روش ھﺎی ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ ﺻﺪﻓﯽ
ﮐﺸﺖ در ﮐﯿﺴﻪ :ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎ در ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ.
 -١رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺖ دارد.
 -٢ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ
 -٣اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل
 -٤ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 -٥ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﮐﻢ
 -٦اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ در ﺧﺎﻧﻪ
روش ﮐﺎر  :اﺑﺘﺪا ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮ در درس ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﮔﺮ از ﮐﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﮐﺎه ھﺎ را ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ ) ﮐﺎه ھﺎی ﺧﺮد ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﺑﺮای
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎه ھﺎ را درون ﮐﯿﺴﻪ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ رﯾﺨﺘﻪ و آﻧﮫﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺪت  ٤٥دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺟﻮش ﻗﺮا دھﯿﺪ )  ٤٥دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ( .ﮐﺎه ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺮده و
 ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آب اﺿﺎﻓﯽ آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد .
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮐﺎه را در دﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دھﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب از آن ﺑﭽﮑﺪ .ﻗﺒﻞ از
رﯾﺨﺘﻦ ﮐﺎه ھﺎ )ﺑﺴﺘﺮ ( در ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ) ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎی ﺧﯿﺎری( ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻮراخ در ﮐﻒ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺎھﮫﺎی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ٣٠ – ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮب
ﻓﺸﺮده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی آن ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺬر ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺸﺮده
ﺷﺪن ﮐﺎه ھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻮراخ در وﺳﻂ ﮐﯿﺴﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ درب ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﺬر ھﺮ ﮐﯿﺴﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎه و اﻧﺪازه ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺪود  ٥٠٠-٢٠٠ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ دﻣﺎ ﻧﻮر و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در دوره ھﺎی
رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ درس ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﮐﯿﺴﻪ ھﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﺮارت  ٣٠-٢٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮده .ﻣﯿﺰان دﻣﺎ در ھﻔﺘﻪ اول
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺴﻠﯿﻮﻣﮫﺎ )  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ ( ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﮫﺎ را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺑﺮش دھﯿﺪ و ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺎرﭼﮫﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر
اھﻤﯿﺖ دارد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ رﻃﻮﺑﺖ ھﻮا  ٨٥ﺗﺎ  ٩٠درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﮫﺎ ﻗﺎرﭼﮫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻇﺎھﺮ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ھﺎی ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد  .ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎرچ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺎرچ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﻔﻆ دﻣﺎ ،ﻧﻮر ،رﻃﻮﺑﺖ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ روش ﻓﻮق ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ٤-٣ھﻔﺘﻪ ﻗﺎرچ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﯿﺴﻪ ھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺪود  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻼھﮑﮫﺎی ﻗﺎرچ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد .
در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻒ
اﻃﺎق را داﺋﻤﺎ ﺑﺎ آب ﺧﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎر ﺳﺎز ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﮐﺘﺮی آب ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼھﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آن ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻻزم اﺳﺖ) .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درس ﻗﺒﻞ(
ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻃﺎق ،ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .از ورود ﺣﺸﺎرت ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﮕﺴﮫﺎی رﯾﺰ ) ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﮔﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺬر آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 -١ﮐﯿﺴﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺣﺎوی ﺑﺬر )اﺳﭙﺎن( ﻗﺎرچ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎرﮔﯽ ﯾﺎ ﭼﺴﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢داﻧﻪ ھﺎی اﺳﭙﺎن)ﺑﺬر( ﻗﺎرچ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﮫﻮه ای)رﻧﮓ ﻏﻼت( ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ)ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ رﯾﺴﻪ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ﻗﺎرچ
ﺧﻮراﮐﯽ( ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ) ﺑﯿﻤﺎری ﮐﭙﮑﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣داﺧﻞ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﺑﺬر)اﺳﭙﺎن( ﻗﺎرچ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺮات آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤داﻧﻪ ھﺎی ﺑﺬر )اﺳﭙﺎن( ﻗﺎرچ ﺣﺎﻟﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ داﻧﻪ داﻧﻪ ﺷﻮد.
 -٥ﭘﻨﺒﻪ درب ﻧﺎﯾﻠﻮن ﺑﺬر)اﺳﭙﺎن( ﻗﺎرچ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و آﻟﻮده و ﮐﺜﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺬر )اﺳﭙﺎن( ﻗﺎرچ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻣﮑﺎن ﻧﮕﮫﺪاری آن در ﯾﺨﭽﺎل )دﻣﺎی  ٦ -٤درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ( ﺗﺎ  ٢١روز ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺸﺖ در ﻗﻔﺴﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﻗﭽﻪ) :ﮐﺸﺖ در ﻗﻔﺴﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﯿﺮ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ،ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه و ﭘﺮ ﮐﺮدن،
ﺑﺬر زﻧﯽ ،دوره ﻧﮫﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﯿﻮه دھﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﺸﺖ در ﺑﻄﺮی :در اﯾﻦ روش ﺑﻄﺮی ھﺎ را از ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ ﮐﺮده و آن را اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه ﮐﺮده .آﻧﮫﺎ را در دﻣﺎی  ١٨-١٧درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
و رﻃﻮت  ٧٠-٦٥درﺻﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺣﺪود  ٢٠-٢٥روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﻮه دھﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺸﺖ روی ﮐﻨﺪه درﺧﺖ) :درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل( دو روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ روی ﻗﻄﻌﺎت درﺧﺖ وﺟﻮد دارد .ﮐﺸﺖ روی
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﭼﻮب ،ﮐﺸﺖ روی ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮب در اﯾﻦ روش اﺳﭙﺎن را روی ﻗﻄﻌﺎت درﺧﺖ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

