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عزيزى الطالب بعد إنتهائك من دراسة هذا        •
الجزء من المقرر نتوقع منك الفهم التام        

 أغراضه – ميعاده - لعملية التقليم أنواعه   
 – تقليم األشجار الصغيرة      – نظم التربية  –

 المهملة  –المثمرة  
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:Pruning objectives  أغراض عملية التقليم      
تكوين هيكل قوى للشجرة وتوزيع خشب اإلثمار •

توزيعًا جيدًا
فتح قلب الشجرة للضوء•
تحكم فى حجم األشجار مما يسمح بإجراء العمليات  ال•

الزراعية المختلفة الخاصة بجمع وتداول الثمار  
ومقاومة اآلفات وتقليل نفقات إجراء هذه العمليات

تقليل تكسر األفرع نتيجة الحمل الغزير  •
تحسين صفات الثمار عن طريق خفها  •
والهدف األساسى لصاحب بستان الفاكهة هو الحصول على        •

أشجار حجمها مناسب ذات قلب مفتوح لتسهيل عمليات الخدمة       
المختلفة وجمع الثمار مع تحسين صفات الثمار وعملية التقليم        

تساعد فى تحقيق هذا الهدف  
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:Time of pruningميعاد التقليم         
 يجرى أثناء سكون العصارة داخل النبات :تقليم شتوى   

Dormant season  ويناير وفبراير قبل بدء    خالل ديسمبر
النمو فى الربيع ويجب عدم تقليم األشجار مبكراًَ عن الالزم     

  أو التأخير حتى   cold injuryحيث تحدث أضرار البرودة     
 مما  Bleedingسريان العصارة فى مارس فيحدث اإلدماء  

يضعف الشجرة 
ويجرى خالل موسم النمو إلزالة السرطانات    :   تقليم صيفى    -

وتطويش القمم النامية وكذلك إزالة األفرع المصابة باألفات   
والحشرات والتالفة





Type of pruningأنواع التقليم    

 وهو التقليم خالل السنتين أو الثالث األولى من عمر الشجرة    :تقليم تربية•
والغرض منه تكوين هيكل قوى للشجرة مع إزالة األفرع القريبة من سطح         

التربة
 وهو الذى يجرى بعد حمل األشجار للثمار بغرض تنظيم الحمل          :تقليم إثمار•

٠وتحديد كمية المحصول على حسب قوة الشجرة       
 ويقصد به إزالة األجزاء الميته أو المريضة على الشجرة حتى        :تقليم عالجى  •

ال تكون مصدر للعدوى   
 Heading backوفى كلتا الحاالت يتم إجراء التقليم بحيث يكون تقليم تقصير      

على    ويقصد به إزالة جزء من أطراف األفرع وذلك يشجع النمو الجانبى ويتم     
 وفيه تزال أفرع Thinning outاألفرع عمر سنه أو سنتين أو تقليم خف   

ة بأكملها من قاعدتها مع مالحظة أن يكون مكان القطع مستوى ويتم إلزال       
يسى   األفرع الغير مرغوب فيها مثل األفرع الرأسية التى تنافس الفرع الرئ   

Leader     وكذلك األفرع الضعيفة ذات زوايا خروج ضيقة على الشجرة 





Training system نظم التربية     

:Natural form الشكل الطبيعى     -1
 وتترك فيه األشجار لتنمو بطبيعتها مع إزالة األفرع الجافة والمصابة 

والمتزاحمة
:Central leader الشكل الهرمى أو القائد الوسطى            -٢

ا تقلم األشجار بحيث تأخذ الشكل الهرمى حيث تقلم األفرع العليا تقليم     
جائراً عن األفرع السفلى والشجرة عبارة عن فرع رئيسى علية عدة 
فروع رئيسية وتمتاز هذه الطريقة بسهولة إجرائها ويكون هيكل   
الشجرة قوى ويعاب عليها إرتفاع األشجار مما يؤدى إلى صعوبة   

إجراء عملية الخدمة وقلة اإلثمار فى المناطق الداخلية بالشجرة



:Modified leader القائد المحور       -٣
ئيسى على إرتفاع متر   هى الطريقة الشائعة فى تقليم معظم أشجار الفاكهة حيث يقص الفرع الر           

 سم ٣٠حتى إرتفاع     تقريباً من سطح التربة فتخرج فروع جانبية تزال كل الفروع الجانبية                
 أفرع بحيث تكون موزعة بإنتظام حول محيط الشجرة           ٤-٣من سطح التربة ثم ينتخب    

 سم ويترك الفرع العلوى لينمو رئسياً ويكون جذع       ٢٥والمسافة بين كل فرع وآخر حوالى      
بينما تقلم األفرع األخرى تقليما متوسط وتربى أفرع ثانوية على          ) القائد المحور  (الشجرة 

ء الشجرة معرض   جميع األفرع السابقة بنفس النظام وتتميز هذه الطريقة بأن معظم أجزا        
 وعرضة للكسر للضوء ويعاب عليها أن موضع إتصال القائد المحور بالفرع يكون ضعيفاً             

إذا لم يعتنى بتربيته فى السنين األولى   
:Vase form الشكل الكأسى      -٤

الرئيسى عند طول   تكون الشجرة مفتوحة من الوسط مثل الكأس وفى هذه الطريقة يقص الفرع          
 أفرع العلوية بحيث  ٤-٣ سم من سطح التربة فتخرج الفروع الجانبية ينتحب منها      ٦٠

 وتزال بقية    تكون موزعة توزيعاً جيدا حول جذع الشجرة وبينها وبعضها مسافة كافيه            
ا أفرع ثانوية   األفرع ثم تقرط هذه األفرع فتخرج عليها أفرع جانبية وهذه تخرج عليه           

 ومن مميزات هذه الطريقة أن   ٠وهكذا تزال األفرع النامية داخل الشجرة وتترك الخارجية        
غير ومن األشجار تكون مفتوحة للضوء واإلثمار موزع بإنتظام واألشجار حجمها ص           

تشار األمراض  عيوبها سهولة تجمع مياه األمطار والندى داخل الشجرة مما يزيد من إن       
الفطرية





:Pruning bearing fruit treesتقليم األشجار المثمرة    
المصابة  ويتم ذلك للمحافظة على شكل الشجرة وإزالة األفرع الضعيفة والميته و    
فى قلب  باألفات والحشرات كذلك إزالة األفرخ المائية إزالة األفرع النامية        

الشجرة  لزيادة تخلل الضوء داخل الشجرة   
:Pruning neglected fruit treesتقليم األشجار المهملة      

-:ويتم عن طريق إتباع الخطوات التالية     
 أقدام من نمو   ٥-٤تقليل إرتفاع الشجرة عند الضرورة حيث يمكن إزالة من      

الشجرة فى سنه واحدة  
الضرورة  إزالة األفرع الكبيرة الغير مرغوب فيها خصوصاً من داخل الشجرة عند   

إزالة األقرع الضعيفة والمصابة والمكسورة فى أى مكان على الشجرة     
تقصير األفرع العلوية لتكون أقصر من األفرع السفلية  

ل الضوء داخل   إزالة األفرخ المائية واألفرع القائمة داخل قلب الشجرة لتسهيل تغلغ    
الشجرة 



Fruit thinningFruit thinningخف الثمار   خف الثمار   
ار صغيرة الحجم ذات          تحمل معظم أشجار الفاآهة عدد آبير من الثمار لو ترآت آلها على الشج            تحمل معظم أشجار الفاآهة عدد آبير من الثمار لو ترآت آلها على الشج             تج ثم ار صغيرة الحجم ذات          رة تن تج ثم رة تن

ى حدوث       مواصفات رديئة ، آما أن المحصول الغزير يقلل من حمل األشجار فى الس            مواصفات رديئة ، آما أن المحصول الغزير يقلل من حمل األشجار فى الس             ؤدى إل ا ي ى حدوث       نة التالية مم ؤدى إل ا ي نة التالية مم
ل  ادل الحم اهرة تب ل ظ ادل الحم اهرة تب ادة   Alternate bearingAlternate bearingظ ار وزي م الثم ادة حج ى زي ؤدى إل إن الخف ي الى ف ادة    وبالت ار وزي م الثم ادة حج ى زي ؤدى إل إن الخف ي الى ف  وبالت

ل              ا يقل ل             تعرضها ألشعة الشمس مما يحسن من تلونيها وصفات الجودة بها آم ا يقل رع نتيجة الحمل           تعرضها ألشعة الشمس مما يحسن من تلونيها وصفات الجودة بها آم رع نتيجة الحمل            من آسر األف  من آسر األف
دم          ار نتيجة لع ين الثم شار األمراض ب دم         الغزير آما أن الخف يقلل من إنت ار نتيجة لع ين الثم شار األمراض ب ر الخف      الغزير آما أن الخف يقلل من إنت سها مع بعضها ويعتب ر الخف      تالم سها مع بعضها ويعتب تالم

رى  اح والكمث ة وبعض أصناف التف واه الحجري ه ذات الن رى ضرورى لكل الفواآ اح والكمث ة وبعض أصناف التف واه الحجري ه ذات الن وم ضرورى لكل الفواآ رى بارتللت تق ا آمث وم بينم رى بارتللت تق ا آمث بينم
اك    سها وهن ف بنف ة الخ اك   بعملي سها وهن ف بنف ة الخ ان     بببعملي ين والرم والح والت ل الم ف مث ة الخ اج لعملي ه ال تحت واع الفواآ ان     عض أن ين والرم والح والت ل الم ف مث ة الخ اج لعملي ه ال تحت واع الفواآ   عض أن

) ) لألصناف المتأخرة النضج  لألصناف المتأخرة النضج  ((ونصف مايو   ونصف مايو   ) ) لألصناف المبكرة النضج  لألصناف المبكرة النضج  ((والنقليات ويتم الخف فى أوائل أبريل       والنقليات ويتم الخف فى أوائل أبريل       
دما   ٢٫٥٢٫٥--٢٢ويتم الخف فى الفواآه ذات النواه الحجرية عندما يصل قطر الثمرة من          ويتم الخف فى الفواآه ذات النواه الحجرية عندما يصل قطر الثمرة من           رى عن دما   سم والتفاح والكمث رى عن سم والتفاح والكمث

تم خف         ٢٫٥٢٫٥--١٫٥١٫٥يصل قطر الثمرة من     يصل قطر الثمرة من      تم خف         سم وتتوقف آمية الثمار التى تخف على األنواع وحمل األشجار وي سم وتتوقف آمية الثمار التى تخف على األنواع وحمل األشجار وي
ار                ) ) الخف اليدوى الخف اليدوى ((الثمار إما باليد    الثمار إما باليد     ار تخف الثم ر حجم للثم ى أآب ارين للحصول عل ى الخوخ والنكت ار                فمثال ف ار تخف الثم ر حجم للثم ى أآب ارين للحصول عل ى الخوخ والنكت فمثال ف

والى     رى ح رة واآلخ ين الثم سافة ب ون الم ث تك والى    بحي رى ح رة واآلخ ين الثم سافة ب ون الم ث تك شمش    ١٢١٢--٧٫٥٧٫٥بحي ة الم ى حال سافة ف ون الم ا تك م بينم شمش     س ة الم ى حال سافة ف ون الم ا تك م بينم  س
رة واحدة               ١٠١٠--٥٥البرقوق  البرقوق   رة واحدة               سم بين الثمرة واألخرى وفى حالة التفاح تخف الثمار إلى ثم ر    سم بين الثمرة واألخرى وفى حالة التفاح تخف الثمار إلى ثم ى األآث ين عل ر    أو أثن ى األآث ين عل أو أثن

ين         على الدابرة  وأحيانا تخف الثمار بحيث يخصص عدد معين من األوراق لك            على الدابرة  وأحيانا تخف الثمار بحيث يخصص عدد معين من األوراق لك             ك ب راوح ذل ين         ل ثمرة ويت ك ب راوح ذل --١٠١٠ل ثمرة ويت
ذه           ورقة حسب نوع الفاآهة آما يمكن إستعمال المواد الكيماوية فى الخف              ورقة حسب نوع الفاآهة آما يمكن إستعمال المواد الكيماوية فى الخف             ٤٠٤٠ د من ه ذه          ويوجد باألسواق عدي د من ه ويوجد باألسواق عدي

ضًا بهز األشجار           المواد وال ينصح بهذه الطريقة خوفًا من التأثير العكسى على المحصول           المواد وال ينصح بهذه الطريقة خوفًا من التأثير العكسى على المحصول            ضًا بهز األشجار            ويمكن الخف أي  ويمكن الخف أي
))الخف اآللىالخف اآللى((



طرق خدمة بساتين الفاكهة        طرق خدمة بساتين الفاكهة        
: الخدمة النظيفة   -١

ظة على نظافتها من   فى هذا النوع تجرى عمليات العزيق والحرث على فترات بالمزرعة للمحاف   
مرة ومع آبر حجم  الحشائش بإستمرار وتستعمل هذه الطريقة فى مصر فى حالة األشجار المث   

نمو الحشائش وبالتالى   األشجار تظلل المسافات من التربة الموجودة بين األشجار مما يحد من       
تقل تكلفة عمليات العزيق

:مواعيد العزيق   
المصارف  بعد جمع المحصول وقبل بدء النشاط والنمو تجرى عزقة عميقة مع تطهير   •

والقنوات
أثناء موسم النمو تجرى عزقات خفيفة   •

طيع الجذور السطحية مما   ويجب الحذر عند إجراء عمليات العزيق خالل موسم النمو حتى ال يتم تق  
-:التاليةيسبب أضرارًا باألشجار ويمكن الحد من عملية العزيق بإستخدام الطرق     

يجب إجرائها بحذر حتى ال تسبب أى ضرر باألشجار   : حرق الحشائش  •
  وتوجد عديد من مبيدات الحشائش تستخدم بصورة   Herbicidesإستخدام مبيدات الحشائش    •

تجارية حاليًا فى مزارع الفاآهة     
ويتم ذلك بإستخدام القش أو المخلفات النباتية بالمزرعة أو شرائح       :  Mulchingتغطية التربة •

لتالى القضاء على  من البولى إثيلين األسود وذلك يغرض منع وصول الضوء إلى الحشائش وبا  
فة تأثير هذه الطريقة على  الحشائش ولكن فى حالة التغطية بالبولى إثيلين تحتاج إلى دراسة لمعر    

تربةاألحياء الحية الدقيقة المفيدة بالتربة وآذلك تأثيرها على تهوية ال    



طرق خدمة بساتين الفاكهة        طرق خدمة بساتين الفاكهة        

: الخدمة الخضراء     -٢
وهى زراعة المسافة بين األشجار ببعض محاصيل الحقل أو    
الخضر وبالتالى تتنافس مع الحشائش وتحد من نموها وتستخدم     
هذه الطريقة عادة فى سنين المزرعة األولى أى قبل إثمار  
األشجار ويفضل زراعة النباتات البقولية ألنها غير مجهدة 
: للتربة كما تقوم بتثبيت النيتروجين الجوى من هذه النباتات      

فى (نباتات صيفية مثل اللوبيا وفول الصويا والبرسيم الحجازى    
ونباتات شتويه مثل البرسيم والبسله والفول ) األراضى الرملية
البلدى والحلبه



تلقيح وإخصاب أشجار الفاكهة   تلقيح وإخصاب أشجار الفاكهة   
Pollination and fertilization of fruit trees.Pollination and fertilization of fruit trees.

-:يلىهناك بعض المصطلحات التى تتداول فى هذا المجال وسوف نتناولها فيما     
هو إنتقال حبوب لقاح زهرة صنف معين إلى مياسم  :  Self pollinationالتلقيح الذاتى •

نفس الزهرة أو  زهرة أخرى من نفس الصنف
وهو عبارة عن إنتقال حبوب اللقاح من زهرة صنف  : Cross pollinationالتلقيح الخلطى •

معين إلى مياسم زهرة أخرى من صنف آخر
تحمل  (ويطلق على األصناف التى تعقد ثمارها  :  Self fruitfulأصناف خصبة ذاتيًا  •

بدرجة آافية عند زراعتها بمفرده  ) محصول آافى 
ويطلق على النباتات التى تفشل أو تعقد   :  Self unfruitful or self sterileالعقم الذاتى •

تاج محصول آافى  عدد قليل من الثمار عند زراعتها بمفردها وتحتاج للتلقيح الخلطى إلن     
األصناف التى ال تحمل محصول عند إتمام التلقيح  : Cross unfruitfulالعقم الخلطى •

الخلطى مع أصناف آخرى
•Intersterile : تطلق على صنفين غير قادرين على أخصاب بويضات بعضهم
•Pollinator :  النحل – الحشرات –تطلق على القائم بعملية التلقيح مثل اإلنسان 
•Pollinizer :   تطلق على أصناف النباتات المنتجة لحبوب اللقاح



::العوامل التى تؤثر على عملية التلقيح  العوامل التى تؤثر على عملية التلقيح  

أ-  عوامل متعلقة بالنبات    :

وفيها يتم التلقيح ذاتى مثل   : تفتح األزهار بعد نضج األعضاء الجنسية    •
العنب 

والتلقيح فى    Homogamyنضج أعضاء التذكير والتأنيث فى وقت واحد   •
 Homogamousهذه النباتات ذاتى وتسمى النباتات فى هذه الحالة     

plants
 والتلقيح فى هذه Dichogamyتفاوت فى ميعاد نضج األعضاء الجنسية  •

 وهذه النباتات  Dichogamous plantsالنباتات خلطى وتسمى النباتات      
-:تقسم إلى مجموعتين هما    

وفيها تنضج المياسم قبل المتوك  : Protogynous plantsمبكرة المتاع  -
كما فى حالة القشطه وبعض أصناف الزبدية   

وفيها تنضج المتوك قبل المياسم   : Protandrous plantsمبكرة الطلع -
كما فى معظم أصناف الجوز والبيكان    



يسبب ترآيب الزهرة التحكم فى نوع التلقيح آما فى حالة : ترآيب الزهرة•
القشطه حيث أن األقالم أطول من األسدية مما يتطلب تلقيح صناعى 

وفيها تكون األزهار المذآرة على نبات والمؤنثة على : األنواع ثنائية المسكن•
أو قد يتم نبات آخر مثل نخيل البلح ويتم التلقيح صناعى باليد بواسطة اإلنسان  
لحالة شجرة التلقيح خلطيًا بواسطة الحشرات آما فى حالة الباباظ ويلزم فى هذه ا

مذآرة لكل عشر شجرات مؤنثة
وفيها تكون حبوب اللقاح غير حية وغير قادرة على   : إنتاج حبوب لقاح غير حية•

 لذلك للحصول على محصول تجارى J H Haleاإلخصاب مثل صنف الخوخ 
يجب زراعة ملقح مناسب

وهى أن حبوب لقاح صنف معين غير قادرة : Incompatibilityعدم التوافق •
ولها على أخصاب بويضات نفس الصنف مع العلم أن حبوب اللقاح تامة التكوين 

تى  القدرة على إخصاب بويضات صنف آخر وتسمى فى هذه الحالة عدم توافق ذا 
Self incompatibility  وقد يكون عدم التوافق خلطى Cross 

incompatibility أى أن حبوب لقاح صنف معين غير قادرة على إخصاب 
بويضات صنف آخر آما فى حالة بعض أصناف اللوز والكريز



: عوامل متعلقة بالبيئة     -ب

 تعتبر الظروف الجوية السائدة خالل فترة التزهير أحد العوامل الهامة  
التى تحدد عدد األزهار التى تعقد وتنمو لتصل إلى مرحلة الثمار  
المكتملة النمو فتحت الظروف الجوية النموذجية تحمل شجرة الخوخ    

 زهرة ١٥٠٠ زهرة يجب أن تخف إلى حوالى   ١٥٫٠٠٠حوالى 
حتى تعطى ثمار تصل إلى الحجم المثالى للتسويق وفى المقابل فإن   
 الظروف الجوية الغير مالئمة قبل وأثناء التزهير قد تقلل عدد الثمار

العاقدة إلى الحد الذى يجعل المحصول قليال وبالتالى غير ربح



: Lack of winter chilling قلة البرودة أثناء الشتاء   -١
 أثناء فى حالة عدم تعرض أشجار الفاكهة المتساقطة األوراق للبرودة الكافية    

الشتاء ال يسبب ذلك سقوط البراعم الزهرية فقط ولكن أيضاً يسبب عدم           
 لعدة  إنتظام تفتح البراعم الزهرية الباقية وبالتالى تستمر عملية التزهير      

 مراحل  أسابيع مما يسبب عدم إنتظام عملية التلقيح وبالتالى وجود الثمار فى         
ثمار خضراء وثمار ناصجة على نفس الشجرة فى    (مختلفة على األشجار 

)وقت واحد

:Wind الرياح -٢
 ن أهمية الرياح فى األنواع التى تلقح خلطياً بالرياح إال أن الرياح    مبالرغم  

لك ال  الشديدة تسبب جفاف المياسم وبالتالى ال تنبت عليها حبوب اللقاح وكذ    
 كيلو متر فى  ٤٠-٢٥يترك النحل الخاليا عندما تصل سرعة الرياح من  

الساعة مما يؤثر على األنواع التى تلقح خلطياً بواسطة الحشرات         



: Extreme temperature درجة الحرارة الغير مناسبة       -٣
م وقت التزهير يؤدى ذلك لعدم     ° ١٠عند إنخفاض درجة الحرارة إلى أقل من   

م  °٦خروج حشرات النحل من خالياها كذلك وجد أنه عند درجة حرارة              
¼   بحوالى    Bartlettتنمو أنابيب حبوب اللقاح للكمثرى صنف بارتللت     

م لذلك عند درجة الحرارة       °١٥سرعتها عند نموها على درجة حرارة       
تفقد بها المنخفضة يتأخر اإلنبات مع بطء نمو األنبوبة اللقاحية للدرجة التى    

البويضات داخل الكيس الجنينى حيويتها قبل حدوث اإلخصاب كذلك درجة      
الحرارة العالية نسبياً تسبب تساقط األزهار   

Temperature                 Condition for pollen
21-26 ° C                            Ideal
15-20 °C                                Good but slower growth
< 10 ° C                           No pollen germination

32 ° C                Moves quickly, but desiccation may
occur



: بعض العوامل األخرى  -ج
Competition from cover crop التنافس مع محاصيل التغطية -١

ال تحتوى فلو   تحتوى أزهار بعض أنواع الفاآهة مثل الكمثرى على قليل من الرحيق أو                  
 حتى تزهر ينجذب النحل إلى أزهار    Cover cropترآت محاصيل نغطية  

حالة يجب محاصيل التغطية بدرجة أآبر من إنجذابها آلشجار الكمثرى  وفى هذه ال             
 هو    دها أو قلبها فى التربة قبل إزهار األشجار فى الربيع وهناك سبب أخر               احص

شعاع هذه      السماح ألشعة الشمس للتغلغل لتدفئة التربة باإلضافة إلى أن إعادة إ           
عالحرارة المخزنة فى المساء من التربة إلى الجو يقلل من أضرار الصقي               

: Bee population عدد خاليا النحل     -٢
يح خلطى  إلى تحتاج أشجار الفاكهة التى تلقح بالحشرات خصوصاً تلك التى تحتاج تلق 

  فى المزرعة ويتوقف عدد الخاليا وموقعها على نوع       Beehivesخاليا النحل 
 خاليا فى الفدان بالنسبة للوز والتفاح والكريز الحلو  ٣-٢الفاكهة فيوصى بوضع    

يا النحل بالنسبة للوز حيث أن حجم الثمار غير مهم فى عملية التسويق تترك خال  
تفاح والكريز   فى الحدائق طوال فترة التزهير لزيادة عقد الثمار بينما فى حدائق ال  

 بينما فى تترك الخاليا فى الحديقة خالل فترة التزهير إذا كان الجو غير مالئم  
 حالة الجو الصحو مع حرارة الجو المعتدلة تسحب الخاليا مبكراً لتجنب    

المحصول الغزير وبالتالى إلنتاج ثمار صغيرة     



    العمليات الزراعية التى تجرى لتحسين العقد    العمليات الزراعية التى تجرى لتحسين العقد    
Cultural practices that favor fruit setCultural practices that favor fruit set

:breaking agent -Rest المواد الكاسرة للسكون        -١
يحدث عدم إنتظام تفتح البراعم الزهرية فى الخوخ والمشمش بدرجة   
آبيرة بعد الشتاء المعتدل الحرارة آما تطول فترة التزهير لذلك 

 و Dormant oilيجب رش بعض الواد الكاسرة للسكون مثل  
Dormix  أسابيع  ولذلك لتحقيق ٦ -٤  قبل آسر السكون بحوالى 

اإلنتظام فى عملية التزهير

 Girdling the تحليق الجذع والحد من نمو األشجار القوية          -٢
trunk 

يتم وقف التسميد النتروجينى والرى فى حالة األشجار القوية النمو  
وذلك لتقليل النمو آذلك يتم تحليق الجذع أو تجريحه وذلك يقلل من  

تساقط األزهار والثمار فى آثير من األنواع



: تنظيم عملة التلقيح والملقحات والحشرات الناقلة لحبوب اللقاح           -٣
على  فى حالة التلقيح الغير كافى يتم تطعيم بعض فروع الملقحات المناسبة     

ة األشجار الموجودة بالمزرعة أو وضع باقات من أزهار األصناف المتوافق   
فى أوانى تحتوى على الماء وتثبيتها بين األشجار أو عليها كما يجب        
وضع خاليا النحل وتوزيعها فى المزرعة تحت األشجار حتى ندفعها  

 Pollenلزيارة األزهار الموجودة فى حجر الشجرة إستعمال الـ        
inserts       وهى عبارة عن أوانى سطحية تمأل بحبوب اللقاح توضع فى 

مخارج خاليا النحل ما يسبب إلتصاق حبوب اللقاح بجسم النحل عند         
خروجه ن الخلية وبالتالى تلقيح أزهار األشجار عند زيارتها   

: Mechanical and hand pollination التلقيح اليدوى والميكانيكى    -٤
 لنثر يتم التلقيح الميكانيكى عن طريق إستعال الهليوكبتر أو مضخات هوائية       

حبوب اللقاح فى الحدائق ولكن من الصعب تقدير مدى نجاح أو فشل مثل        
ثل هذه الطرق بينما يستخدم التلقيح اليدوى بنجاح فى كثير من الفواكه م   

النخيل



: الشروط الواجب توافرها فى الملقح الجيد 
أن يكون هناك توافق بين حبوب لقاحه وبيوضات الصنف األصلى •

المنزرع
يعطى كمية غزيرة من حبوب اللقاح الحية •
يزهر ويثمر فى وقت واحد مع الصنف األصلى •
ينتج ثمار ذات صفات مقبولة تجارياً•
يكون مالئم لطبيعة التربة والجو فى المنطقة المنزرع بها الصنف  •

األصلى
أن يكون مقاوم لآلفات واألمراض المنتشرة بالمنطقة حتى ال يكون •

مصدر للعدوى للصنف األصلى
 تزرع أشجار الملقح بنظام بنظام معين بحيث تكون بكثافة كافية لتلقيح  

)  أنظر الرسم(جميع أشجار الصنف األصلى وهناك نظم عديد لذلك 
كأن يزرع صف من الملقح لكل صفين أو أربعة أو خمسة صفوف من 
الصنف األصلى أو يزرع الملقح بحيث يكون خامس شجرة فى كل 
صف أو يزرع الملقح فى ثالث صف  بحيث يكون ثالث كل شجرة فى 

ثالث كل صف





: الصعوبات التى تقابل إتمام عملية التلقيح واإلخصاب    
مثل ضمور البيوضات أو عدم : عدم إآتمال تكوين األعضاء الجنسية  •

 إآتمال تكوين حبوب اللقاح أو قصر أو طول األسدية قد يكون ذلك نتيجة 
 صفة وراثية فى الصنف أو نتيجة عوامل فسيولوجية تتعلق مثال بالمستوى 

الغذائى داخل الشجرة  
عوامل طبيعية أو ميكانيكية تعيق إنتقال حبوب القاح مثل توافر ظروف •

جوية غير مالئمة وقت التزهبر مثل إرتفاع نسبة الرطوبة أو تساقط 
أو األمطار أو الرياح الشديدة التى تمنع ثبات حبوب القاح على المياسم   

تغيق حرآة الحشرات  
أختالف مواعيد نضج األعضاء الجنسية •
داخل المبيض بؤثر على عملية  % ٥نقص ترآيز غاز األوآسجين عن   •

عقد الثمار
األشجار الضعيفة أو المجهدة : التغذية غير المتوازنة داخل األشجار  •

بالحمل الغزير فى السنة السابقة تميل إنتاج حبوب لقاح ضعيفة
عدم التوافق •
وسوف نتكلم عنه بالتفصيل الحقًا : Sterilityالعقم •



related -Pollinationبعض الظواهر المرتبطة بعملية التلقيح           
phenomena :

 Apomixis or parthenogenesis andتعدد األجنة       : أوآل
polyembryony :

  بمعنى بدون و   Apo  مشتقه من الألتينية وهى تتكون من مقطعين      Apomixisكلمة 
mixis          بمعنى تزاوج أو خلط أى بدون تزاوج ، بينما كلمة Parthenogenesis   

  gensis  و virgin  وتعنى عذراء أو بكر   Parthenosكلمة التينية من مقطعين 
 أفراد   بمعنى تتكون أو تولد أى توالد عذرى أو بكرى هذه الظاهرة تعنى تكوين         

نباتية بدون إتحاد الجاميطات المذكرة والمؤنثة                 
 بأنها عبارة عن إنتاج أكثر من شتلة          Poly embryonyتعرف ظاهرة تعدد األجنة   

 ألنها تنتج Cloneواحدة عند زراعة بذرة واحدة وتكون األجنة النيوسيلية ساللة            
من اإلنقسام الميتوزى بدال من اإلنقسام الميوزى       

-: وتنحصر أهمية األجنة النيوسيلية فى        
 إستعمالها    تعتبر طريقة من طرق التكاثر للحصول على نباتات متماثلة تماما ويمكن          •

فى الموالح كأصول للتطعيم عليها وبالتالى يتماثل تأثيرها على الطعم                      
حيث أن كثير من    Old cloneتعتبر وسيلة فعالة فى تجديد أى ساللة قديمة     •

األمراض الفيروسية ال تنتقل عن طريق البذور     



:Metaxeniaالميتازينيا  : ثانياً 
 على شكل ويقصد بها تأثير حبوب اللقاح األجنبية على خواص الثمار مثل التأثير

وحجم الثمار وكذلك ميعاد النضج كما فى حالة نخيل البلح
:Xeniaالزينيا : ثالثاً

ور كا فى  ويقصد بها تأثير حبوب اللقاح األجنبية على خواص البذورمثل طعم البذ
اللوز وحجم البذور ووزنها كما فى البلح

:Parthenocarpic fruitsاإلثمار البكرى : رابعاً
إلخصاب ويقصد به مقدرة األشجار على تكوين ثمار دون حدوث عمليتى التلقيح وا       

 Completeوفى هذه الحالة يطلق عليه إثمار بكرى كامل 
parthenocarpy   كما فى ثمار الكاكى عديم البذور أو يتم اإلثمار البكرى  

لى تكوين بعد حدوث عملية التلقيح فقط حيث أنها لها تأثير منشط تدفع الزهرة إ 
ى  الثمار دون حدوث عملية اإلخصاب وفى هذه الحالة يطلق عليه إثمار بكر 

  كما فى معظم أصناف الموالح    Stimulative parthenocarpyتنشيطى  
العديمة البذور

  وفيه تتكون الثمرة  Stenospermocarpyهناك نوع من العقد البكرى يطق عليه 
ن كما  بكريا بعد حدوث عملية التلقيح واإلخصاب ثم يحدث بعد ذلك ضمور للجني 

فى حالة العنب البناتى



:سقوط األزهار والثمار 
فوق آمية الثمار تحمل أشجار الفاآهة فى الحالة الطبيعية عدد آبير جدًا من األزهار ت

لى  المطلوب تواجدها على األشجار وتختلف نسبة الثمار المطلوب تواجدها ع
ر تبعًا األشجار إلعطاء محصول آامل بالنسبة للعدد الكلى لألزهار على األشجا   

أن تكون إلختالف أنواع وأصناف الفاآهة فمثال فى حالة الموالح وجد الباحثين  
من جملة األزهار على الشجرة % ٣-٢ثمار تصل إلى مرحلة الجمع لو بلغت 

من جملة أزهار التقاح % ٢٥تعطى محصوال غزيرًا هذه النسبة تصل إلى حوالى  
فى العنب بينما فى المانجو تنتج النورة الواحدة % ٣٠-٢٠وتصل فى العنب من 

 زهرة يكفى أن تصل منها إلى مرحلة إآتمال النمو حوالى خمس  ٥٠٠٠حوالى 
ثمرات إلعطاء محصول تجارى جيد 
-:وعموما يتم التساقط على مراحل آالتالى

ويتم عقب اإلزهار مباشرة: التساقط األول•
يتم بعد السقوط األول بحوالى أسبوعين: التساقط الثانى•
  وهو تساقط غير طبيعى June dropويسمى تساقط يونيو : التساقط الثالث•

ة يحدث نتيجة شدة الحرارة وجفاف الجو خالل شهر يونيو وهو ظاهرة طبيعي
تحدث فى معظم أنواع الفاآهة

-:وبصفة عامة يمكن تقسيم تساقط األزهار والثمار آما يلى









: تساقط طبيعى  -١ 
ر وبالتالى يحدث        ويتم ذلك نتيجة لحمل األشجار عدد كبير من األزهار يفوق حاجة األزها            
مما يسبب تساقط تنافس شديد بين األزهار والثمار العاقدة حديثاً على الغذاء والماء               

ر من نسبة عالية من األزهار والثمار الصغيرة تصل فى بعض األنواع إلى أكث          
من مجموع األزهار على األشجار ويزداد التساقط الطبيعى فى األزهار           % ٩٠

مصابة   والثمار المحمولة فى مواقع غير مناسبة كأن تكون على أفرع ضعيفة أو         
ة الشديدة أو   وقد تسبب توافر العوامل الزراعية والبيئية الغير مناسبة مثل الحرار            

لحالة تعتبر هذه     الرياح أو زيادة أو قلة ماء الرى إلى زيادة نسبة التساقط وفى هذه ا                  
ألشجار بعد  الزيادة تساقطاً غير طبيعى وعموما تحت الظروف الطبيعية يتبقى على ا            

د هذا النوع من التساقط كمبة من األزهار والثمار تكفى إعطاء محصول جي            
:  تساقط غير طبيعى    -٢

 كمية المحصول    هذا النوع من التساقط يعتبر شديد الخطورة حيث أن له تأثير سلبى على              
-:  النوع من التساقطويتم ذلك لألسباب التالية               ١وبالتالى يجب تجنب حدوث مثل هذ          

لرى والتسميد الغير مناسب كأن يكون أكثر أو أقل من المطلوب        ا •
ارية تعرض األشجار للرياح الجافة مثل رياح الخماسين أو تعرضها لموجات حر                •

عالية  
اإلصابة الشديدة باألمراض والحشرات         •



:التساقط   
فى   Abscission layer يحدث التساقط نتيجة تكون منطقة إنفصال     

قاعدة ساق الثمرة أو عنق الزهرة نتيجة تغير فى طبيعة تركيب          
األنسجة وتتميز هذه المنطقة بصغر خالياها والمسافات البينية بينها                 
  واضحة كذلك يكون البروتوبالزم كثيفاً واآللياف قليلة كما تتميز هذه               
الخاليا بحدوث فقد فى بكتين الصفيحة الوسطى ويحدث التساقط عند          
إزدياد حجم خاليا األنسجة المجاورة وضغطها على طبقة اإلنفصال         
نتيجة لضعف هذه المنطقة وعموما هناك بعض العالقات الهامة                
يجب التعرف عليها حتى يكن فهم عملية التساقط فهماً صحيحاً       

وبالتالى يسهل التحكم فيها    





: :  األآسين والتساقط    األآسين والتساقط   --١١
اسيًا فى اسيًا فى نتيجة للدراسات العديدة توصل العلماء إلى أن األآسين يلعب دورًا أس       نتيجة للدراسات العديدة توصل العلماء إلى أن األآسين يلعب دورًا أس       

--::عملية التساقط وهناك عديد من النظريات تفسر هذه العملية آالتالى   عملية التساقط وهناك عديد من النظريات تفسر هذه العملية آالتالى   
:: Auxin balance Auxin balance نظرية التوازن األآسينى   نظرية التوازن األآسينى  --أ أ 

نباتى نباتى تفترض هذه النظرية وجود توازن بين ترآيز األآسين فى آل من العضو التفترض هذه النظرية وجود توازن بين ترآيز األآسين فى آل من العضو ال
 لذلك يحدث التساقط عندما يكون   لذلك يحدث التساقط عندما يكون  ٠٠والساق الحاملة له حتى ال يسقط هذا العضو    والساق الحاملة له حتى ال يسقط هذا العضو    

ى الساق ى الساق إنتاج األآسين غير آافى فى العضو النباتى مقارنتًا بكمية األآسين فإنتاج األآسين غير آافى فى العضو النباتى مقارنتًا بكمية األآسين ف
٠٠الحاملة  الحاملة  

:: Auxin gradient Auxin gradient التدرج األآسينى  التدرج األآسينى --بب
 يقلل  يقلل Distal sideDistal sideتفترض أن زيادة ترآيز األآسين فى الجانب البعيد عن الساق    تفترض أن زيادة ترآيز األآسين فى الجانب البعيد عن الساق    

 Proximal Proximalمن تساقط العضو بينما زيادة ترآيز األآسين فى الجانب القريب منه من تساقط العضو بينما زيادة ترآيز األآسين فى الجانب القريب منه 
side side    يزيد عملية التساقط وفسر ذلك على أساس أن زيادة ترآيز األآسين فى    يزيد عملية التساقط وفسر ذلك على أساس أن زيادة ترآيز األآسين فى 

آسين فى آسين فى منطقة نباتية ما يسرع من إنتقال الغذاء إليها لذلك زيادة ترآيز األ منطقة نباتية ما يسرع من إنتقال الغذاء إليها لذلك زيادة ترآيز األ 
تالى حدوث  تالى حدوث  الجانب القريب من الساق يعمل على إنتقال الغذاء من العضو إليه وبال    الجانب القريب من الساق يعمل على إنتقال الغذاء من العضو إليه وبال    

٠٠التساقط والعكس صحيح التساقط والعكس صحيح 



::Two phasesTwo phases نظرية المرحلتين   نظرية المرحلتين  --جج
لقريب  لقريب  تفترض هذه النظرية على أن الترآيز الكلى لألآسين فى آل من الجانب ا  تفترض هذه النظرية على أن الترآيز الكلى لألآسين فى آل من الجانب ا  
أنه إذا أنه إذا والبعيد عن الساق هو المتحكم فى عملية التساقط فقد وجد من التجارب     والبعيد عن الساق هو المتحكم فى عملية التساقط فقد وجد من التجارب     

 مولر يحدث التساقط بينما يقل التساقط ذا  مولر يحدث التساقط بينما يقل التساقط ذا ٥٥--١٠١٠آان ترآيز األآسين فى الجانبين  آان ترآيز األآسين فى الجانبين  
 ويفسر ذلك على أن األآسين يتحكم فى سرعة نمو     ويفسر ذلك على أن األآسين يتحكم فى سرعة نمو    ٠٠مولر مولر     ٣٣--١٠١٠آان الترآيز  آان الترآيز  

رات رات العضو نفسه وخصوصًا نمو العنق وعند توقف هذا النمو تبدأ حدوث التغي  العضو نفسه وخصوصًا نمو العنق وعند توقف هذا النمو تبدأ حدوث التغي  
٠٠المسببة للتساقط المسببة للتساقط 

 IAA IAA  وجد أن أى عامل يسبب نشاط إنزيم    وجد أن أى عامل يسبب نشاط إنزيم  :: IAA oxidase IAA oxidase نشاط إنزيم  نشاط إنزيم --٢٢
oxidase oxidase   ٠٠ يسرع من عملية التساقط والعكس صحيح   يسرع من عملية التساقط والعكس صحيح

  وجد أن إنتاج اإليثلين يسرع من عملية التساقط ويرجع    وجد أن إنتاج اإليثلين يسرع من عملية التساقط ويرجع  : :  اإليثلين والتساقط    اإليثلين والتساقط   --٣٣
IAA oxidaseIAA oxidase٠٠ذلك لتأثيرة التنشيطى على إنزيم   ذلك لتأثيرة التنشيطى على إنزيم   

::ethylene balance ethylene balance --AuxinAuxin التوازن بين األآسين واإليثلين    التوازن بين األآسين واإليثلين   --٤٤
وتفترض هذه النظرية على أن التساقط يتوقف على التوازن بين األآسين  وتفترض هذه النظرية على أن التساقط يتوقف على التوازن بين األآسين  

شيطى شيطى واإليثلين فى العضو النباتى حيث وجد أن األآسين يقلل من الفعل التن واإليثلين فى العضو النباتى حيث وجد أن األآسين يقلل من الفعل التن 
٠٠لإليثلين على التساقط لإليثلين على التساقط 



 وجد أن زيادة األبسيسين فى العضو النباتى  وجد أن زيادة األبسيسين فى العضو النباتى : :  Abscisin Abscisin تأثير األبسيسين  تأثير األبسيسين --٥٥
٠٠يسرع من تساقطه ويرجع ذلك إلى أنها تثبط من عمل األآسين يسرع من تساقطه ويرجع ذلك إلى أنها تثبط من عمل األآسين 

  وجد من التجارب المختلفة أن الجبريللين      وجد من التجارب المختلفة أن الجبريللين    :: الجبريللين والكينتين والتساقط      الجبريللين والكينتين والتساقط     --٦٦
٠٠يزيد من عملية التساقط بينما الكينتين يحدث العكس  يزيد من عملية التساقط بينما الكينتين يحدث العكس  

: :  العناصر الغذائية العناصر الغذائية--٧٧
على على وجد أن نقص النتروجين يزيد التساقط ويرجع ذلك إلى تأثير النتروجين    وجد أن نقص النتروجين يزيد التساقط ويرجع ذلك إلى تأثير النتروجين    

  آما أنه يدخل فى تكوين الحمض    آما أنه يدخل فى تكوين الحمض   C/N ratio C/N ratioالتوازن الغذائى داخل النبات    التوازن الغذائى داخل النبات    
 آذلك وجد أن نقص الكالسيوم    آذلك وجد أن نقص الكالسيوم   ٠٠األمينى التربتوفان الذى يتكون منه األآسين األمينى التربتوفان الذى يتكون منه األآسين 

اء الصفيحة اء الصفيحة يسبب زيادة التساقط ألنه يدخل فى بناء بكتات الكالسيوم الالزمة لبن   يسبب زيادة التساقط ألنه يدخل فى بناء بكتات الكالسيوم الالزمة لبن   
٠٠عضهاعضهاالوسطى فى جدر الخاليا والتى تعمل على لصق خاليا منطقة اإلنفصال بب  الوسطى فى جدر الخاليا والتى تعمل على لصق خاليا منطقة اإلنفصال بب  

:: التحليق  التحليق --٨٨
ليق ويفسر  ليق ويفسر  وجد أن تحليق األفرع يقلل من تساقط األزهار والثمار فوق منطقة التح وجد أن تحليق األفرع يقلل من تساقط األزهار والثمار فوق منطقة التح 

ية ألسفل ية ألسفل ذلك على أساس أن التحليق يمنع مرور الهرمونات والمواد الكربوهيدرات     ذلك على أساس أن التحليق يمنع مرور الهرمونات والمواد الكربوهيدرات     
٠٠وبالتالى تراآمها فوق منطقة التحليق  وبالتالى تراآمها فوق منطقة التحليق  



الزراعة العضوية    الزراعة العضوية    
إتجه اإلنسان فى كل دول العالم وخصوصاً بعد إنتهاء الحرب العالمية     

الثانية إلى اإلعتماد على المغذيات الكيميائية ومبيدات الحشائش 
 )Odum,1989(واآلفات للحصول على أعلى محصول ممكن   

ونتيجة لظهور تأثيرات سيئة لهذه الكيماويات على اإلنسان  . 
أصبح من الضرورى اإلتجاه إلى أساليب أخرى تستخدم فى    
. اإلنتاج الزراعى وذلك للبدأ فى إنتاج غذاء آمن بالنسبة لإلنسان  

ويعتبر التحدى الحقيقى فى إستخدام هذه األساليب هو كيفية   
إستخدامها بدون التأثير على كمية المحصول لمواكبة الزيادة 

.السكانية العالمية 
     فى مصر يميل المزارعين إلى زيادة التسميد بهدف الحصول  

 أن )١٩٩٤( و آخرون Badianeعلى أعلى محصول فقد ذكر   
 مرات ٥المزارعين المصريين يستخدمون السماد بمعدالت أعلى   

من المتوسط العالمى إلستخدام السماد للفدان 



 :What is organic farmingما هى الزراعة العضوية     
 All kinds of agricultureهى أى منتج زراعى ينتج  بالطريقة العضوية

products are produced organically
 آيماويًاوال يسمح فى المزارع العضوية بإستخدام المبيدات أو األسمدة المخلقة 

 :History of organic farmingتاريخ الزراعة العضوية   
 القرن العشرين        لم يكن إستخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية متاحًا قبل بداية   

مرًا فبعد الحرب العالمية الثانية أصبح إستخدام الكيماويات فى الزراعة أ    . 
.ن عاديًا آمحاولة لزيادة اإلنتاج وذلك لسد الحاجة نتيجة لزيادة السكا  

لم      وقد بدأت فكرة إنتاج منتج زراعى خالى من الكيماويات بواسطة عا   
وقد أرسل إلى الهند  Sir. Albert Homardالنبات الزراعى البريطانى  

بواسطة الحكومة البريطانية لتوضيح نظم إستخدام المخلفات العضوية      
ثم تعاون هذا العالم   . آوسيلة إلعادة المغذيات إلى التربة وزيادة خصوبتها    

 إلنشاء مزرعة J. I. Rodaleمع أحد رجال األعمال األمريكيين 
عضوية فى الواليات المتحدة األمريكية 



: بعض األسمدة المستخدمة فى المزارع العضوية  
 .Farmyard manureمخلفات المزرعة  - . Green manureالسماد األخضر  -
 .Compostالكمبوست  -.مخلفات المجارى -

 :Controlling plant diseases and pestsمقاومة اآلفات واألمراض 
ية أو البيولوجية أو الطبيعية      يتم مقاومة اآلفات واألمراض فى المزارع العضوية بالطرق الزراع

Cultural , biological and physical control. 
 :Cultural controlالمعامالت الزراعية  

رى إختيار األصناف األكثر      إختيار األصناف هام جداً فى الزراعة العضوية حيث أنه من الضرو 
 ، ميعاد الزراعة ، الدورة Mulshingمقاومة لألمراض بطبيعتها والمعامالت الزراعية مثل 

.الزراعية تقلل من اإلصابة باألمراض  
Biological and physical control: 

كذلك هناك عديد من . داء الحيوية      يتم إستخدام مصايد الحشرات لمقاومة الحشرات كذلك إستخدام األع 
إستخالصها وإستخدامها   النباتات مثل الثوم ، الفلفل ، البصل تحتوى على مركبات عضوية يمكن 

.كسموم للحشرات  
 Tillage  والحرث Mulching  ، Green manure     كذلك يمكن مقاومة الحشائش بإستخدام الـ 

بر من الطرق الفعالة فى وتعتبر هذه الطرق فعالة جداً فى مقاومة الحشائش وإزالة الحشائش تعت. 
كذلك يمكن رش الحشرات بالمياه فقط أو مضافاً إليها مطهرات  . مقاومة األمراض النباتية 

detergentsة باليد  قد تكون فعالة فى مقاومة الحشرات كذلك يمكن إزالة النباتات المصاب.
المبيدات األقل سمية وكذلك ميعاد كذلك يمكن إستخدام المقاومة الكيمائية فى الزراعة العضوية بإختيار 

اإلضافة هام جداً فى هذه الحالة 



مما سبق يتضح أن الزراعة العضوية تعتمد على الطرق الطبيعية فى          
مما يتطلب فهم عميق    . مقاومة اآلفات واألمراض وتغذية النبات       

كما   . لدورة حياة النبات والحيوانات والحشائش واآلفات واألمراض            
تعتمد أساساً على محاولة منع حدوث المشاكل بدالً من اإلنتظار         

وهذا   ) .  مثالً منع حدوث األمراض أكثر من مقاومتها     (لحدوثها  
:يتطلب مستوى عالى من إدارة المزرعة ويتطلب ذلك     

.إختيار الصنف المناسب األكثر مقاومة لألمراض       •
توفير الظروف المحيطة بالنباتات للحد من إنتشار األمراض         •

واآلفات 
     و بالتالى فإن الهدف األساسى من الزراعة العضوية هو اإلهتمام            
بتحسين التربة وبالتالى يعود ذلك على النبات حيث أن وجود تربة             
بها توازن فى العناصر وذات بناء جيد وبها نشاط بيولوجى عالى          
ومستوى عالى من المواد العضوية فإن ذلك بالضرورة يؤدى إلى         

إنتاج نبات أكثر صحة وأقل حساسية لإلصابة باألمراض واآلفات            



 : Organic certificationالحصول على شهادة إنتاج ثمار عضوية            
وط الموضوعة      وذلك يعنى أن المزرعة والطرق المتبعة بالمزرعة تتوافق مع الشر    

وبالتالى فمن الضرورى معرفة الشروط المطلوبة قبل البدء فى       . للمزارع العضوية 
.تسويق الثمار ألول مرة  

: ويجب العلم بأن هناك مستويات مختلفة للحصول على شهادة منتج عضوى           
.    وهى تحول تام للزراعة العضوية    A مستوى  -     
 in conversion    وهى المزرعة فى مرحلة تحول للزراعة العضوية   B مستوى  -     

.                            حتى تفى بشروط الزراعة العضوية كاملة          
  حيث  تقع  المزرعة تحت  اإلختبار      in conversion   وهى مرحلة قبل   C مستوى  -     

 شهر وخالل هذه المرحلة ال تستطيع المزرعة    ١٢                       على األقل لمدة       
.   تسويق إنتاجها على أنه إنتاج عضوى        

 : Quality assuranceإعتماد الجودة          
.  مثل المنتج التقليدى عند تسويق المنتج العضوى فإنه يتطلب اإلهتمام بإعتماد الجودة مثله         

مزرعةحيث يتطلب األمر وجود شهادة توضح صالحية كل المعامالت الزراعية بال          



elboray2000@yahoo.com


