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  وه پستهيم يدر پوک مؤثرعوامل  يبرخ يبررس

 

از مشکالت مهم درختان پسته است که هر ساله سبب کااه  االا     يکي (Blankness fruits)پوک  يوه هايد ميتول

کناد اماا    يشود و تخمدان رشد م يم  يوه تشکيدهد که م يرخ م يزمان يده پوکيگردد. پد ياز عملکرد درختان م يتوجه

 يوه لاه وااوم ما   يا وه و در زماان پار شادن م   يا   ميدر زماان تشاک   يده پاوک يا گاردد. پد  ين لا اختالل رولرو ما يرشد جن

 . (Ferguson, 2005)وندديپ

 وه:يل ميدر زمان تشک يپوکالف( 

ن يدن له تخمک و همچنيرده تا رسچون عدم رشد لوله گ يليح له داليرد اما تلقيگ يانجام م ياست که گرده افشان يهنگام

 گردد. يک شدن لوله گرده، لا مشک  رولرو مين رفتن تخمک در زمان نزدياز ل

ست اما عدم انجام لقاا   يوه کافي  ميتشک يرشد لوله گرده در خامه لرا يا حتيو  يند گرده افشانيک فرآي، تحرين تئوريلا ا

وه لادون انجاام لقاا ،    يا   ميده تشاک يا ن پديا گاردد. ا  يوه پاوک ما  يا مد يوه و تولين و عدم پر شدن مي  جنيمانع از تشک

 شود. يده مينام  (Parthenocarpy)يپارتنوکارپ

لرخي شواهد پژوهشي نشان مي دهد که پارتنوکارپي تحريک شده توسط گرده افشاني مکانيزمي اوي لراي توليد ميوه هاي 

گرده لراي فعال شدن سيگنال هاي هورموني جهات تشاکي    پوک در پسته له شمار مي آيد و له نظر مي رسد که تحريک 

نمايناد ييار معماول    گر چه در گونه هايي از درختان ميوه که توليد ميوه هاي پر لذر ماي ه الزم لاشد. پديده پارتنوکارپي ميو

 "Kerman"نشان داد کاه پساته راام کرماان      (Crane, 1973) کارن هاي تک لذرنسبتا نادر است. نيست اما در ميوه

توليد ميوه پارتنوکارپ مي نمايد و پيشنهاد نمود که پديده پارتنوکارپي ممکن است که در ايجاد پوکي لرخاي از مياوه هااي    

پسته نق  داشته لاشد اما ليان نمود که دلي  اوليه پوکي ميوه هاي پسته اين پديده نيست للکه احتماال دلي  آن سقط جنين 

مشهور است که ليشاتر در ماورد    (Stenospermocarpy)که له نام استنوسپرموکارپيپس از تلقيح مي لاشد، پديده اي 

دريافتند که پارتنوکارپي مي تواند  (Shuraki and Sedgley, 1996)ميوه انگور گزارش شده است. شورکي و سجلي 

اي پارتنوکارپ در پساته از  له عنوان يک فاکتور مؤثر در پوکي پسته مطر  لاشد. در پژوهشي له منظور لررسي توليد ميوه ه
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گرده هايي که تيمار اشعه گاما ديده لودند استفاده گرديد و نشان داده شد که اين گرده ها اادر له جوانه زني و تحريک کيسه 

لرالر نشان داد که پديده پارتنوکارپي در تشکي  ميوه هاي  3جنيني هستند اما اادر له لقا  نمي لاشند. افزاي  پوکي ميوه تا 

هم نشان داد که کارلرد محلول دي ساديم   (Polito, 1999)پوک نق  مهمي ايفا مي نمايد. نتايج پژوه  هاي پوليتو 

فلورسين و در وااع انتقال ماده فلورسين له عنوان يک تکنيک مؤثر در پي  ليني سرنوشات تخماک مطار  ماي لاشاد. او      

آنچه تصور مي گردد له عنوان فاکتور مهماي درتولياد مياوه     همچنين ليان داشت که تشکي  ميوه هاي پارتنوکارپ لي  از

 هاي پوک در پسته مطر  است.

 

 وه:يدر زمان پر شدن م يپوکب( 

 يهاا  نين حالت جنا يوندد که در ايپ يز له واوم ميدر زمان نمو مغز ن يعنير يخرداد و ت يها پوک درماه يوه هاي  ميتشک

وه يک مي ينکه پوکيص ايگردد. تشخ يپوک م يوه هايد مينبوده و سبب تول وهيح شده اادر له رشد و نمو و پر کردن ميتلق

مشاخص  در تحقيقاي  لاشاد.   يار مشک  ميوه( اتفاق افتاده است لسيا پر شدن مي  يک از زمانها )زمان تشکيپسته در کدام 

ي پاوک از  گرديد که الگوي رشد و نمو ميوه هاي سالم له صورت سيگموئيد مضاعف لوده در حاليکه رشد و نماو مياوه هاا   

 (.1385الگوي سيگموئيد ساده پيروي کرده و مرحله سوم رشدي را نشان نمي دهند )خضري و همکاران، 

عبارتناد  طور خالصه ه لن عوام  ياز ا يلرخم نق  دارند که ير مستقيا ييم يده لطور مستقين پديدر ا يار متعدديعوام  لس

 از:

 

 يکيعوامل ژنت -1

ن يا مختلف پسته متفاوت اسات کاه ا   يه هايدر اراام مختلف و در پا يکه درصد پوکمختلف نشان داده است  يها پژوه 

(. Crane, 1975، 1378  پور، يده است )اسماعين پديوندک در لروز ايه و پيپا يکي  ژنتيدهنده نق  پتانس مساله نشان

و احمد  يلاالتر از اراام اکبر يدار يله طور معن يو اوحد ياراام کله اوچ يزان پوکيم ين اراام تجاريد که ليمشخص گرد

  يا افازا يا تواند در کااه  و   يز احتماال ميپ درخت گرده زا  و نوم دانه گرده ني(. ژنوت1378پور،  ياست )تاج آلاد ييآاا

 (.1384اب و همکاران، ياز است )کامينه نين زميدر ا يشتريل يها لاشد اما پژوه  مؤثرپسته  يپوک
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  يمشکالت گرده افشان -2

ست لاه نظار   ي  تعدد درختان نر، الر گرده وجود دارد و کمبود گرده مطلوب مطر  نيکه له دل ياز مناطق پسته کار يدر لرخ     

 يگلچه شام  گلچه ها ياديک خوشه گ  پسته تعداد زيلاشد. در  يماده م يها نجا مشک  مرلوط له گ يرسد که در ا يم

  يک طرف له پتانسا ينالارور از  يع گلچه هايلارور وجود دارند. تعداد و توز کوچک نا يو گلچه ها يت لاروريلا االل يعيطب

 يها ارتباط دارد. گلچاه هاا   دراتيو کرلوه ي، هورمونيه ايتغذ يها تيگر له محدوديرام مرلوط است و از طرف د يکيژنت

 يهاا  يشاترمادگ يداده است که لها نشان  از پژوه  يکنند. لرخ يزش ميهفته اول پس از لاز شدن ر 4نالارور معموال در 

افته لاوده و در واااع   يم و توسعه نيعق (.Pistacia vera L) يو پسته اهل  (Pistacia mutica)لنه يکوچک گلها

، رشاد  ي  عدم نمو ماادگ يلاشند. له دل يمحور خوشه م ينييپا يافته مرلوط له گلچه هاينمو ن يها ين نوم مادگيت اياکثر

 (Shuraki and Sedgley, 1996)گردد يح انجام نميشود و عم  تلق يسطح کالله متواف مگرده در  يلوله دانه ها

 يشاود و در لرخا   يه ميوه اوليزش ميا ريزش گ  و يمنجر له ر يز کام  تخمدان در زمان گلدهي. سقط تخمک و عدم تما

 ت پوک خواهد ماند.يد اما در نهاينما يه رشد ميوه اوليحاالت م

 عدم انجام لقا  و توليد ميوه پوک له دالي  مختلفي  صورت مي گيرد که مهمترين آنها عبارتند از: طبق لرخي پژوه  ها

عدم توانايي نفوذ لوله دانه گرده له داخ  کيسه جنيني، تخريب فونيکول، عدم وجود کيسه جنيني، تخريب کيسه جنيناي، از   

ر، تخريب زود هنگام تخمک، از لاين رفاتن آندوساپرم در    لين رفتن زود هنگام لافت خورش، عدم وجود سلول مادر مگاسپو

مراح  اوليه نمو، عدم سلولي شدن آندوسپرم، تخريب جنين در مرحله کروي شک ، کيسه جنيني لادون لافات آندوساپرم و    

 ,.Bradley et al)تداخ  رشد آندوسپرم و جنين و يا تأخير در رشد جناين  از مهمتارين عالئام محساوب ماي گردناد      

1975; Shuraki and Sedgley, 1996, 1997; Shuraki, 2006)  اما له نظر مي رسد که تخريب فونيکول .

 Shuraki and)هم در ناحيه نفوذ لوله گرده و هم در ناحيه شاالز مهمترين عام  در توليد ميوه هااي پاوک ماي لاشاد     

Sedgley, 1996) . 

از لاز شادن گلهاا االا  مشااهده لاوده و مشاکالتي در ناحياه        عالئم يير طبيعي لودن رشد لوله گرده حدود يک هفته پس 

فونيکول و در ناحيه ورود لوله گرده له لافت شاالز له خولي مشخص مي گردد. لوله گرده يير طبيعي، تجمع اند کالوز و عدم 
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 قاا  ماي شاوند   توانايي نفوذ لوله گرده در لافت خامه و از هم پاشيدن لافت سيتوپالسمي لولاه گارده همگاي ماانع عما  ل     

(Shuraki and Sedgley, 1997).    لرخي از لوله هاي دانه هاي گرده در لافت خورش متواف مي شوند کاه در ايان

 .   (Shuraki, 2006)حالت دانه هاي نشاسته در لوله گرده و تخمک تجمع مي يالند

ت مناسب درختان نر له مااده و کمباود   در لرخي مناطق ديگر، عدم همزماني گلدهي لين درختان نر و ماده، عدم رعايت نسب

درختان نر در لايات و عدم توليد گرده کافي لا اوه ناميه مناسب نيز مطر  مي لاشد که عدم توجه له اين موارد نيز مي تواند 

 ,Shuraki and Sedgley)درصد پوکي را  لا افزاي   درصد مياو هااي پارتنوکاارپ  لااال لبارد. شاورکي و ساجلي        

تند که مقداري  از ميوه هاي پوک پسته له دلي  گلهاي گرده افشاني نشده و يا گلهاايي کاه ديرتار از زماان     درياف (1996

مناسب گرده افشاني شده اند مي لاشد که اين پژوه  اهميت همزماني گلدهي درختان نر و ماده و تعيين لهترين درختان نر 

 له عنوان گرده زا را نشان مي دهد.

 

 يه ايعوامل تغذ -3

رساد کاه عناصار     يمحصاول دارد.  لاه نظار ما     يدر کاه  درصد پوک يار مهميمناسب لايات نق  لس يت کوددهيريدم

از سقط تخماک نقا     يريوجلوگ ينيسه جنيک يدانه گرده، رشد لوله گرده در خامه، لقا يدر جوانه زن يتروژن،  لور و روين

 ينق  مهم يه ايتغذ يتهايصر پرمصرف و کم مصرف و محدودکنند. الزم له ذکر است که عدم تعادل عنا يفا ميا يژه ايو

زان لاور لرگهاا لااالتر از    يا ا نشان داده است که ثالت نگه داشتن ميفرنيها در کال پژوه  يده دارد.  لرخين پدي  ايدر افزا

 .  (Ferguson et al., 2005)کاهد يپوک م يوه هايد مي  توليام از افزا يپ يپ 120

 

 رشد يم کننده هايتنظو  يعوامل هورمون -4

کنند و در وااع عادم   يفا ميا يدين نق  کليوه و جنيها در رشد م نينيتوکيها و سا نيبرليها، ج نيمانند اکس ييها هورمون

ن و لاروز  ين احتماال سبب عادم رشاد مناساب جنا    يوه و جنيرشد )محرکها و لازدارنده ها( در م يم کننده هاين تنظيتعادل ل

 سانتز هورماون   يلارا  ينيسه جنيک کيجهت تحر يز خود عامليلوله گرده در خامه لدون انجام لقا  ن گردد. رشد يم يپوک

لا اينکه يلظت هاي مناسب هورمون اکسين در لساياري از درختاان مياوه    لاشد.  يه ميوه اولي  ميمحرک رشد و تشک يها



5 

 

نشان دادند که کارلرد  (Ferguson and Maranto, 1989)سبب تسريع رشد ميوه مي گردد اما فرگوسن و همکاران 

در درختان پسته رام کرمان تأثيري لر پديده پوکي نادارد. کاارلرد هورماون لنزيا       PCPAو  D-2,4اکسين هايي چون 

آدنين له همراه اوره در خرداد ماه اگر چه در کاه  ريزش جوانه هاي گ  پسته مؤثر لوده اما در لرخي پاژوه  هاا سابب    

ها گرديده است، همچنين کارلرد لنزي  آدنين له تنهايي نيز سبب افزاي  پاوکي ماي گاردد )عليازاده و     افزاي  پوکي ميوه 

(. يلظت هاي لاالي اسيد جيبرليک نيز در زمستان اگر چه لاز شادن گلهااي مااده را    1375، اسماعي  پور، 1382راحمي، 

 Tzoutzoukou et)اي  پوکي ميوه ها مي گردد تسريع مي نمايد اما له دلي  مشکالت گرده افشاني اين گلها سبب افز

al., 1998)     کارلرد اتفن اگر چه احتماال ريزش ميوه هاي پوک و جوانه هاي گ  را تشديد مي نماياد اماا در کا  سابب .

اگر چه هورمون هاي محرک رشد له صاورت درون زا نقا     . (Crane et al., 1982)کاه  پوکي ميوه ها مي گردد

و جنين پسته دارند اما هنوز کارلرد خارجي اين هورمون ها در کاه  پديده پوکي موفقيات آمياز نباوده     مهمي در نمو ميوه

 است.

 

 يطيمختلف مح يها تنش -5

ن سابب  ين در زمان رشد و نمو جنيوه و همچنيه مي، رشد اوليلاز شدن گلها، گرده افشان يدر زمانها يلاال و گرمازدگ يدما 

د و يد ناور خورشا  ي  مختلف از جمله تال  شديدر پسته که له دال يد. عارضه آفتاب سوختگگرد يوه ها ميم ي  پوکيافزا

که  ييوه هاين اکثر ميپوک گردد. مشخص شده است که جن يوه هايجاد ميتواند سبب ا يز ميگردد ن يجاد مي  دما ايافزا

گردند )تااج   يزمان لرداشت مشاهده م مه مغز دريوه ها لصورت پوک و نين ميشوند سقط شده و ا يم يدچار آفتاب سوختگ

 (.1386پور،  يآلاد

ذن پاور و همکااران   ؤگردند. م يمحصول م ي  درصد پوکيمدت سبب افزا يطوالن ياريآل يو دورها ي، شوريتن  خشک

افت روز )ل 45تا  30 يارين دور آليکردند که لهتر يريجه گيدر درختان پسته نت يارين دور آليتر ن مناسبيي( در تع1372)

گارم   يور تا آلان ماه لوده و در ماههايز از شهرين تا اواسط خرداد و نيخنک سال مانند فرورد يها ن( در ماهيمتوسط تا سنگ

 از تن  يريلاشد. جلوگ ين( ميروز )لافت متوسط تا سنگ 30تا  25مناسب  ياريور( دور آلي  شهريسال )اواسط خرداد تا اوا

 . (Ferguson et al., 2005)کاهد يپوک م يوه هايد مي  تولين از افزايه و جنويدر زمان رشد و نمو م يآل يها
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 يهاا  ها نشان داده اسات کاه نسا     که پژوه ي طورله لاشند  يم مؤثرده ين پديز در ايمختلف ن يهايماريتن  آفات و ل

 ين نوم پاوک يز ايامکان تماوه شده و يم يب لرسانند که سبب پوکين آسياادرند له جن يها له گونه ا   و شپشکيپس يآخر

ز يا پروانه کراش ن يمغز خوار، سنها و حت يگردد. زنبورها ير ممکن ميموارد سخت و ي يپسته در لرخ يکيولوژيزيف يلا پوک

، 1381، مهرناژاد،  1375، يليم مغز گردناد )اساماع  يپوک و ن يوه هاي  مين و تشکياز رشد جن يريتوانند سبب جلوگ يم

اگر چه در ارتباط لا تأثير ليماري هاي مختلف پسته لر پدياده پاوکي پژوهشاهاي کماي     (. 1379، يد االسالميرت و سيلص

 انجام گرديده است اما آنچه مشخص است اينکه از درختان آلوده نمي توان محصول لا کميت و کيفيت مناسب انتظار داشت.

مشک  له  يده آن امريچيت پي  ماهيو له دلده ين پديق از اي  عدم شناخت عميمحصول له دل ياگر چه کاه  درصد پوک

ه ده و لا يا درختان گرد ياز ضعف عموم يريها سبب جلوگيماريو آفات و ل ي، کوددهياريت مناسب آّليريرسد اما مد ينظر م

 يهاا  ن مشاخص شاده اسات کاه روش    يکاهاد. همچنا   يمحصول در لاياات ما   ي  درصد پوکياز افزا يطور اال  توجه

در پژوهشي مشخص گرديد کاه  (. 1378  پور، يگردند )اسماع يتواند سبب کاه  درصد پوک يو تنک شاخه م يسرلردار

کارلرد لرخي از روينهاي معدني مانند روين ولک در اراام اکبري و اوحدي نيز مي تواند سبب کاه  پوکي ميوه هاا گاردد   

هاي پسته مؤثر لاشد )حکام آلاادي و    (. محلول پاشي لرخي از اندها نيز مي تواند در کاه  پوکي ميوه1380)خوشبخت، 

 (.1377همکاران، 

نشان  يمختلف يها که پژوه يطوره دارد ل يکيارتباط نزد يده پوکيلا پد يده سال آورينکه پديکه مشخص است ا هآن چ

ختان پر لار ا در دريپرلار  يها شتر از ساليل يدار يلطور معن يزان پوکيا در درختان کم لار ميداده است که در سال کم لار 

درختاان   يم لاارده يپسته و تنظ يکنترل سال آور لنالراين (.Ferguson et al., 2005،   1378  پور، ياست )اسماع

 د.يفا نمايا يمحصول نق  مهم يتواند در کاه  پوک يم

ده و يا پدن يشتر ايشناخت ل يمحصول پسته انجام شده است اما لرا ينه کاه  پوکيدر زم يمحدود يها اگر چه پژوه  

 لاشد.  يم يشتريل يکارلرد ين پژوهشهايمناسب و همچن يه اياز له مطالعات پايکاه  آن ن

 
 
 
 
 



7 

 

 منابع:
 ص. 88-118قات پسته کشور، يتحق مؤسسه يقاتيتحق يطرحها ييوندک پسته، گزارشات نهايه و پياثرات پا ي. لررس1378  پور، م، ياسماع
 ص. 57- 87قات پسته کشور،يتحق مؤسسه يقاتيتحق يطرحها ييط رفسنجان، گزارشات نهايرام پسته در شرا 28 يفيو ک يمسه کيو مقا ي. لررس1378  پور، م، ياسماع
 يطرحهاا  ييدرختاان پساته، گزارشاات نهاا     يو ساال آور  ييت انتهاا ييالب ي( رويي، تنک شاخه و حذف جوانه انتهاياثرات هرس )سرلردار ي. لررس1378  پور، م، ياسماع
 ص. 34-55قات پسته کشور، يتحق مؤسسه يقاتيتحق
 راز.يارشد. دانشگاه ش يان نامه کارشناسيدرختان پسته. پا ي، عملکرد و گلدهييرشد لر شاخه زا يم کننده هايو تنظ ياثرات هرس سرلردار ي. لررس1375  پور، م. ياسماع
 ص. 577ران. مرکز نشر سپهر. يوه اي، آفات مهم درختان م1375، م، يلياسماع

اصافهان، جلاد چهاارم، شاماره اول،      ياه مغز خوار پسته در استان اصفهان. مجله علوم و فنون دانشگاه صانعت يزنبور س يست شناسي. ز1379، يد االسالميرت، م و  ، سيصل
 ص. 148-137
 ص. 136- 178قات پسته کشور،يتحق مؤسسه يقاتيتحق يطرحها يي)مرحله اول(، گزارشات نها يق مورفولوژياراام پسته کشور از طر يي. شناسا1378پور، م،  يتاج آلاد
 ص. 51، 1ران، سال اول، شماره يدر پسته. فصلنامه پسته ا ي. آفتاب سوختگ1386پور، م،  يتاج آلاد
ت يارشد. دانشگاه ترل يکارشناسان نامه ي، پايپسته رام کله اوچ يفيو ک يصفات کم يمختلف لر رو ي. اثر اندها1377، يشورک ي. دهقاني، ک و ي،  ، ارزانيحکم آلاد
 مدرس.
ارشاد.   يان ناماه کارشناسا  يا . پا (.Pistacia vera L)رانيا از اراام پساته ا  يوه در لرخيرشد و نمو م يسه الگوي. مطالعه و مقا1385، م و ا. جوانشاه. يي، م، طاليخضر

 ص. 120دانشگاه تهران. 
 2شماره  -فصلنامه پسته ايران، لررسي لرخي عوام  مؤثر در پوکي ميوه پستهخضري، م. 

قاات  يتحق مؤسساه  يپسته در منطقه رفسنجان، گزارش پژوهشا  يوه اراام تجاريت ميفيعملکرد و ک يکارلرد روين ولک و زمان پخ  آن لر رو تأثير. 1380خوشبخت، ک، 
 ص. 80- 89پسته کشور،

ران. جلاد  يا ا يزش جوانه گ  در درختان پسته. مجله علوم کشاورزين له منظور کاه  ري  آدنيلا لنزب ياوره، در ترک يلرگ يمحلول پاش تأثير. 1382. يزاده، م و م. راحميعل
 ص. 659-665. 3. شماره 34
ت در پساته  ين جنسيي( و تعييو احمد آاا ي، اکبري، اوحديپسته )کله اوچ يرام تجار 4 ين رام گرده زا لراي. مناسبتر1384. ي، م و ب. پناهي، م ، عباديياب، ف، وزوايکام

 ارشد. دانشگاه تهران. يان نامه کارشناسي، پاRAPD يلا استفاده از مارکر مولکول
 ص. 116، تهران، يقات و آموزش کشاورزيران، سازمان تحقيمهم ا يلهاير پسي  پسته و ساي، پس1381مهرنژاد، م، 
 ص. 144-181قات پسته، يتحق مؤسسه ي، گزارش پژوهشيارين دور و عمق آليترن مناسبييو تع يزان مقاومت درختان پسته له خشکيم ي. لررس1372موذن پور، م، 

 . علل سمپاشي هاي بي رويه در باغهاي پسته، انتشارات موسسه تحقيقات پسته كشور1384هاشمي راد، ح. 

Bradley, M. V, and J. C. Crane. 1975. Abnormalities in seed development in Pistacia vera L. Journal of the 

American Society for Horticultural Science. 100: 461-464. 

Crane, J.C. 1973. Parthenocarpy a factor contributing to the production of blank pistachios. HortScience. 8: 388-390.  

Crane, J.C. 1975. The role of seed abortion and parthenocarpy in the production of blank pistachio nuts as affected by 

rootstock. Journal of the American Society for Horticultural Science. 100: 267-270. 

Crane, J. C, Iwakiri, B. T and L. Tzong-Shyan. 1982. Effects of Ethefon on shell dehiscence and flower bud 

abscission in pistachio. HortScience. 17(3): 383-384. 

Ferguosen, L and J. Maranto. 1989. Effect of growth regulators on pistachio inflorescence bud retention. Annual 

Report. Crop Year.78-80.  

Ferguson, L., Polito, V., and C. Kallsen, 2005. California Pistachio Manual. 31-40. 

Lin, T. S., Polito, V. S and J. C. Crane, 1984. Embryo development in "Kerman" pistachio. HortScience. 19: 105-106 

Polito, V. S. 1999. Seedlessness and parthenocarpy in Pistacia vera L. (Anacardiaceae): Temporal changes in 

patterns of vascular transport to ovules. Annals of Botany. 83: 363-368. 

Shuraki, Y. D and M. Sedgley. 1996. Fruit development of Pistacia vera (Anacardiaceae) in relation to the embryo 

abortion and abnormalities at maturity. Australian Journal of Botany. 44: 35-45. 

Shuraki, Y. D and M. Sedgley. 1997. Pollen tube pathway and stimulation of embryo sac development in Pistacia 

vera (Anacardiaceae). Annals of Botany. 79: 361-369. 

Shuraki, Y. D, 2006. Constraints on seed production in Pistacia mutica Fisch. and Mey. (Anacardiaceae). Acta Hort. 

726. 409-415. 

Tzoutzoukou, C, Pontikis, C. A, and A. Tolia-Marioli, 1998. Effect of gibberellic acid on bloom advancement in 

female pistachio (Pistacia vera L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 73 (4). 517-526. 

 

 

 


