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 باغات چای هرستعریف  

. با الزامی است یچا بوتههرس  )برگ سبز( محصول یفیو ک یکم شیبه منظور افزا

ی شید زاو رش جادیبوته ا یاتیح یهاتیفعال یبرا یمتعادل طیهرس شرا حیانجام صح

اخ و ی )تولید ششیائم در رشد رومحدود شده و در عوض بوته به طور د دهی()گل

 بیسانجام شود بوته دچار آ حیشود. اگر هرس به موقع و صحیم ینگهدار برگ(

حله در مر کاریچا یزراع اتیعمل نیاز مهمتری کینظر هرس  نیاز ا شد،خواهد ن

 باشد.یمداشت 

 

 یچا یهاهدف از هرس بوته
  چایجوان ساختن بوته 

 چای ی )گلدهی(شیاز رشد زا یریجلوگ 

 رفعالیغ یهاجوانه کیتحر  

 محصول  ادیبه منظور ازد ی )برگ سبز(شیدوره رو شیافزا 

 سازی بوته چای()مقاوم و مناسب  یاسکلت قو جادیا 

 یهایماریشده و آلوده به آفات و بدار، خشکگره ف،یضع یهاحذف شاخه 

  (مناسب و سالم یهاها و ساقهشاخه تیتقو) یاهیگ

 چینی بیشتر()برگ ینیچگگسترش و توسعه بر 

 ل( محصو )برداشت ینیچبوته در ارتفاع مناسب جهت سهولت در برگ ینگهدار

 داشت و برداشت ریو سا

 از تراکم عرضه برگ سبز به خصوص در  یریمحصول و جلوگ یجیعرضه تدر

 ی استحصال یچا تیفیبهاره به منظور حفظ ک نیچ

 یطیمح یزاته در مقابل عوامل خسارمقاوم ساختن بوت  
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 نکات مهم در انجام هرس
مناسب  برای انجام هرس رینکات ز تیرعا ،یچا یهابوته یوربهره شیافزا یبرا 

 گردد:یم هیتوص

 شهیدر ر ییمواد غذا رهیزمان مناسب هرس با توجه به ذخ نییتع 

 یرادوره برداشت و قبل از هرس ب انیدادن فرصت مناسب به بوته پس از پا 

 شهیدر ر ییواد غذام یساز هریذخ

 العملخاک و دستور آزمایشو سبز بر اساس  ییایمیش ،یآل یاستفاده از کودها 

 سازمان حفظ نباتات یها

 یچیداس مخصوص هرس، ق ریهرس نظ یو ابزار مناسب برا لیاستفاده از وسا 

 کیپنومات یچیدسته بلند و ق

 سطح  یپوشاندن و ضدعفون یبرا یآهک باتیاستفاده از چسب هرس و ترک

 نیسنگ یهامقطع پس از هرس
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  یرچقا یهایماریاز ب یریشگیپ یپس از هرس برا قارچکش مناسباستفاده از 

 نیسنگ یهاسپس از هر یباغ چا نیو هموار کردن زم حیتسط 

 خم شتوام با  یکاریچا یهافیرد نیحاصل از هرس در بشده خرد یایبقا پخش

 یسطح

 یچا یهاههرس در بوت کلیس تیرعا 

 مان مناسب برای هرسز   
که در نبوده بل رشد سریع هرس در چای بایستی زمانی انجام شود که بوته در حال

-اه میمهرم حال استراحت باشد. پس از خاتمه برداشت که در ایران معموالً در اواخر

وته دهی ببودن شرایط رویشی از نظر نور و درجه حرارت، برگباشد به علت نامناسب

د است شود، توصیه اکیها آغاز میده و در واقع استراحت بوتهبتدریج متوقف ش

پس  و ماهدبالفاصله پس از خاتمه دوره برداشت هرس انجام نگیرد بلکه باید حداقل 

ه ذایی بغهای چای فرصت داده شود تا ذخیره مواد از برداشت چین پاییزه به بوته

 نشاسته در ریشه به حداکثر برسد. صورت

ین های سنگین در باغات چای دو ماه پس از آخربرای هرس انترین زممناسب 

   باشد.ماه میبرداشت یعنی اواخر آذرماه و اوایل دی

 

 ینهال جوان چا یهرس فرم ده
رتفاع ادر زمستان و در  یاصل نیکشت نهال در زمپس از سال کی د،یهرس با نیاول

  .ردیگ از سطح خاک صورت یمتریسانت 20تا  15

 . ردیهرس صورت گ اتیعمل چگونهیه دیم، پس از کشت نهال، نبادر سال دو

از ارتفاع  در زمستان و دیبا است، شاخه 9 یدارا یکه نهال اصل یدر سال سوم، زمان

 . ردیاز سطح خاک هرس صورت گ یمتریسانت 30
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 . ردیانجام گ نهال یهرس بر رو اتیعمل چگونهیه دیدر سال چهارم، نبا

رس هاز سطح خاک  یمتریسانت 40ر زمستان و در ارتفاع د دیدر سال پنجم، با

 شاخه باشد.  21 حداکثر تعداد شاخه ها کهیبطور رد،یصورت گ

 .ردیت گصور یمادر ایبارده و  یها هنند هرس بوتهما دیهرس بوته با، از سال ششم
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 (هرس سبک )سر هرس
محل اتصال ) ی محل طوقهمترسانتی 45تا  35که باالتر از ارتفاع هایی به کلیه هرس

چینی، تحریک بوته گسترش سطح برگبه منظور  ساقه و ریشه در سطح خاک(

-حذف شاخه، چینینواخت و یکدست کردن سطح برگیک ،)غنچه( رخ تولیدجهت 

 تیکم و تیفیک شیافزا ،تقویت ساقهتفاع بوته، کالغی، حفظ ارپنجههای نازک و 

تا  7 بوته ها نکهیپس از اردد. گشود، هرس سبک یا سرهرس اطالق  میمی محصول 

  سبک . هرسردیگ یانجام م ینیاز سطح هرس رشد کردند، برگ چ مترسانتی 10

 شود.  انجام )اسفند( زمستاندر فصل بار کی یسال دیبا
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  هرس کمربر       
ای ههرس های حاصله ازندی بوته، حذف گرهببه منظور اصالح اسکلتاین هرس 

ا توجه ب نوع هرس نیدر ا گیرد.انجام میمتوالی و همچنین حذف شاخه های آلوده 

 نی. ایردگیمانجام  از محل طوقه یمتریسانت 40تا  30از ارتفاع  به شرایط بوته

 .ردیبار انجام گ کیسال  5هر  دیهرس با

 

 

 بر هرس کف
نجام ا یچا یهاهجوان کردن بوتمنظور  ترین نوع هرس بوده و بههرس کف بر شدید

پیچ  دار وهای هوایی، شاخه های گرههدف از این نوع هرس حذف قسمت. ی گرددم

هر  و زییدر فصل پا دیهرس با نیا خورده و بیمار به علت زیاد بودن سن بوته است.

 .ردیانجام گ کباریسال  20تا  15
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 برجدول زمان بندی  هرس کمر

 (اول کلی)س

 برداریفصل بهره فصل هرس سال

 اول
در زمستان باید از ارتفاع 

از  یمترسانتی 40-30

 باالی طوقه هرس شود

اقی برداری پس از بدر فصل بهره

 برگ مغذی روی بوته،  5گذراندن 

 گیردانجام میچینی برگ

 دوم
سطح بوته در زمستان 

 گرددتسطیح می

ی پس از باق  برداریدر فصل بهره

  ،گذاردن یک برگ مغذی روی بوته

 گیردچینی انجام میبرگ

 سوم
سطح بوته در زمستان 

 تسطیح می گردد

 یپس از باق  یبرداردر فصل بهره

 ،بوته یرو یبرگ مغذ کیگذاردن 

 ردیگیانجام م ینیبرگ چ

 چهارم
در زمستان از پایین 

ها هرس کالغیپنجه 

 نماییممی

 یباقپس از   یبرداردر فصل بهره

 ،بوته یرو یبرگ مغذ دوگذاردن 

 ردیگیانجام م ینیبرگ چ 

 پنجم
در زمستان هرس 

 گیردسطحی انجام می

 یپس از باق  یبرداردر فصل بهره

 ،بوته یرو یبرگ مغذ کیگذاردن 

 ردیگیانجام م ینیبرگ چ
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 برهرس کمر  یجدول زمان بند

 )سیکل دوم(
 

 فصل بهره برداری فصل هرس سال

 ششم
ر زمستان باید از ارتفاع د

ی از مترسانتی 35-45

 باالی طوقه هرس شود

برداری پس از باقی در فصل بهره

برگ مغذی روی بوته از آن  5ن گذراند

 چینی شودبرگ

 هفتم
سطح بوته در زمستان 

 رددگتسطیح می

برداری  پس از باقی در فصل بهره

گذاردن یک برگ مغذی روی بوته برگ 

 گیردچینی انجام می

 هشتم
سطح بوته در زمستان 

 رددگتسطیح می

 یپس از باق  یبرداردر فصل بهره

بوته  یرو یبرگ مغذ کی شتنگذا

 ردیگیانجام م ینیبرگ چ

 نهم
یین پنجه در زمستان از پا

 نماییمها هرس میکالغی

 یپس از باق  یبرداردر فصل بهره

بوته  یرو یبرگ مغذ دوگذاردن 

 ردیگیانجام م ینیچبرگ

 دهم
در زمستان هرس سطحی 

 گیردانجام می

 یپس از باق  یبرداردر فصل بهره

بوته  یرو یبرگ مغذ کیگذاردن 

 ردیگیانجام م ینیبرگ چ
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 برکفهرس   یجدول زمان بند

 فصل بهره برداری فصل هرس سال

 اول
از طوقه و در صورت در زمستان 

 10ساقه اصلی مناسب در ارتفاع 

 گرددرس هی مترسانتی

 مترسانتی 50-60وقتی ارتفاع بوته به 

 شودرسید اقدام به ناخن زنی می

 گیردهرسی صورت نمی هیچ دوم
-سانتی 50-60برگ چینی از ارتفاع 

 شودی انجام میمتر

 سوم
 30-35از ارتفاع  در زمستان

 گرددمیانجام ی هرس مترسانتی

 یبرگ مغذ 5شتن گذا یپس از باق

 ردیگیانجام م ینیبوته برگ چ یرو

 چهارم
 در زمستان سطح بوته تسطیح 

 گردد.می

ی مترسانتی  55-60بوته از ارتفاع 

 یبرگ مغذ یک شتنگذا یپس از باق

 ردیگیانجام م ینیبوته برگ چ یرو

 پنجم
  حیدر زمستان سطح بوته تسط

 گرددیم

پس متری سانتی 55-60از ارتفاع بوته 

 یور یبرگ مغذ کی شتنگذا یاز باق

 ردیگ یانجام م ینیبوته برگ چ

 ششم
 در زمستان از پایین پنجه

 شودها هرس انجام میکالغی 

 یبرگ مغذ 5 گذاردن یپس از باق

 ردیگیانجام م ینیچبوته برگ یرو

 هفتم
  حیدر زمستان سطح بوته تسط

 گرددیم

پس از ی مترانتیس 55-60از ارتفاع 

 یرو یبرگ مغذ کی شتنگذا یباق

 ردیگیانجام م ینیچگبوته بر

 هشتم
 35-40اع در زمستان از ارتف

 گیردی هرس انجام میمترسانتی

 یبرگ مغذ 5 شتنگذا یپس از باق

 ردیگیانجام م ینیچبوته برگ یرو

 


