یا فندقی شدن  شود. زمان اجرای این مرحله کامال مشخص استاز ریزش آن در فصل گرم می

  شود.میوه )بسته به نوع میوه( اجرا می
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 فروت ست پاییز یا فروت ست بهار؟. 3

این مراحل با توجه به زمان گل انگیزی، زمان استفاده فروت ست در درختان مختلف دارای اثرات متفاوت می باشد. 

به ارزش اثر گذاری بر اساس درصد تنظیم و در جدول ذیل به شرح توضیح ظهور گل و ظهور برگ ها تنظیم و با توجه 

  داده شده است.

 میوه درختان در ست فروت مراحل ارزش یا سهم: 1جدول شماره 

لیست درختان 

 میوه

پس از برداشت 

میوه و قبل از 

 ریزش برگ ها 

 (مرداد تا مهر)

در زمان تورم جوانه ها و 

اولیه  یباز شدن برگ ها

 تا قبل از تشکیل گل 

 (اسفند تا اردیبهشت)

بعد از تشکیل میوه ها 

 )فندقه شدن میوه ها( 

 (اردیبهشت تا خرداد)

 توضیحات

% 50 سیب، گالبی، به   20 %  30 %   

شلیل، بادام، هلو، 

 آلبالوآلو، گیالس، 
60 %  10% 30 %   

% 60 % 10 انگور و تمشک  30 %   

% 50 پسته، گردو  20 %  30 %   

% 20 عناب، زرشک  50 %  30 %   

مرکبات، پرتقال، 

نارنگی، لیموترش، 

لیموشیرین، گریپ 

 فروت، نارنج

70 %  30 %  

در مرکبات جنوب از تاریخ آبان تا بهمن 

 قبل از شروع گلدهی

در مرکبات شمال بعد از برداشت و قبل 

 از شروع گل در تاریخ اسفند تا فروردین

% 60 % 10 کیوی، انار، انجیر  30 %   

% 30 زیتون   40 %  30 %   

% 30 خرمالو  40 %  30 %   

 ارزش یا سهم هر یک از مراحل انجام فروت ست با توجه به درصد در جدول مشخص شده است
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 است؟مهم چرا فروت ست . 4

صورت مستقیم در جوانه های زایشی اندامی از گیاه هستند که دارای ذخیره ای از عناصر می باشند. این عناصر به 

فرایند زایش یا تشکیل جوانه زایشی، تلقیح، تشکیل میوه و بزرگ شدن میوه نقش بسزایی دارند. با توجه به تغییرات 

وه در فرایند زایش یا تشکیل جوانه زایشی، تلقیح، تشکیل می مؤثرگیاه توان یا فرصت کافی برای ذخیره عناصر  ،اقلیمی

ن رو برای یک زایش یا تشکیل جوانه زایشی قوی و تلقیح و تشکیل میوه با کیفیت و و بزرگ شدن میوه ندارد. از ای

میوه استفاده از برنامه غذایی فروت ست بسیار حائز اهمیت است. انجام فروت ست عالوه بر افزایش  مؤثربزرگ شدن 

 رو انجام برنامه غذایی فروتکند. از این موارد فوق موجبات عدم ریزش را برای میوه در مراحل بزرگ شدن فراهم می

قابل ذکر است که فروت ست  کنیم.ا برای انجام این مهم پیشنهاد میبرنامه غذایی دایان رست بسیار اهمیت دارد که 

ین ارزش ا وت است که در جدول باال می توانیدو درصد اثرگذاری متفا ک برنامه با مراحل مختلفیبلکه یک کود نیست 

 مشاهده کنید. را برای درختان مختلف

 

 کود فروت ست بهتر است یا برنامه غذایی فروت ست؟استفاده از یک . 5

ای از عناصر مورد نیاز است که باید در قالب یک برنامه غذایی روی برگ ها مجموعهبرای فروت ست یا تقویت جوانه

باشد. در بازار ترکیباتی با عنوان کود فروت ست وجود دارد که مجموعه ای از  مؤثرپاشی شده تا جذب شود و محلول

 امه غذایی فروت ست نسبت به کود فروت ست:دلیل برتری برن 3عناصر در یک بطری به فروش میرسد. 

ا رزمانی که همه عناصر در یک کود فروت ست قرار بگیرند نمیتواند درصد باالیی از هر کدام از عناصر  اول اینکه

د. به طور مثال فرض کنید یک بطری یک لیتری دارید که داخل آن آب و نوشابه میریزید. در این شرایط نداشته باش

دارد و نیم لیتر نوشابه. ولی زمانی که در همان ظرف آب و نوشابه و دوغ و دلستر بریزید مقدار هر کدام از نیم لیتر آب 

مایعات از نیم لیتر کمتر خواهد شد. بنابراین زمانی که تمام عناصر درون یک بطری باشند درصد آنها کم خواهد بود. 

 گیرد.ها قرار میالتری در اختیار برگولی اگر همین عناصر به صورت جداگانه مصرف شود درصد با

ها فرصت کافی برای جذب و انتقال زمانی که شما کودها را در چند مرحله و به تفکیک استفاده کنید، برگ دوم اینکه

 گیرندرا دارند. ولی زمانی که از کود فروت ست استفاده شود همه عناصر در یک مرحله روی برگ قرار می مواد غذایی

 که کارایی جذب را کاهش خواهد داد.
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در برنامه غذایی فروت ست که توسط شرکت تخصصی تغذیه گیاهی دایان نوشته شده است، نکات کلیدی  سوم اینکه

بیشتری خواهند داشت. شاید نیاز  تأثیراتر ابتدا و کدام عناصر در مراحل بعدی زیادی نهفته است که کدام عناصر د

ها افزایش پیدا کند و در مراحل بعدی سرعت انتقال مواد باشد در ابتدا توسط برخی کودها محتوای مواد غذایی برگ

مراحل برنامه  مستلزم دقت در اجرای هامانده در برگ انجام شود. همه اینانتقال نهایی مواد باقی نهایتاًافزایش یافته و 

 توان به همه این اهداف دست پیدا کرد.غذایی فروت ست است و با مصرف یک کود فروت ست نمی

 

 ؟مناسب است رای فروت ستچه عناصری ب. 6

ر ی بارده به تمامی عناصهاجوانهتوسط محققین علم تغذیه گیاهی، درختان میوه برای تقویت  شدهانجامطبق مطالعات 

. البته بعضی از عناصر از اهمیت بیشتری باشدنمی منطقیماکرو و میکرو نیاز دارند و تغذیه گیاه با چند عنصر خاص 

درختان زمانی رشد اولیه و فروت ست مطلوبی خواهند داشت برخوردارند ولی این نیست که سایر عناصر نیاز نباشد. 

  از عناصر نداشته باشند. کدامهیچدی از کمبو گونههیچ هاجوانهکه 

درخت به دلیل  مسلماًباید قبل از ریزش برگ دریافت کنند. چون  هاجوانهعنصری است که  ترینمهم( N) نیتروژن

ایی به و عملکرد نه هامیوهکند، در نتیجه اندازه  تأمینفعالیت اندک ریشه در اوایل بهار نخواهد توانست این نیاز باال را 

 دت افت خواهد کرد.ش

عنصری است که در ساختار دیواره سلولی نقش کلیدی دارد و در کمبود این عنصر رشد سلولی به شدت ( Ca) کلسیم

 یرسانپیغامخواهد شد. همچنین این عنصر به واسطه اینکه عنصر اصلی در  هامیوهافت خواهد کرد و موجب ریز بودن 

 نقش مهمی دارد. هاجوانهعناصر در  سازیذخیرهو سیگنالینگ است، در 

به  هابرگیک عنصر سیگنالینگ برای انتقال قند درون گیاه است. پس از برداشت میوه انتقال قند از  (K) پتاسیم

یرد. انجام بگ ترسریعباید این انتقال  رودمیو به دلیل اینکه برگ رو به پیری  کندمیبسیار اهمیت پیدا  هاجوانه

 . کندمیپتاسیم اهمیت باالیی پیدا  پاشیحلولماینجاست که 

دچار  هابرگو  شودمیاز جمله عناصری است که به دالیل مختلف جذب آن توسط ریشه با مشکل مواجه  (Fe) آهن

د . این کمبوکندمی. از طرفی فعالیت ریشه در اوایل بهار پایین است و این کمبود آهن را دو چندان شوندمیکمبود 
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 طعاًق. پس شودمی هابرگو زردی  پریدگیرنگست( باعث  ه در زمان شروع تشکیل میوه )فروتنیتروژن است کآهن و 

 ذخیره شود تا از بروز این مشکالت جلوگیری شود. هاجوانهباید در سال قبل این عنصر در 

راحل شتری نسبت به سایر مدر گیاه است. این عنصر در زمان تشکیل لوله گرده اهمیت بی مصرفکمیک عنصر  (B) بور

. این به این معنی نیست که باید مقدار بسیار باالیی مصرف شود چرا که در هر صورت این یک عنصر کندمیپیدا 

ریزمغذی است و باید حد پایین آن رعایت شود و مقادیر باالی آن مشکالت بزرگتری را به همراه دارد. همانطور که 

 ذخیره شود. هاجوانهاز برداشت میوه در داخل گفته شد این عنصر نیز باید پس 

. این شودمیکه اهمیت آن در زمان فروت ست بیشتر  شودمینیز همانند بور از عناصر ریزمغذی محسوب  (Zn) روی

 هاوانهجو عملکرد هورمون اکسین نقش دارد. در صورتی که روی در  هاآنزیمعنصر در تولید کلروفیل و فعالیت برخی 

نشود در اوایل بهار کمبود این عنصر اتفاق خواهد افتاد. کمبود روی به علت کاهش تولید کلروفیل و  سازیذخیره

ی کوچک نخواهند توانست فتوسنتز هابرگ قطعاً. که شودمی هابرگکاهش فعالیت هورمون اکسین باعث کوچک ماندن 

 مطلوبی برای تولید میوه ایده آل داشته باشند.

( در تولید کلروفیل، فرآیندهای آنزیمی، تولید پروتئین، متابولسیم نیتروژن و ... نقش دارد که حضور آن Mn) منگنز

 در برنامه غذایی فروت ست کمک زیادی به فعالیت برگ ها و تشکیل میوه خواهد کرد.

 دیگر. دهد رخ تواندنمی فتوسنتز آن، بدون. است برگ( سبز )عامل رنگ کلروفیل مرکزی مولکول (Mg) منیزیم

روغن.  و نشاسته سلولی، سنتز پروتئین، دیواره گیریشکل انرژی، انتقال: از اندعبارت مؤثر منیزیم و مهم هاینقش

 دالیل محکمی برای مصرف این عنصر در زمان پس از برداشت است. هااین

 مصرفکمن عناصر هر چند که مختلف گیاه دارند. ای هایبخشمتعددی در  هاینقشسایر عناصر ریزمغذی هر کدام 

 ذخیره شوند. هاجوانهدر  هابرگباید قبل از ریزش  حتماًو  اندضروریهستند ولی بسیار برای گیاه 

د دارن سازیذخیرهبرای تولید نیاز به در طبیعت فکر کنید. )انسان، گیاه، حیوانات(  مولدها)به تمامی 

 (کنندنمیمواد غذایی مورد نیاز، اقدام به تولید  سازیذخیرهقبل از  کدامهیچبنابراین 
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 گیرینتیجه. 7

 . فروت ست جزء راهکارهای بسیار کلیدی برای افزایش عملکرد در برنامه غذایی کشاورزان با تجربه و دانش است.1

 دوم نوبت میوه، برداشت از پس بالفاصله اول نوبت. شودمی اجرا نوبت 3 در رشد، فصل طول در ست فروت برنامه. 2

 .است هامیوه تشکیل از بعد سوم نوبت و بهار در هابرگ اولین شدن باز و هاجوانه تورم زمان

درختان مختلف میوه متفاوت است. درصد اثرگذاری هر یک از مراحل سه گانه فروت ست در  یا ارزش مراحل سهم. 3

 بسته به نوع درخت مشخص شده است. 1فروت ست در جدول شماره 

تواند . برای فروت ست باید تمام عناصر در اختیار گیاه قرار بگیرد و استفاده از چند عنصر خاص مثل روی و بر نمی4

 ها را تأمین کند.تمام نیاز جوانه

. استفاده از برنامه غذایی فروت ست بسیار بهتر از استفاده یک کود فروت ست است. در برنامه غذایی فروت ست چند 5

باعث تولید مواد فتوسنتزی و  نهایتاًپاشی وجود دارد که هر مرحله دالیل خاصی برای مصرف داشته و مرحله محلول

 ها خواهد شد.ها برای تقویت جوانهانتقال مواد به جوانه

ای شده است که در انتهای همین مطلب . تمام مواردی که توضیح داده شد در برنامه غذایی دایان به آن توجه ویژه6

 د کرد.غذایی فروت ست دایان را مشاهده خواهیبرنامه 
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 برنامه غذایی پیشنهادی فروت ست درختان میوه

 : برنامه فروت ست 2جدول شماره 

 
 اردیبهشت تا خرداد اسفند تا اردیبهشت مرداد تا مهر

 ریزش برگ هاپس از برداشت میوه و قبل از 
 یدر زمان تورم جوانه ها و باز شدن برگ ها

 اولیه تا قبل از تشکیل گل
 بعد از تشکیل میوه ها )فندقه شدن میوه ها(

پسته، گردو، سیب، گالبی، به، 

شلیل، بادام، هلو، آلو، گیالس، 

 البالو

 پتاس وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( روی

 کالت آهن دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب(
 کلسیم وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( روی

 ره ) یک کیلو در هزار لیتر آب(او

 کلسیم وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(روی
 کلسیم وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(  

 وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( روی 

 اوره )دو کیلو در هزار لیتر آب( 

انگور و تمشک، عناب، زرشک، 

کیوی، انار، انجیر،  زیتون، 

 خرمالو

 پتاس وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( روی

 کالت آهن دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب(

 پتاس وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( روی

 لسیم وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( ک کالت آهن دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب(

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 کلسیم وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(  وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(روی

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(  

 وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( روی 

 اوره )یک کیلو در هزار لیتر آب( 
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مرکبات، پرتقال، نارنگی، 

لیموترش، لیموشیرین، گریپ 

 فروت، نارنج

 پتاس وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( 

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب( روی

 کلسیم وافر دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب(  کالت آهن دایان )نیم لیتر در هزار لیتر آب(

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( 

 کلسیم وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(  وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(روی

 ریزمغذی دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب(  

 وافر دایان )یک لیتر در هزار لیتر آب( روی 

 اوره )یک کیلو در هزار لیتر آب( 

 روز از مرحله اول صورت گیرد.  15تا  3در فروت ست ها دو مرحله ای، مرحله دوم با فاصله 

 لیتر آب مخلوط شده و مورد استفاده قرار میگیرد. 1000معرفی شده در جدول در مقدارهای مشخص شده تمامی در محصوالت 

 

 

 

 

 


