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اسیدیته یا پی اچ  خاک
بــه میــزان اســیدی یــا تــرش بــودن خــاک پــی اچ مــی گوینــد. 
پــی اچ مناســب خــاک بــرای بــاغ چــای بیــن 4/5 تــا 5/5 اســت. 
خــاک بــاغ هــای چــای در اثــر مصــرف کــوداوره و بارندگــی هــای 
فصلــی بــه مــرور اســیدی یــا تــرش مــی شــود کــه باعــث کاهــش 
ــرد  ــش عملک ــبب کاه ــده س ــن پدی ــوند. ای ــاک می ش ــی اچ خ پ
چــای و کاهــش کیفیــت بــرگ ســبز مــی شــود. چنانچــه مقــدار 
ــه اصــاح  پــی اچ خاکــی از 4/5 کــم  تــر باشــد آن خــاک نیــاز ب
ــل از  ــای قب ــاغ چ ــه ب ــوط ب ــر مرب ــر تصوی ــی اچ دارد. در زی پ

ــکل1(. ــت )ش ــده اس ــی آم آهک پاش

شکل1- باغ چای قبل از آهک پاشی
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انواع اصالح  کننده های اسیدیته خاک 
اصــاح  کننــده هــای اســیدیته خــاک متنــوع هســتند. مهــم ترین 
آن هــا شــامل: آهــک کشــاورزی، دولومیــت )شــکل2(، ســرباره کــوره 
بلنــد ذوب آهــن، ضایعــات کارخانــه ســیمان ســازی و یــا هــر مــاده 

قلیایــی یــا آهکــی در دســترس اســت.

شکل2- نمونه اصاح کننده های اسیدیته خاک

ــده  ــواد اصــاح  کنن ــن م ــج تری ــی از رای آهــک کشــاورزی یک
اســت کــه در ایــران بوفــور یافــت مــی شــود. ایــن نــوع آهــک در 
مرغــداری هــا نیــز اســتفاده مــی شــود و در آب حــل نمــی شــود. 
البتــه در بــاغ هــای چــای اســتفاده از دولومیــت و یــا مخلوطــی 

از ایــن دو بهتــر اســت.

مقدار آهک مورد نیاز 
مقــدار آهــک یــا مــاده خنثی کننــده مــورد نیــاز بــه نــوع خــاک 
ــای  ــاغ ه ــی در ب ــه طور کل ــتگی دارد. ب ــک بس ــدازه ذرات آه و ان
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چــای کشــور مــی تــوان از جــدول راهنمــای زیــر اســتفاده کــرد.

جدول1- راهنمای مقدار آهک موردنیاز در باغ های چای

)pH( اسیدیته)مقدار آهک )تن در هکتار
10کم تر از 4
48 تا 4/5
4/55 تا 5
2باالتر از 5

زمان مصرف
بهتریــن زمــان مصــرف آهــک یــا هــر مــاده اصــاح  کننــده پی 
اچ خــاک در بــاغ هــای چــای، در اواخــر پاییــز و در طول زمســتان 
ــاغ هــای چــای انجــام  ــه طورکلــی زمانــی کــه هــرس ب اســت. ب
مــی گیــرد شــرایط بــرای آهــک  پاشــی مناســب اســت )شــکل3(.

شکل3- روش آهک پاشی در بین ردیف های چای
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روش آهک  پاشی  
آهــک را در بیــن ردیــف هــای چــای بــه ســطح خــاک مــی پاشــند 
و ســپس بــا فــوکا و یــا بیــل نســبت بــه شــخم  زدن بــاغ اقــدام 
مــی کننــد. پــس از آهــک پاشــی عمــل شــخم ضــروری اســت. 
ــه  ــت ب ــوب اس ــاک مرط ــه خ ــی ک ــک در زمان ــت آه ــر اس بهت

ــه شــود )شــکل هــای 4 و 5(. خــاک اضاف

شکل 4- شخم زدن چای پس از آهک پاشی

شکل5- نتیجه آهک پاشی و شخم
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دفعات آهک پاشی
ــه آزمایــش خــاک و  ــا توجــه ب ــه بیــن دو آهک پاشــی ب  فاصل
تعییــن pH خــاک بــه دســت مــی آیــد. ایــن فاصلــه ممکــن اســت 

بیــن دو تــا چنــد ســال باشــد.

سایر مالحظات
اطــاع از پــی اچ خــاک ضــروری اســت. همچنیــن بهتــر اســت 
6 مــاه تــا یــک ســال بعــد از آهــک  پاشــی پــی اچ خــاک کنتــرل 
شــود. توصیــه مــی شــود بــرای انجــام آهــک دهــی از متخصصــان 

و یــا افــراد مطلــع کمــک گرفتــه شــود.


