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چای

رین اهمیت تیکی از با و نوشیدنی پس از آب در جهان مصرف ترین گیاهی دائمی، همیشه سبز و از پر چای•

.  محصوالت بخش کشاورزی است

.می گیردقراربرداریبهرهموردآنازهکتار22،210کهاستهکتار28،210فعلیکشتزیرسطح•

(هکتار2821هکتار و مازندران 25،389سطح زیر کشت چای در گیالن )

هزارخانوار50حدودو خانوار تولیدکننده چای بهره برداران تعداد •

. در عرصه چای فعالیت دارندروستا 900بیش از•

.استاست و اقتصاد گیالن تا حدی به آن وابستهعموم مردم وسیله پذیرایی و نوشیدنی اصلی ساده ترین •

.بماندو باردهسالم به روش درست است تا باغ چای باغی به راه ها انجام عملیات ساده ترین بهترین و از یکی •
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تغذیه در باغات چای

نموورشدبرایگیاهنیازموردغذاییعناصرتأمیندرراخاکتوانایی،خاککیفیتیاخاکحاصلخیزی•
اینبه.استاختصاصیآن هاوظایفکهدارندنقشعناصریگیاهان،توسعهورشددر.می دهدنشانحداکثر
.می شوداطالق"گیاهضروریغذاییعناصر"اصطالحدرعناصر

.ستاکودهای آلی، زیستی و شیمیایی به وسیله انواع تغذیه بوته های چای از عملیات مهم به باغی در چای •

.می شوداستفاده برداشت و سپس چایسازی برای گیاه چای برگ های از •
.ودمی شاندوخته غذایی گیاه کم از خاک و گیاه خارج می شود و از برداشت برگ سبز بخشی از مواد غذایی با •
.  می گرددطور متعادل حفظ به گیاه ، غذای کود دادنبا •
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کودهای آلی

ای کودهای دامی، مرغی پوسیده، کمپوست، بقایای هرس بوته های چای، کمپوست ضایعات کارخانه ه)آلی کودهای •

جب مناسب عناصر در گیاهان موغلظت های با ایجاد ( آلیچای سازی، بقایای بستر قارچ و ورمی کمپوست یا هر ماده 

.کم آبی می شودو افزایش مقاومت به مصرف کنندگان رشد و عملکرد مطلوب گیاه، سالمت 

هبود به خاک می تواند سبب افزایش سطح حاصلخیزی خاک و بافزودن کودهای آلی به همراه کودهای شیمیایی •

.  ویژگی های آن و در نتیجه افزایش مقدار و قابلیت جذب عناصر غذایی شود

زیست باشد تا از این طریق بتوان از مشکالتمناسبی برای کودهای شیمیایی مكمل می توانند کودهای آلی 

ایی ناشی از مصرف روزافزون کودهای شیمیایی در درازمدت کاسته و از خروج ارز برای واردات کودهای شیمیمحیطی 

.  ممانعت نمودآن ها و مواد اولیه 

هکتار تن در 5حداقل : مصرف در باغات چایمقدار 

واخر اسفند یا اوایل فروردین و مخلوط با خاکا: مصرفزمان 
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(بیولوژیک)کودهای زیستی 

گیاه و کودهای طبیعی هستند که نقش مهمی در تغذیه، (زنده حاوی میكروارگانیسم های )زیستی کودهای •

. دارندسالمت خاک به عهده 

.می کننددر اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را در جذب عناصر یاری •

، بهبود ساختمان خاک، بیماری هاعالوه بر کمک به جذب عنصری خاص باعث جذب سایر عناصر، کاهش •

.  می شوندی محیطتنش های تحریک بیشتر رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول و افزایش مقاومت گیاه به 
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کودهای شیمیایی
(نیتروژن از منبع اوره)

. أثیر می گذاردنیتروژن یکی از عناصر غذایی پرمصرف گیاه چای است که بیش از هر عنصر دیگر بر رشد و عملکرد برگ سبز ت

.می شودچای باعث کاهش شدید رشد و زردی گیاه در کمبود نیتروژن 

.  با برداشت برگ سبز چای بخشی از نیتروژن از خاک و گیاه خارج می گردد

انجام عملیات هرس بویژه هرس های شدید و سوزانیدن شاخه و برگ های حاصل از آن؛ هدر رفت نیتروژن از خاک را بسیار 

. افزایش می دهد

(کیلوگرم برای باغات هرس شده200و 500-700: آبیاری)کیلوگرم در هکتار 300تا 250: مقدار مصرف در باغات چای

(روز قبل برداشت هر چین20)به صورت سرک در دو تا سه مرحله : زمان مصرف

بین ردیف های چایکاری و حتی االمکان مخلوط با خاک: روش مصرف
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کودهای شیمیایی
(پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم)

ود گیاه باعث می ش. نقش زیادی در نگه داری آب و رشد بوته چای دارد. استپتاسیمترین ماده غذایی مورد نیاز بوته چای از مهم 

د، فرم و نگهداری شاخه های جدیباعث حفظ . در زمان سرما، کم آبی و خشکی طوالنی و درجه حرارت باال تحمل بیشتری پیدا کند

.می شودبوته و شاخساره نگه دارنده 

.درآینداز لبه ها پژمرده می شوند و ممکن است به رنگ قرمزـ برنزی برگ ها ؛ پتاسیم در چایکمبود 

.ریزش برگ به سمت باال حرکت می کند و در سرتاسر شاخساره نگهدارنده ادامه می یابد

.می شوندرشد و تولید، کند می شود و شاخساره های بنجی به همراه تعدادی برگ کوچک تشکیل 

.نمی گیردگسترش بوته پس از هرس صورت 

(باغات هرس شدهکیلوگرم برای 300)کیلوگرم در هکتار150تا 100: مقدار مصرف در باغات چای

(چینهرروز قبل برداشت20)به صورت سرک همراه اوره در دو تا سه مرحله : زمان مصرف

بین ردیف های چایکاری و مخلوط با خاک: روش مصرف
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کودهای شیمیایی
(از منبع سوپر فسفات تریپلفسفر)

قال انرژی ؛ مهم ترین عنصر غذایی ضروری و پرمصرف موردنیاز چای بوده و موثرترین نقش آن در فرآیند تولید و انتفسفر

مقاومت بهبود کیفیت محصول، افزایش. شکل گیری سرشاخه ها و ریشه های جدید نقش موثری دارداین عنصر مهم در . است

.در مقابل عوامل بیماری زا از نقش های دیگر فسفر است

ی خود برگ ها مات و کدر شده، براق، (که دیرتر از کمبودهای نیتروژن و پتاسیم ظاهر می شود)چای در کمبود فسفر در اثر 

شت خم ساقه های مبتال به کمبود فسفر از انتها به پ. درآیندبنفشرا از دست می دهند و ممکن است به رنگ آبی فام یا 

.می گیردمی شوند، درست از جایی که هرس انجام 

کیلوگرم در هکتار 100تا 50: مقدار مصرف در باغات چای

اواخر زمستان در : زمان مصرف

بین ردیف های چایکاری و ضرورتاً مخلوط با خاک: روش مصرف
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تغییر آرایش کاشت
(خالف جهت شیب زمین)

.دارندقرار ( درصد70)و کوهپایه ( درصد30)در مناطق دشت گیالن و مازندران باغات چای در استان 

.  استانجام شده در جهت شیب ردیف کاری قرار دارند از زمان احداث باغات، شیب دار باغاتی که در مناطق 

بوته و باعث شده بودند که کشت نهالبا دست راحت تر و برداشت برگ سبز راحت تر عبور و مرور عواملی چون 

.شوندایجاد زمین باغات گیالن و مازندران در جهت شیب سازی 

:زمیندر جهت شیب معایب باغات چای 

آبشویی و هدر رفت آب و خاک به توسط بارندگی های زیاد گیالن و مازندران•

زمین های مسطحو فرسایش بیشتر خاک نسبت به با شیب ازی شخم مو•

مکانیزاسیونو به باغی چایکاری برای انجام عملیات ردیف های نامناسب بودن •

کودبیشتر آبشویی باغات چای و سختی در عملیات کوددهی •

لخت شدن خاک پای بوته ها به مرور زمان در اثر آبشویی و کاهش در باردهی•
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تغییر آرایش کاشت
(خالف جهت شیب زمین)

:مراحل اجرا و روش های مختلف نفوذ و ذخیره آب در مناطق شیب دار

برای شروع عملیات( سانتی متر سطح خاک10از )هرس کمربر و گاهی کف بر -1

درصد مناسب است و اجازه حرکت رواناب روی سطح شیب 25برای باغات چای با شیب تا ( بصورت پله ای)تراس بندی -2

(.محدودیتی برای ورود ماشین آالت وجود ندارد)دار داده نمی شود

انه درصد باید از چاله و یا جوی پشته هایی در باغات جهت جلوگیری از رسیدن رواناب به آست25برای شیب های باالی -3

.فرسایش و نفوذ بیشتر آب در خاک استفاده کرد
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تغییر آرایش کاشت
(خالف جهت شیب زمین)

:مراحل اجرا و روش های مختلف نفوذ و ذخیره آب در مناطق شیب دار

حتی االمکان بوته سازی بصورت دوردیف یک ردیف کردن باشد تا سطح پوشش بیشتری را شامل گردد-4

استفاده از کود دامی و مواد آلی بین ردیف های چای جهت نفوذپذیری بیشتر خاک-5

کیلوگرم 300، (از منبع اوره)کیلوگرم اوره 200تغذیه در باغات هرس شده برای تغییر آرایش کاشت در سال اول؛ -6

(از منبع سوپر فسفات تریپل)کیلوگرم در هکتار فسفات 200و ( از منبع سولفات پتاسیم)پتاس 
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تغییر آرایش کاشت
(خالف جهت شیب زمین)

:معایب تغییر آرایش کاشت

هزینه اولیه باال•

سختی کار و فنی بودن آن•

نداشتن آموزش کافی•

نبودن دستگاه های کافی•

تشدید فرسایش خاک با اجرای بد•
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تغییر آرایش کاشت
(خالف جهت شیب زمین)

سازمان چای کشور

:مزایای تغییر آرایش کاشت در مناطق شیب دار

(تن در هکتار فرسایش خاک در باغات چای10بیش از )کنترل فرسایش •

(ذخیره آبی بیشتر)خاک نگهداری و نفوذ بیشتر آب در •

تسهیل در عملیات به باغی و کاهش هزینه تولید•

(درصد20حداقل )ارتقاء کیفیت برگ سبز در اراضی شیب دار •

درصد به دلیل سرعت برداشت و دورهای برگچینی بیشتر70تا 40افزایش تولید برگ سبز •

کیفیتارتقاء کمیت و به واسطه افزایش درآمد چایکار •

سبزکیفیت برگ به واسطه ارتقاء کیفیت چایسازی و چای خشک •

سهولت در اجرای مکانیزاسیون و استفاده از ماشین آالت برگ چین و هرس•

تسهیل در مدیریت علف های هرز•



تغییر آرایش کاشت
(خالف جهت شیب زمین)
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:برای تغییر الگوی کاشتباغات چای مستعد در گیالن و مازندران

(درجه دما در کوهپایه4کاهش تا )حداکثر بهره برداری از باالرفتن دما و تغییر اقلیم •

عدم سرمازدگی به ویژه در چین بهاره مناطق شیب دار•

(درصد90درصد و سیاهکل 50فومن)درصد باغات چای در مناطق کوهپایه و مناطق شیب دار است 70حدود •

.هستند که مستعد تراس بندی می شوند( شیب نسبتا تند)درصد 25هکتار باغات چای در شیب تا 8000بیش از •

ره درصد قرار دارند که برای جلوگیری از رواناب و رسیدن به آستانه فرسایش خاک و ذخی25بقیه باغات چای در شیب باالی •

.در مناطقی از باغ استفاده کرد( چاله، جوی و پشته)آبی بیشتر از بانکت 



؛ تولید ملیچای ایرانی
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تقدیر و تشکر از توجه شما


