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GrapesGrapes
nn Family  VitaceaeFamily  Vitaceae
nn Genus   Genus   VitisVitis
nn SpeciesSpecies

V. viniferaV. vinifera European wine grapeEuropean wine grape
V. labruscaV. labrusca American bunch grapeAmerican bunch grape
V. rotundifoliaV. rotundifolia American muscadine grapeAmerican muscadine grape
French hybrids   French hybrids   viniferavinifera x wild American speciesx wild American species

nn Over Over 5000 5000 cultivars, most in cultivars, most in viniferavinifera



Winter hardinessWinter hardiness

nn viniferavinifera 0 0 °°F (F (--20 20 °°C)C)
nn labruscalabrusca --10 10 to to --18 18 °°F (F (--30 30 °°C)C)
nn rotundifoliarotundifolia 10 10 °°F (F (0 0 °°C)C)



القیمة النقدیة لصور العنب المختلفةالقیمة النقدیة لصور العنب المختلفة



V. viniferaV. vinifera
nn Native to southNative to south--central Asiacentral Asia
nn Susceptible to Susceptible to 

--winter injury in northwinter injury in north
--phylloxera (root and leafphylloxera (root and leaf--feeding insect feeding insect 
in   in   East (now in CA)East (now in CA)

nn Fruit has thick skin which clings to flesh, Fruit has thick skin which clings to flesh, 
is sweet throughoutis sweet throughout

nn Flowers on buds Flowers on buds 11--4 4 from base of shootfrom base of shoot
nn Cultivars Cultivars –– Thompson Seedless, Flame Thompson Seedless, Flame 

seedless, King rubi, Perlit, Superior, seedless, King rubi, Perlit, Superior, 
Reisling, Pinot Noir, Merlot, Reisling, Pinot Noir, Merlot, 



الموطن األصلىالموطن األصلى

nnاألوربىاألوربى  العنبالعنب  أنأن  المعتقدالمعتقد  منمن  كانكان  VitisVitis viniferavinifera    موطنھموطنھ    
    جنوبجنوب((  قزوینقزوین  بحربحر  حولحول  الواقعةالواقعة  المنطقةالمنطقة  ھىھى  األصلىاألصلى
  بعدبعد  اآلناآلن  مكانمكان  لھلھ  لیسلیس  اإلعتقاداإلعتقاد  ھذاھذا  ولكنولكن  ،،  ))أسیاأسیا  ووسطووسط
    إكتشافإكتشاف  وبعدوبعد  الشمالیةالشمالیة  أمریكاأمریكا  فىفى  البرىالبرى  العنبالعنب  مكانمكان  إكتشافإكتشاف
    یرجعیرجع  أورباأوربا  فىفى  البحیراتالبحیرات  قربقرب  أرضیةأرضیة  طبقاتطبقات  فىفى  بذورهبذوره

    بذوربذور  وجدتوجدت  وقدوقد  --لتاریخھلتاریخھ  اإلنساناإلنسان  معرفةمعرفة  مقبلمقبل  إلىإلى  تاریخھاتاریخھا
  --المیالدالمیالد  قبلقبل  ٣٥٠٠٣٥٠٠  سنةسنة  فىفى  أورباأوربا  وغربوغرب  شمالشمال  فىفى  العنبالعنب
    زراعةزراعة  طریقةطریقة  توضحتوضح  مصرمصر  فىفى  ھیروغلیفیةھیروغلیفیة  رسومرسوم  وتوجدوتوجد

المیالدالمیالد  قبلقبل  ٢٤٤٠٢٤٤٠  سنةسنة  فىفى  النبیذالنبیذ  وصناعةوصناعة





Top 10 countries 
(% of world production)

1. Italy (12) 6. Turkey (6)
2. France (11) 7. Iran (4)

3. USA (11) 8. Argentina (4) 
4. Spain (9) 9. Australia (3)
5. China (6) 10. Chile (3)

Utilization: Wine - 50% Table - 10-15% Raisins - 25-30% 
Canned - < 1% Juice, jelly, etc. - 6-9%



استعماالت العنب االوربىاستعماالت العنب االوربى
TableTableالمائدهالمائده  عنبعنب  - - ١١ grapesgrapes::    فیھافیھا  یتوفریتوفر  انان  یجبیجب  عموماعموما  المستھلكالمستھلك  ذوقذوق  باختالفباختالف  اصنافھاصنافھ  تختلفتختلف    

    والحمراءوالحمراء  البیضاءالبیضاء  االصنافاالصناف  یشملیشمل  --  الشكلالشكل  وانتظاموانتظام  اللحماللحم  وتماسكوتماسك  اللوناللون  وجاذبیةوجاذبیة  الثمارالثمار  حجمحجم  كبركبر
ThompsonThompson  االصنافاالصناف  اھماھم  ومنومن  --والسمراءوالسمراء seedless,seedless, BeautyBeauty seedless,seedless, PerlettePerlette,, FlameFlame

seedless,seedless, KingKing RubiRubi
RaisinRaisinالزبیبالزبیب  عنبعنب  - - ٢٢ grapesgrapes::    ثمارهثماره  وخلووخلو  النضجالنضج  فىفى  والتبكیروالتبكیر  المحصولالمحصول  بوفرةبوفرة  تشتھرتشتھر  اصنافھاصنافھ  

    وطعموطعم  طرىطرى  قوامقوام  ذاتذات  تكونتكون  وانوان  التخزینالتخزین  اثناءاثناء  ببعضببعض  التصاقھاالتصاقھا  وعدموعدم  بسھولھبسھولھ  وجفافھاوجفافھا  البذورالبذور  منمن
,White,White  االصنافاالصناف  اھماھم  ومنومن  ،،الحالوهالحالوه  كثیركثیر  ممتازممتاز redred andand blackblack corinth,corinth, ThompsonThompson

seedlessseedless ,, MoscatMoscat ofof AlexandriaAlexandria  عنبعنب    ٠٠  ThompsonThompson seedlessseedless  إنتاجإنتاج  فىفى  یستعملیستعمل  
اآلخرىاآلخرى  األصنافاألصناف  كلكل  إنتاجإنتاج  منمن  %%٩٠٩٠  بنسبةبنسبة  الذبیبالذبیب

::النبیذالنبیذ  لنوعلنوع  تبعاتبعا  الثمارالثمار  صفاتصفات  تختلفتختلف  ::النبیذالنبیذ  عنبعنب  - - ٣٣
TableTable  مائدهمائده  نبیذنبیذ  --اا winewine::    ویسمىویسمى  كحولكحول  %%١٤١٤  منمن  اقلاقل  علىعلى  وتحتوىوتحتوى  الجافالجاف  والنبیذوالنبیذ  الشمبانیاالشمبانیا  مثلمثل  

DinnerDinner oror lightlight winewine  والحموضھوالحموضھ  السكرالسكر  منمن  متوسطھمتوسطھ  كمیھكمیھ  علىعلى  یحتوىیحتوى  عنبعنب  منمن  وتنتجوتنتج
DessertDessert  حلوحلو  نبیذنبیذ  --بب winewine::    یعرفیعرف  ابیضابیض  نبیذنبیذ  ومنھومنھ  SherrySherry  كحولكحول  %%١٤١٤  منمن  اكثراكثر  علىعلى  ویحتوىویحتوى  

  منمن  ومنخفضھومنخفضھ  السكرالسكر  منمن  عالیھعالیھ  كمیھكمیھ  علىعلى  یحتوىیحتوى  عنبعنب  عنعن  وینتجوینتج  %%٢٠٢٠  --  ١٧١٧  منمن  عادهعاده
MuellerMuellerاصنافھاصنافھ  واھمواھم  الحموضھالحموضھ ThurgauThurgau ,, WhiteWhite rieslingriesling

JuicyJuicy  العصیرالعصیر  عنبعنب  - - ٤٤ grapesgrapes  ::    وغالباوغالبا  وحفظھوحفظھ  تحضیرهتحضیره  اثناءاثناء  بنكھتھبنكھتھ  العصیرالعصیر  یحتفظیحتفظ  انان  یجبیجب    
  ConcordConcord  صنفصنف  االمریكىاالمریكى  العنبالعنب  بینمابینما  الحفظالحفظ  اثناءاثناء  ارومتھاارومتھا  تفقدتفقد  االوربىاالوربى  العنبالعنب  اصنافاصناف  معظممعظم
  النبیذالنبیذ  عملعمل  فىفى  تستعملتستعمل  التىالتى  االوربىاالوربى  العنبالعنب  اصنافاصناف  اوربااوربا  فىفى  بكثرهبكثره  یستعملیستعمل  ولذاولذا  قلیلھقلیلھ  بنسبھبنسبھ  یتأثریتأثر

WhiteWhite  اصنافھاصنافھ  واھمواھم  العصیرالعصیر  عملعمل  فىفى  ایضاایضا  تستعملتستعمل rieslingriesling



القیمھ الغذائیھ والطبیھالقیمھ الغذائیھ والطبیھ
nnالبوتاسیومالبوتاسیوم  الكالسیومالكالسیوم  مثلمثل  للجسمللجسم  المفیدهالمفیده  العناصرالعناصر  منمن  عدیدعدیدعلىعلى  الثمارالثمار  تحتوىتحتوى    

  منمن  كبیركبیر  مقدارمقدارعلىعلى  واالوراقواالوراق  الثمارالثمار  تحتوىتحتوى  ایضاایضا  --والفسفوروالفسفور  والماغنسیوموالماغنسیوم
  منمن  تزیدتزید  والتىوالتى  الكربوھیدراتالكربوھیدرات  منمن  كبیركبیر  مقدارمقدار  علىعلى  الثمارالثمار  وتحتوىوتحتوى  الفیتامینالفیتامین
البرتقالالبرتقال  منمن  اكبراكبر  بدرجھبدرجھ  للجسمللجسم  الحراریھالحراریھ  السعراتالسعرات

nn٦٦..٢٢بینبین  تتراوحتتراوح  العنبالعنب  عصیرعصیر  حموضةحموضة  درجةدرجة  انان  حیثحیث  كبیرهكبیره  طبیھطبیھ  قیمھقیمھ  لھلھ  العنبالعنب
  العنبالعنب  عصیرعصیر  استھالكاستھالك--  المعدهالمعده  عصیرعصیرpHpHمنمن  جداجدا  منمن  قریبقریب  وھووھو٣٣..٣٣  ––

  الجسمالجسمglycogenglycogenمنمن  یزیدیزید  النھالنھ  الكبدالكبد  التھاباتالتھابات  فىفى  فعالفعال  یكونیكون  الطاذجھالطاذجھ  وثمارهوثماره
  فىفى  یفیدیفیدكماكما  الكبدالكبد  لوظائفلوظائف  قوىقوى  منشطمنشط  یعتبریعتبرفھوفھو  لذالذا  منھامنھا  الشفاءالشفاء  الىالى  ویؤدىویؤدى
  فىفى  یفیدیفید  وكذلكوكذلك  التعفنالتعفن  ویقللویقلل  الھضمالھضم  علىعلى  یحثیحث  النھالنھواالمعاءواالمعاء  المعدهالمعده  التھاباتالتھابات
  امراضامراض  فىفى  ویفیدویفید  القلبیھالقلبیھ  العضالتالعضالت  تغذیةتغذیة  ایضاایضا  یسھلیسھل  --  الھضمالھضم  سوءسوء  حاالتحاالت
  االالماالالم  ضدضد  مفیدمفید- -   االدراراالدرار  عملیةعملیة  منمن  یزیدیزید  --  التسممالتسمم  منمن  ویقللویقلل  الدمویھالدمویھ  الدورهالدوره

  حالةحالة  فىفى  مفیدمفید  انھانھ  كماكما  والھیمیسیلیلوزوالھیمیسیلیلوز  السیلیلوزالسیلیلوز  لوجودلوجود  االمساكاالمساك  یمنعیمنع  كماكما  المفاصلالمفاصل
    األحمراألحمر  العنبالعنب  فىفى  كیماویةكیماویة  مادةمادة  العلماءالعلماء  إكتشفإكتشف  ١٩٩٦١٩٩٦  فىفى  حدیثاحدیثا  - -   البواسیرالبواسیر

  عنعن  األوراماألورام  تكوینتكوین  تثبطتثبط  المادةالمادة  ھذهھذه  - -   antianti--carcinogeniccarcinogenic  للسرطانللسرطان  مضادةمضادة
  الخالیاالخالیا  تحولتحول  توقفتوقف  أوأو  تبطىءتبطىء  ،،DNADNAالـالـ  تلفتلف  تمنعتمنع  ::ھىھى  خطواطخطواط  ثالثثالث  طریقطریق
األوراماألورام  نمونمو  تبطءتبطء  كماكما  ،،  سرطانیةسرطانیة  خالیاخالیا  إلىإلى  العادیةالعادیة











V. labruscaV. labrusca

nn Native to eastern U.S.Native to eastern U.S.
nn Winter hardyWinter hardy
nn Resistant to phylloxeraResistant to phylloxera
nn Fruit has thin skin which adheres loosely to Fruit has thin skin which adheres loosely to 

flesh, flesh is soft, acid around seedsflesh, flesh is soft, acid around seeds
nn Flowers on buds Flowers on buds 55--10 10 from base of shootfrom base of shoot
nn Cultivars Cultivars –– Concord, Niagara, CatawbaConcord, Niagara, Catawba





FrenchFrench--American hybridsAmerican hybrids

nn Attempt to get hardiness and Attempt to get hardiness and 
phylloxera resistance into phylloxera resistance into viniferavinifera type type 
grapesgrapes

nn Cultivars Cultivars ––Seyval, Vidal Blanc, FochSeyval, Vidal Blanc, Foch





Plant CharacteristicsPlant Characteristics

nnWoody, deciduous vineWoody, deciduous vine
nn Trunk, cordon arms, canes (Trunk, cordon arms, canes (1 1 year old), year old), 

shoots (new growth), tendrilsshoots (new growth), tendrils











Plant CharacteristicsPlant Characteristics
nn Buds compound with primary and Buds compound with primary and 

secondary types, opposite leaf at nodesecondary types, opposite leaf at node
nn New shoots with immature inflorescences New shoots with immature inflorescences 

grow for grow for 66--8 8 weeks before floweringweeks before flowering
nn Flowers lack petals, calyx cup falls off at Flowers lack petals, calyx cup falls off at 

bloom, called ‘shatter’bloom, called ‘shatter’
nn Fruit is a berry with Fruit is a berry with 22--4 4 seedsseeds
nn Cluster shapes vary among cultivarsCluster shapes vary among cultivars





A long sectional view of a grape eye revealing a primary 
(center), secondary  (right) and tertiary (left) bud 

surrounded  by bud scales. 



The fruiting shoot grows from the primary bud.









:المناسب الصنف إختیار
 ،المزرعة إنشاء عند الرئیسیة الخطوات أحد المناسب الصنف إختیار یعتبر

 التسویق :ھما أساسیین عاملین على المنزرع الصنف إختیار ویتوقف
-:التالیة النقاط بدراسة المالئم الصنف إختیار ویمكن ، الصنف وصفات

•Vine hardness and tolerance of diseases and insects: وھى 
 نوع مثل مناسبة الغیر البیئیة للظروف المختار الصنف مقاومة مدى
 مقاومتھ ومدى األرضى الماء مستوى إرتفاع أو والجفاف التربة

واآلفات لألمراض
•Fruit characteristics:  صنف ھو وھل الحبات صفات بھا ویقصد 

الذبیب أو النبیذ إلنتاج أو الطازج لألكل صالح
•Time of ripening: صنف ھو ھل ، المحصول نضج میعاد بھا ویقصد 

النضج متأخر أو مبكر



Propagation and RootstocksPropagation and Rootstocks

nn Rooted cuttings (hardwood) Rooted cuttings (hardwood) 
nn GraftingGrafting
nn Rootstocks of wild American species like Rootstocks of wild American species like V. V. 

rupestrisrupestris and and V. ripariaV. riparia for phylloxera resistance for phylloxera resistance 
for for viniferavinifera types, saved European industry in types, saved European industry in 
18001800’s’s

nn LayeringLayering





Bench grafting Bench grafting 



- riparia).Vxberlandieri.V(4SO  مقاوم ،الخفیفة القلویة أو المتعادلة لألراضى صالح مقوى أصل  
معھ متوافقھ الطعوم أغلب ، والفللوكسرا للنیماتودا جید

- )riparia.Vxberlandieri.V(BB5Kober الجذور وعفن للنیماتودا مقاوم -  مقوى أصل  
الفللوكسرا لحشرة جدًا ومقاوم - متوسطھ بدرجة

- )riparia.Vxberlandieri.V(C5Teleki القلویة أو الحامضیة لألراضى مناسب ، مقوى أصل  
والنیماتودا الفللوكسرا لحشرة المقاومة عالى -  الخفیفة

- rupestris).Vxberlandieri.V(Richter110 مقاوم - النضج فى التأخیر إلى یؤدى مقوى أصل 
القلویة لألراضى مالئم ، بالتربة الجیر لوجود ومقاوم للجفاف

- rupestris).Vxberlandieri.V(Paulsen1103 مقاوم ، الجیریة لألراضى مناسب مقوى أصل 
الجفاف یتحمل - متوسطھ بدرجة للملوحة

rupestris).Vxberlandieri.V(-Ru140 متوسط ، للفلوكسرا مقاوم ، الجفاف یتحمل أصل  
للنیماتودا المقاومة

- vinifera).Vxberlandieri.(VB41 الجیریة لألراضى مالئم ، متوسطھ بدرجة مقوى أصل
- Dogridge  الفللوكسرا لحشرة متوسطھ بدرجة ومقاوم ، للنیماتودا عالى مقاوم ، مقوى أصل  

الجیریة والتربة
- Freedom  Ridge)DogxC1613(: الخصبة التربة فى قوى أصل ، للنیماتودا مقاوم
- RamseyCreek)(Salt: یصلح ، النمو قوى أصل ، للفلوكسرا المقاومة متوسط ، للنیماتودا مقاوم 

الرملیة لألراضى
champini).(VChampanel- للنیماتودا حساس ، الجذور لعفن مقاوم





التربھ المناسبةالتربھ المناسبة

nnاألرضاألرض  ھىھى  الصرفالصرف  الجیدةالجیدة  الخصبةالخصبة  العمیقةالعمیقة  األراضىاألراضى  تعتبرتعتبر    
    تصبحتصبح  الصرفالصرف  السیئةالسیئة  فاألراضىفاألراضى  - -   العنبالعنب  لنمولنمو  المناسبةالمناسبة
    منمن  محتواھامحتواھا  فىفى  فقیرةفقیرة  وتصبحوتصبح  بسھولةبسھولة  بالماءبالماء  مشبعةمشبعة

    أنأن  یجبیجب  وبالتالىوبالتالى  --  الجذورالجذور  إختناقإختناق  یسببیسبب  ممامما  األوكسجیناألوكسجین
  التربةالتربة  pHpH  --  التھویةالتھویة  جیدةجیدة  التربةالتربة  منمن  العلیاالعلیا  سمسم  ٨٠٨٠--٦٠٦٠  تكونتكون
    قیمةقیمة  تقلتقل  أنأن  یجبیجب  كذلككذلك  ،،  ٥٥..٧٧- - ٥٥..٦٦  بینبین  یتراوحیتراوح  المثالىالمثالى

SodiumSodium AbsorptionAbsorption RatioRatio (SAR)(SAR)    لإلنتاجلإلنتاج  ٦٦  عنعن    
للعنبللعنب  الجیدالجید





مسافة الزراعةمسافة الزراعة
nnوطریقةوطریقة  المستخدمالمستخدم  والصنفوالصنف  التربةالتربة  لنوعلنوع  تبعًاتبعًا  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  تختلفتختلف    

مم٢٢  ××  ٧٥٧٥..١١  عنعن  الزراعةالزراعة  مسافةمسافة  تقلتقل  أالأال  یجبیجب  وعموماوعموما  التربیةالتربیة
--::التالىالتالى  مراعاةمراعاة  یجبیجب  البستانالبستان  إنشاءإنشاء  عندعند  وعموماوعموما

nnجنوبجنوب  شمالشمال  یكونیكون  الكرماتالكرمات  صفوفصفوف  إتجاهإتجاه  NorthNorth--southsouth
orientationorientation    صفاتصفات  فىفى  التحكمالتحكم  فىفى  كبیركبیر  دوردور  لھلھ  الصفوفالصفوف  أتجاهأتجاه  ألنألن    

الثمارالثمار
nnأوأو  الالزمالالزم  منمن  أكثرأكثر  صغیرةصغیرة  تكونتكون  فالفال  مناسبھمناسبھ  تكونتكون  الصفوفالصفوف  بینبین  المسافةالمسافة    

الالزمالالزم  منمن  أكبرأكبر  كبیرةكبیرة
nnولكنھاولكنھا  الصفاتالصفات  جیدةجیدة  ثمارثمار  إنتاجإنتاج  إلىإلى  تؤدىتؤدى  قدقد  الصفوفالصفوف  بینبین  المسافةالمسافة  زیادةزیادة    

  وقلةوقلة  --  الفدانالفدان  فىفى  الكرماتالكرمات  عددعدد  قلةقلة  نتیجةنتیجة  المحصولالمحصول  قلةقلة  إلىإلى  تؤدىتؤدى
    بینبین  التنافسالتنافس  وكذلكوكذلك  الناشىءالناشىء  التظلیلالتظلیل  نتیجةنتیجة  مشاكلمشاكل  تسببتسبب  المسافةالمسافة
    یتخللیتخلل  الذىالذى  الھواءالھواء  حركةحركة  قلةقلة  تسببتسبب  قدقد  كماكما  والغذاءوالغذاء  الماءالماء  علىعلى  الكرماتالكرمات
والبیاضوالبیاض  األعفاناألعفان  أمراضأمراض  إنتشارإنتشار  وبالتالىوبالتالى  الكرماتالكرمات



العوامل الجویةالعوامل الجویة
nnیتطلب الحصول على عنب عالى الجودة نھار حار مع لیل باردیتطلب الحصول على عنب عالى الجودة نھار حار مع لیل بارد
nnالنھارالنھار  ظروفظروف  تحتتحت  العنبالعنب  فىفى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  ینشطینشط  ::الضوءالضوء  

  یقفیقف  وبالفعلوبالفعل  --  یوقفھیوقفھ  بلبل  منھمنھ  یحدیحد  القصیرالقصیر  النھارالنھار  أنأن  حینحین  فىفى  الطویلالطویل
  طولطول  یبدأیبدأ  حیثحیث  وسبتمبروسبتمبر  أغسطسأغسطس  خاللخالل  العنبالعنب  فىفى  األفرخاألفرخ  نمونمو

  زیادةزیادة  أنأن  المعروفالمعروف  ومنومن  --  الظالمالظالم  فترةفترة  وتطولوتطول  القصرالقصر  فىفى  النھارالنھار
    اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  بزیادةبزیادة  مرتبطةمرتبطة  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل  كفاءةكفاءة

nnالحدالحد  مم°°١٢١٢--١٠١٠  منمن  ::ھىھى  درجاتدرجات  ثالثثالث  العنبالعنب  فىفى  للنموللنمو  ::الحرارةالحرارة  
  الحدالحد  مم°°٤٠٤٠--٣٥٣٥  ،،  للنموللنمو  المثلىالمثلى  الدرجةالدرجة  وھىوھى  مم°°٢٨٢٨  ،،  للنموللنمو  األدنىاألدنى

للنموللنمو  األقصىاألقصى



الرىالرى



- :یلى كما للرى الكرمة لحاجة تبعًا مراحل أربعة إلى النمو موسم تقسیم یمكن وعموما
From التزھیر بدء وحتى النمو بدایة من األولى المرحلة• bud break to bloom: 

 التربة نوع مراعاة ویمكن - المرحلة ھذه خالل قلیلة للمیاه الكرمة إحتیاجات وتكون
 األراضى حالة فى عنھا الرى میاه كمیة زیادة یجب الرملیة األراضى حالة ففى

الطینیة
 الثمار فى العصارة سریان أو التلوین بدء وحتى التزھیر بدء من الثانیة المرحلة•

From bloom to veraison: حیث المرحلة ھذه خالل المناسبة المیاه توفیر یجب 
الحبات حجم فى وقلة األزھار تساقط یسبب المرحلة ھذه خالل الماء نقص أن

From الجمع حتى التلوین بدء من الثالثة المرحلة• veraison to harvest: یجب 
 الكثیف الرى أن مالحظة یجب ولكن -  للحبات حجم أكبر على للحصول الكافى الرى
التلوین ویقلل الجمع میعاد یؤخر أن یمكن الالزم عن الزائد

 تحافظ قلیلة بكمیات الرى یكون أن یجب :السكون وخالل الجمع بعد الرابعة المرحلة•
 یكون المرحلة ھذه خالل الماء نقص وعموما -  النمو تشجع ال ولكنھا الكرمة على
الخشب نضج وتحفیز النمو لتوقف مفید



التسمیدالتسمید



::العناصر الضروریة التى یحتاجھا العنبالعناصر الضروریة التى یحتاجھا العنب

Micro Elements:
Manganese (Mn)
Iron (Fe)
Boron (B)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Molybdenum (Mo)

Macro Elements:
Nitrogen (N)
Phosphorous (P)
Potassium (K)
Magnesium (Mg)
Calcium (Ca)
Sulfur (S)

یعتب  ر النت  روجین والبوتاس  یوم والزن  ك ھ  ى أھ  م العناص  ر الغذائی  ة الت  ى 
تؤثر على إنتاجیة العنب



تحلیل التربة المثالیة إلنتاج العنبتحلیل التربة المثالیة إلنتاج العنب

pH
Organic matter
Phosphorous (P)
Potassium (K)
Magnesium (Mg)
Boron (B)
Zinc (Zn)

5.5 to 6.5
2 to 3 %
20 to 50 ppm
125 to 150 ppm
100 to 125 ppm
0.75 to 1.0 ppm
4 to 5 ppm



التركیز النموزجى للعناصر الغذائیة فى أعناق األوراقالتركیز النموزجى للعناصر الغذائیة فى أعناق األوراق
Macronutrients At full bloom A harvest

Nitrogen (N)
Phosphorous (P)
Potassium (K)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Sulfur (S)

1.6 to 2.8 %
0.20 to 0.60 %
1.50 to 5.00 %
0.40 to 2.50 %
0.13 to 0.40 %

No data

0.9 to 1.3 %
0.16 to 0.29 %
1.50 to 2.50 %
1.20 to 1.80 %
0.26 to 0.45 %

No data

Micronutrients At full bloom A harvest

Manganese (Mn)
Iron (Fe)
Boron (B)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Molybdenum (Mo)

18 to 100 ppm
40 to 180 ppm
25 to 50 ppm
5 to 10 ppm

20 to 100 ppm
0.2 to 0.4 ppm

31 to 150 ppm
31 to 50 ppm
25 to 50 ppm
5 to 15 ppm

30 to 50 ppm
0.3 to 1.5 ppm



Improving Grape QualityImproving Grape Quality
    ::pruningpruningالتقلیمالتقلیم  - - ١١--
nnالقصباتالقصبات  اختیاراختیار  --أأ  ChoosingChoosing canescanes::    منمن  اھمیھاھمیھ  اكثراكثر  القصباتالقصبات  صفاتصفات  تعتبرتعتبر  

    كبیركبیر  تعرضتعرض  تتطلبتتطلب  البناتىالبناتى  العنبالعنب  فقصباتفقصبات  الكرمھالكرمھ  علىعلى  المتروكھالمتروكھ  القصباتالقصبات  عددعدد
  اختیاراختیار  عندعند  التالیھالتالیھ  الشروطالشروط  اتباعاتباع  یجبیجب  وعموماوعموما  خصبھخصبھ  تصبحتصبح  حتىحتى  للضوءللضوء

::القصباتالقصبات
nnجیدجید  بنىبنى  بلونبلون  الملونھالملونھ  ،،  المستدیرهالمستدیره  ،،  القطرالقطر  متوسطةمتوسطة  القصباتالقصبات  اختیاراختیار  --١١  ،،    

  تجنبتجنب  معمع    ،،  ممتلئھممتلئھ  براعمبراعم  ذاتذات    ،،  سمسم  ٩٩  --  ٧٧  منمن    واالخرىواالخرى  العقدهالعقده  بینبین  المسافھالمسافھ
  ذاتذات  ،،  التلوینالتلوین  السیئةالسیئة    ،،  الالزمالالزم  منمن  اكثراكثر  الطویلھالطویلھ  السلمیاتالسلمیات  ذاتذات  المفلطحھالمفلطحھ  القصباتالقصبات
الرفیعھالرفیعھ  البراعمالبراعم

nnللكرمھللكرمھ  الخارجىالخارجى  الحیزالحیز  فىفى  تنموتنمو  والتىوالتى  للشمسللشمس  المعرضھالمعرضھ  القصباتالقصبات  اختیاراختیار  --٢٢  
  خصوبةخصوبة  علىعلى  الكرمھالكرمھ  نمونمو  قوةقوة  تؤثرتؤثر  كذلككذلك    - -   الظلالظل  فىفى  نمتنمت  التىالتى  القصباتالقصبات  وتجنبوتجنب

    لحدوثلحدوث  نتیجھنتیجھ  الخصوبھالخصوبھ  قلیلةقلیلة  تكونتكون  النالن  قصباتھاقصباتھا  تمیلتمیل  القویھالقویھ  فالكرماتفالكرمات  --  القصباتالقصبات
الخشبالخشب  نضجنضج  عدمعدم  وایضاوایضا  التظلیلالتظلیل

nnالدوابرالدوابر  - - بب  SpursSpurs::      اثناءاثناء  الكرمھالكرمھ  علىعلى  قصباتقصبات  ٦٦  --  ٤٤  منمن  تركترك  الىالى  باالضافھباالضافھ  
  السنھالسنھ  محصولمحصول  تحملتحمل  قصباتقصبات  تعطىتعطى  لكىلكى  الدوابرالدوابر  منمن  عددعدد  تركترك  یجبیجب  التقلیمالتقلیم  عملیةعملیة
  عادةعادة  ولكنولكن  الكرمھالكرمھ  علىعلى  تركھتركھ  یجبیجب  الدوابرالدوابر  منمن  محددمحدد  عددعدد  یوجدیوجد  الال  --  التالیھالتالیھ
دوابردوابر  ٤٤  --  ٢٢  منمن  مایتركمایترك



Cane PruningCane Pruning





Spur PruningSpur Pruning





 Bleeding Bleedingاإلدماءاإلدماء



ShootShootتوجیة وخف االفرختوجیة وخف االفرخ- - ٢٢ positioningpositioning
thinningthinning

nnالعنبالعنب  مزارعمزارع  إدارةإدارة  فىفى  الھامةالھامة  العملیاتالعملیات  منمن  األفرخاألفرخ  توجیةتوجیة  یعتبریعتبر  
  ویختلفویختلف  - -   األوراقاألوراق  تظلیلتظلیل  لتقلیللتقلیل  األفرخاألفرخ  توجیةتوجیة  إعادةإعادة  ھوھو  منھامنھا  والھدفوالھدف
  علىعلى  الكرماتالكرمات  تربیةتربیة  حالةحالة  ففىففى  التربیھالتربیھ  لطریقةلطریقة  تبعًاتبعًا  األفرخاألفرخ  توجیةتوجیة

  تربیةتربیة  حالةحالة  فىفى  بینمابینما  ،،  ألسفلألسفل  لتتجھلتتجھ  األفرخاألفرخ  توجیةتوجیة  یتمیتم  العلویةالعلویة  األسالكاألسالك
  األسلكاألسلك  علىعلى  ألعلىألعلى  األفرخاألفرخ  توجیھتوجیھ  یتمیتم  السفلىالسفلى  السلكالسلك  علىعلى  الكردونالكردون
  ویتمویتم  سھولةسھولة  أكثرأكثر  یكونیكون  التزھیرالتزھیر  عندعند  األفرخاألفرخ  توجیھتوجیھ  وعموماوعموما  العلویھ،العلویھ،

  باإلرتباطباإلرتباط  المحالیقالمحالیق  اقوماقوم  أنأن  وقبلوقبل  لألفرخلألفرخ  كسركسر  حدوثحدوث  مخاطرمخاطر  دوندون
بجانبھابجانبھا  دعاماتدعامات  أوأو  أسالكأسالك  بأىبأى

nnاألفرخاألفرخ  خفخف  مایتممایتم  وعادةوعادة  النموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  مبكرامبكرا  األفرخاألفرخ  خفخف  یتمیتم  
  عندعند  ،،  أسبوعینأسبوعین  بحوالىبحوالى  التزھیرالتزھیر  قبلقبل  الخفالخف  یتمیتم  وعموماوعموما  ،،  الضعیفةالضعیفة
  التزاحمالتزاحم  لتقلیللتقلیل  وذلكوذلك    فرخفرخ  ١٠١٠  --  ٤٤  منمن  عادةعادة  ویزالویزال  سمسم  ٥٠٥٠--٢٥٢٥  طولطول
التالىالتالى  الموسمالموسم  فىفى  المثمرهالمثمره  القصباتالقصبات  النتاجالنتاج  كافىكافى  عددعدد  بقاءبقاء  معمع



إزالة السرطانات مع خف األفرخإزالة السرطانات مع خف األفرخ



ShootShootتطویش االفرختطویش االفرخ- - ٣٣ hedging or hedging or 
toppingtopping

nnالتطویشالتطویش  عملیةعملیة  إجراءإجراء  یمكنیمكن  كذلككذلك  HedgingHedging  التقلیمالتقلیم  أوأو    
    رأسیارأسیا  تنموتنمو  التىالتى  األفرخاألفرخ  فىفى  خصوصًاخصوصًا  ،،  التزھیرالتزھیر  بعدبعد  الصیفىالصیفى
    عملیةعملیة  تؤدىتؤدى  وقدوقد  ،،  العلوىالعلوى  السلكالسلك  فوقفوق  كبیرةكبیرة  ألطوالألطوال

    فىفى  خصوصًاخصوصًا  كثیرةكثیرة  جانبیةجانبیة  نمواتنموات  ظھورظھور  إلىإلى  التطویشالتطویش
    المتكونھالمتكونھ  األفرخاألفرخ  بعضبعض  خفخف  یتطلبیتطلب  ممامما  النموالنمو  القویةالقویة  الكرماتالكرمات

ثانیھثانیھ  مرةمرة



Leaf removalLeaf removalخف األوراق خف األوراق   --٤٤
nnكبیركبیر  إھتمامًاإھتمامًا  الكرماتالكرمات  علىعلى  الساقطھالساقطھ  اإلضاءةاإلضاءة  وتنظیموتنظیم  التحكمالتحكم  یحظىیحظى  

  المحصولالمحصول  جودةجودة  فىفى  ھامھام  دوردور  منمن  لھلھ  لمالما  العنبالعنب  لمزارعىلمزارعى  بالنسبةبالنسبة
  الشمسالشمس  فضوءفضوء  --  التالیةالتالیة  بالسنةبالسنة  الخاصةالخاصة  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  تكونتكون  وكذلكوكذلك
  الفترةالفترة  فىفى  األفرخاألفرخ  قواعدقواعد  فىفى  الموجودةالموجودة  البراعمالبراعم  علىعلى  علىعلى  یسقطیسقط  أنأن  یجبیجب
یونیویونیو  حتىحتى  مایومایو  منمن
nnألشعةألشعة  الثمارالثمار  تعرضتعرض  لتجنبلتجنب  المزالةالمزالة  األوراقاألوراق  إتجاهإتجاه  مراعاةمراعاة  یجبیجب  

  الثمارالثمار  تتعرضتتعرض  الال  حتىحتى  النھارالنھار  منمن  الحارةالحارة  الفترةالفترة  خاللخالل  مباشرةمباشرة  الشمسالشمس
  بینبین  وقتوقت  أىأى  فىفى  ھوھو  األوراقاألوراق  إلزالةإلزالة  میعادمیعاد  وأحسنوأحسن  --  الشمسالشمس  لضربةلضربة
  ورقةورقة  منمن  ماتزالماتزال  وعادةوعادة  --  VeraisonVeraison  الحباتالحبات  تلوینتلوین  وبدایةوبدایة  الثمارالثمار  عقدعقد

  منمن  ولیسولیس  ٠٠فرخفرخ  لكللكل  الثمارالثمار  نمونمو  منطقةمنطقة  فىفى  ورقاتورقات  ثالثثالث  إلىإلى  واحدةواحدة
  تركترك  ھوھو  والھدفوالھدف  --الثمارالثمار  نمونمو  منطقةمنطقة  فىفى  األوراقاألوراق  كلكل  إزالةإزالة  الضرورىالضرورى

األوراقاألوراق  إزالةإزالة  بعدبعد  الثمارالثمار  نمونمو  منطقةمنطقة  فىفى  األوراقاألوراق  منمن  طبقتینطبقتین  أوأو  طبقةطبقة



المعاملھ بالجبریللینالمعاملھ بالجبریللین  --٥٥
    طولطول  یصلیصل  عندماعندما  الكاملالكامل  االزھاراالزھار  قبلقبل    ppmppm    ١٥١٥  --  ١٠١٠  منمن  بتركیزبتركیز  بالجبریللینبالجبریللین  العناقیدالعناقید  رشرش  انان  ثبتثبت

    اسبوعیناسبوعین  بحوالىبحوالى  الكاملالكامل  االزھاراالزھار  بعدبعد  الرشالرش  بینمابینما  العناقیدالعناقید  استطالةاستطالة  سببسبب  قدقد  سمسم  ٨٨  --  ٤٤  منمن  العنقودالعنقود
الحباتالحبات  حجمحجم  كبركبر  سببسبب

nnالبناتىالبناتى  العنبالعنب  ThompsonThompson SeedlessSeedless::  بتركیزبتركیز  سمسم  ١٠١٠--٨٨  العنقودالعنقود  طولطول  یصلیصل  عندماعندما  الرشالرش  یتمیتم  
- - ١٠١٠  بتركیزبتركیز  األزھاراألزھار  لخفلخف  مرتینمرتین  الرشالرش  ثمثم    - -   ))العنقودالعنقود  إستطالةإستطالة  رشةرشة((  الملیونالملیون  فىفى  جزءجزء  ١٥١٥- -   ١٠١٠
  مرتینمرتین  الرشالرش  ثمثم  --  تزھیرتزھیر  %%٨٠٨٠- - ٧٠٧٠  وعندوعند  ))التفتحالتفتح  بدایةبدایة((  تزھیرتزھیر  %%٥٥  عندعند  الملیونالملیون  فىفى  جزءجزء  ١٥١٥

  فىفى  جزءجزء  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  بتركیزبتركیز  ملىملى  ٦٦- - ٥٥  إلىإلى  الحباتالحبات  حجمحجم  وصولوصول  عندعند  األولىاألولى  ،،  الحباتالحبات  حجمحجم  لزیادةلزیادة
مممم  ٨٨--٧٧  الحبةالحبة  قطرقطر  یصلیصل  عنماعنما  األولىاألولى  الرشةالرشة  منمن  أیامأیام  ٥٥--٤٤  بعدبعد  الثانیةالثانیة  والرشةوالرشة  الملیونالملیون

nnالفلیمالفلیم  عنبعنب  - - ٢٢  FlameFlame SeedlessSeedless::  ١٢١٢- - ١٠١٠  العنقودالعنقود  طولطول  یصلیصل  عندماعندما  العنقودالعنقود  إستطالةإستطالة  رشةرشة  تجرىتجرى  
    والثانیةوالثانیة  تزھیرتزھیر  %%٥٥  عندعند  األولىاألولى  األزھاراألزھار  لخفلخف  رشتینرشتین  ثمثم  --  الملیونالملیون  فىفى  جزءجزء  ١٥١٥- - ١٠١٠  بتركیزبتركیز  سمسم
    یصلیصل  عندماعندما  األولىاألولى  ،،  الحباتالحبات  حجمحجم  لزیادةلزیادة  رشتینرشتین  ثمثم  ٠٠الملیونالملیون  فىفى  جزءجزء  ٥٥  بتركیزبتركیز  تزھیرتزھیر  %%٦٠٦٠  عندعند
  فىفى  جزءجزء  ٤٠٤٠- - ٣٠٣٠  بتركیزبتركیز  الرشتینالرشتین((  األولىاألولى  الرشةالرشة  منمن  أیامأیام  ٥٥- - ٤٤  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  مممم  ٧٧- - ٦٦  الحبةالحبة  قطرقطر

))الملیونالملیون
nnسیدلیسسیدلیس  الروبىالروبى  - - ٣٣  KingKing RubiRubi::  ٧٠٧٠  عندعند  الملیونالملیون  فىفى  جزءجزء  ٠٠..١١--٥٥..٠٠  منمن  بتركیزبتركیز  الرشالرش  یتمیتم - -

    لزیادةلزیادة  رشرش  یتمیتم  الال  وكذلكوكذلك  طبیعیًاطبیعیًا  العنقودالعنقود  لطوللطول  إستطالةإستطالة  رشةرشة  یتمیتم  والوال  ،،  للخفللخف  وذلكوذلك  تزھیرتزھیر  %%٨٠٨٠
الحباتالحبات  حجمحجم

nnالسبیریورالسبیریور  - - ٤٤  SuperiorSuperior::  للجبریللینللجبریللین  الصنفالصنف  ھذاھذا  لحساسیةلحساسیة  اإلستطالةاإلستطالة  أوأو  للخفللخف  رشاترشات  تعطىتعطى  الال  ،،  
  فىفى  جزءجزء  ٢٥٢٥- - ٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  مممم  ١٠١٠- - ٧٧  الحبةالحبة  قطرقطر  یصلیصل  عندماعندما  الحباتالحبات  حجمحجم  لزیادةلزیادة  واحدةواحدة  مرةمرة  ویرشویرش
الملیونالملیون



    GirdlingGirdling  التحلیقالتحلیق  --٦٦
    كاملھكاملھ  حلقھحلقھ  ازالةازالة  عنعن  عبارهعباره  وھووھو    RingingRinging  ایضاایضا  یسمىیسمى        

  الجذعالجذع  منمن  مللیمترمللیمتر  ٦٦  --  ٣٣  بینبین  یتراوحیتراوح  بسمكبسمك  القلفالقلف  منمن
TrunkTrunk      الذراعالذراع  اواو  ArmArm    القصبھالقصبھ  اواو  CaneCane    حسبحسب  علىعلى    

احداثھاحداثھ  المرادالمراد  التأثیرالتأثیر  مكانمكان
nnالثمارالثمار  عقدعقد  تحسینتحسین  --ااImproveImprove setset ofof berriesberries::  یتمیتم    

التزھیرالتزھیر  فترةفترة  أثناءأثناء  التحلیقالتحلیق
nnالحباتالحبات  حجمحجم  زیادةزیادة  - - بب  IncreaseIncrease berryberry sizesize::  ویتمویتم    

العقدالعقد  بعدبعد  التحلیقالتحلیق
nnالنضجالنضج  وتبكیروتبكیر  اللوناللون  تحسینتحسین  --جج  ImproveImprove colorcolor andand

hastenhasten ripeningripening::  التلوینالتلوین  بدءبدء  عندعند  التحلیقالتحلیق  ویتمویتم





ThinningThinning  الخفالخف  --٧٧

FlowerFlower  الزھریھالزھریھ  العناقیدالعناقید  خفخفأأ-- clustercluster thinningthinning  ::  
    وتجرىوتجرى  كاملةكاملة  زھریةزھریة  عناقیدعناقید  إزالةإزالة  طریقطریق  عنعن  بالیدبالید  تجرىتجرى
الكاملالكامل  التزھیرالتزھیر  قبلقبل  الفترةالفترة  فىفى



عباره عن خف عناقید عباره عن خف عناقید : :   Cluster thinning  Cluster thinningخف العناقید خف العناقید 
بأكملھا بعد العقد مباشرة وعادة ماتزال العناقید الصغیرة أو بأكملھا بعد العقد مباشرة وعادة ماتزال العناقید الصغیرة أو 

المشوھھالمشوھھ



nnالحباتالحبات  خفخفBerryBerry thinningthinning::  ذاتذات  األصنافاألصناف  فىفى  وتتموتتم  
    النھایةالنھایة  إزالةإزالة  طریقطریق  عنعن  البناتىالبناتى  مثلمثل  الحباتالحبات  المزدحمةالمزدحمة  العناقیدالعناقید
    بعدبعد  وذلكوذلك  الثانویةالثانویة  الفریعاتالفریعات  بعضبعض  وكذلكوكذلك  للعنقودللعنقود  الطرفیةالطرفیة
العقدالعقد





Canopy management Canopy management 

CanopyCanopy  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  بإدارةبإدارة  ویقصدویقصد
managementmanagement  لتحسینلتحسین  تجرىتجرى  التىالتى  العملیاتالعملیات  كلكل  ھىھى  

  مسافةمسافة  ذلكذلك  فىفى  ویدخلویدخل  --  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  صفاتصفات
  الرىالرى  ،،  والتقلیموالتقلیم  التربیةالتربیة  ،،  األصولاألصول  إختیارإختیار  ،،  الزراعةالزراعة
  إزالةإزالة  ،،  األفرخاألفرخ  خفخف  ،،  الصیفىالصیفى  التقلیمالتقلیم  ،،  والتسمیدوالتسمید
وھكذاوھكذا  األوراقاألوراق





Radiation Radiation 

  الساقطةالساقطة  الشمسالشمس  أشعةأشعة  منمن  %%٩٠٩٠  حوالىحوالى  العنبالعنب  أوراقأوراق  تمتصتمتص
    عملیةعملیة  إتمامإتمام  عنعن  المسئولةالمسئولة  ھىھى  ھذهھذه  الشمسالشمس  وأشعةوأشعة  --  علیھاعلیھا
    أنأن  الطبیعىالطبیعى  ومنومن  --  PhotosynthesisPhotosynthesis  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل
    تعرضاتعرضا  أكثرأكثر  تكونتكون  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  منمن  الخارجیھالخارجیھ  األوراقاألوراق
  األوراقاألوراق  فإنفإن  وبالتالىوبالتالى  ،،  الداخلیةالداخلیة  األوراقاألوراق  عنعن  الشمسالشمس  ألشعةألشعة
  بكفاءةبكفاءة  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل  بعملیةبعملیة  ماتقومماتقوم  غالبًاغالبًا  المظللةالمظللة  الداخلیةالداخلیة
    كماكما  ،،  قلیلةقلیلة  تكونتكون  لھالھا  الواصلةالواصلة  الشمسالشمس  أشعةأشعة  أنأن  نتیجةنتیجة  ضعیفةضعیفة

    فإنفإن  وبالتالىوبالتالى    المتكونھالمتكونھ  البراعمالبراعم  خصوبةخصوبة  منمن  یقللیقلل  التظلیلالتظلیل  أنأن
    أقلأقل  یكونیكون  الغزیرالغزیر  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  ذاتذات  الكرماتالكرمات  محصولمحصول

النموذجىالنموذجى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  ذاتذات  الكرماتالكرمات  منمن



Temperature Temperature 

  عنعن  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  داخلداخل  الجوالجو  حرارةحرارة  درجةدرجة  كثیرًاكثیرًا  تختلفتختلف  الال
    الخارجیةالخارجیة  األوراقاألوراق  منمن  الناتجالناتج  التظلیلالتظلیل  فإنفإن  ذلكذلك  ومعومع    خارجھخارجھ
  الداخلیةالداخلیة  األوراقاألوراق  وبرودةوبرودة  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  یؤثریؤثر  أنأن  یمكنیمكن

    الشمسالشمس  ألشعةألشعة  تتعرضتتعرض  التىالتى  الثمارالثمار  فإنفإن  وكمثالوكمثال  ٠٠والثماروالثمار
    عنعن  فف  °°  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  بمقداربمقدار  حرارتھاحرارتھا  درجةدرجة  ترتفعترتفع  المباشرةالمباشرة

    والثماروالثمار  األوراقاألوراق  فإنفإن  العكسالعكس  وعلىوعلى  ،،  المحیطالمحیط  الجوالجو  حرارةحرارة
  درجاتدرجات  عدةعدة  حرارتھاحرارتھا  درجةدرجة  تنخفضتنخفض  اللیلاللیل  خاللخالل  المعرضةالمعرضة

المحیطالمحیط  الجوالجو  عنعن



Wind speed Wind speed 

    معمع  ذلكذلك  ویتناسبویتناسب  الریاحالریاح  سرعةسرعة  منمن  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  تقللتقلل
    تقلیلتقلیل  فىفى  جدًاجدًا  مھمةمھمة  الریاحالریاح  وحركةوحركة  ،،  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  كثافةكثافة
  الریاحالریاح  أنأن  حیثحیث  ،،  الفطریھالفطریھ  باألمراضباألمراض  واألوراقواألوراق  الثمارالثمار  إصابةإصابة
  أیضاأیضا  ذلكذلك  ویرتبطویرتبط  --  والثماروالثمار  األوراقاألوراق  حولحول  الرطوبةالرطوبة  منمن  تقللتقلل
  حالةحالة  فىفى  للمقاومةللمقاومة  بالمبیداتبالمبیدات  الرشالرش  عملیةعملیة  كفاءةكفاءة  زیادةزیادة  معمع

كثیفكثیف  الغیرالغیر  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح



أساسیات إدارة المسطح الخضرىأساسیات إدارة المسطح الخضرى
nnبزیادةبزیادة  تسمحتسمح  التربیةالتربیة  وطریقةوطریقة  الزراعةالزراعة  مسافةمسافة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  

  تعتمدتعتمد  --  درجةدرجة  ألقصىألقصى  الشمسالشمس  ألشعةألشعة  المعرضالمعرض  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح
  األوراقاألوراق  تعرضتعرض  بزیادةبزیادة  تزیدتزید  الكرمھالكرمھ  إنتاجیةإنتاجیة  أنأن  علىعلى  النقطھالنقطھ  ھذهھذه

  أرضأرض  علىعلى  الساقطھالساقطھ  الشمسالشمس  أشعةأشعة  فإنفإن  وبالتالىوبالتالى    الشمسالشمس  ألشعةألشعة
مفقودةمفقودة  تعتبرتعتبر  المزرعةالمزرعة

nnالمسطحالمسطح  یظللیظلل  بحیثبحیث  ضیقھضیقھ  الزراعةالزراعة  مسافةمسافة  تكونتكون  أالأال  یجبیجب  
  بینبین  نسبھنسبھ  وأحسنوأحسن    المجاورةالمجاورة  للكرمةللكرمة  النموالنمو  مناطقمناطق  لكرمھلكرمھ  الخضرىالخضرى

    ،،  ١١  ::  ١١  ھوھو  ذلكذلك  یحققیحقق  الذىالذى  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  وعرضوعرض  طولطول
  التمثیلالتمثیل  حدوثحدوث  تقلیلتقلیل  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  تظلیلتظلیل  یسببیسبب  أنأن  حیثحیث

المتكونھالمتكونھ  البراعمالبراعم  خصوبةخصوبة  منمن  یقللیقلل  كماكما  ،،  الضوئىالضوئى





nnالخضرىالخضرى  للمسطحللمسطح  تظلیلتظلیل  حدوثحدوث  تجنبتجنب  یجبیجب    
  أنأن  حیثحیث  --  النموالنمو  ومناطقومناطق  الثمارالثمار  منطقةمنطقة  خصوصًاخصوصًا
  مقاومتھامقاومتھا  وقلةوقلة  للعفنللعفن  الثمارالثمار  تعرضتعرض  منمن  یزیدیزید  التظلیلالتظلیل
  المظللةالمظللة  المناطقالمناطق  كذلككذلك  ،،  الفطریةالفطریة  باألمراضباألمراض  لإلصابةلإلصابة

  العددالعدد  قلیلةقلیلة  أوأو  صغیرةصغیرة  عناقیدعناقید  تحملتحمل  أفرخأفرخ  ماتنتجماتنتج  غالباغالبا
نمواتنموات  أىأى  المناطقالمناطق  ھذهھذه  فىفى  البراعمالبراعم  تعطىتعطى  الال  وقدوقد  ،،
nnالمتكونھالمتكونھ  والثماروالثمار  األفرخاألفرخ  نمونمو  بینبین  توازنتوازن  وجودوجود  یجبیجب  

  منمن  المخصصةالمخصصة  كثیراكثیرا  النسبةالنسبة  تقلتقل  أوأو  تزیدتزید  الال  بحیثبحیث  ،،
  بحساببحساب  ذلكذلك  حسابحساب  ویمكنویمكن  ،،  للثمارللثمار  الورقیةالورقیة  المساحةالمساحة
  أحیاناأحیانا  والمحصولوالمحصول  التقلیمالتقلیم  خشبخشب  وزنوزن  بینبین  النسبةالنسبة
CropCrop  علیھعلیھ  یطلقیطلق loadload  ،،  عددعدد  حسابحساب  یمكنیمكن  أیضاأیضا  

عنقودعنقود  لكللكل  المخصصةالمخصصة  األوراقاألوراق



كیفیة تقدیر خصائص المسطح الخضرىكیفیة تقدیر خصائص المسطح الخضرى

  كیفیةكیفیة  ھوھو  العنبالعنب  مزارعىمزارعى  تقابلتقابل  التىالتى  المشاكلالمشاكل  أحدأحد  أنأن
  للكرماتللكرمات  الخضرىالخضرى  المسطحالمسطح  كانكان  ماإذاماإذا  علىعلى  التعرفالتعرف
  منمن  أقلأقل  أوأو  أكثرأكثر  أوأو  النموذجىالنموذجى  الكرمةالكرمة  لنمولنمو  مناسبمناسب
    ::ذلكذلك  لتقدیرلتقدیر  التالیةالتالیة  القیاساتالقیاسات  إستخدامإستخدام  یتمیتم  وعموماوعموما  ٠٠ذلكذلك
CaneCaneالتقلیمالتقلیم  خشبخشب  وزنوزن  --١١ pruningpruning weightweight  ،،  ٢٢--  

CropCrop  المحصولالمحصول  حملحمل loadload  ،،  األفرخاألفرخ  كثافةكثافة  --٣٣
ShootShoot densitydensity  ،،  فتراتفترات  علىعلى  الفرخالفرخ  طولطول  قیاسقیاس  --٤٤

PeriodicPeriodic measuresmeasures ofof shootshoot lengthlength



 Cane pruning Cane pruningوزن خشب التقلیموزن خشب التقلیم  - - ١١
weight weight 

nnالجیدةالجیدة  والكرمةوالكرمة  --  الشتوىالشتوى  التقلیمالتقلیم  أثناءأثناء  الناتجالناتج  التقلیمالتقلیم  خشبخشب  وزنوزن  یتمیتم  
  طولطول  سمسم  ٣٠٣٠  لكللكل  جمجم  ١٨٠١٨٠--١٣٠١٣٠  منمن  تعطىتعطى  التىالتى  ھىھى  المتوازنالمتوازن  النموالنمو
  جرامجرام  كجمكجم  ٠٠..١١  – – ٧٥٧٥..٠٠منمن  تعطىتعطى  التىالتى  أىأى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  منمن

  حالةحالة  ففىففى  ،،  مم  ٧٥٧٥..١١  حوالىحوالى  الكرماتالكرمات  بینبین  المسافةالمسافة  حالةحالة  فىفى  للكرمةللكرمة
  یشغلیشغل  والوال  النموالنمو  ضعیفةضعیفة  تكونتكون  ذلكذلك  منمن  أقلأقل  وزنوزن  تعطىتعطى  التىالتى  األشجاراألشجار
  بالتسمیدبالتسمید  اإلھتماماإلھتمام  ذلكذلك  ویتطلبویتطلب  األشجاراألشجار  بینبین  المسافةالمسافة  الخضرىالخضرى  النموالنمو

  ،،  الرىالرى  بعملیةبعملیة  اإلھتماماإلھتمام  وكذلكوكذلك  للمحصولللمحصول  خفخف  وعملوعمل  النیتروجینىالنیتروجینى
  ذلكذلك  دلدل  ذلكذلك  منمن  أكبرأكبر  وزنوزن  األشجاراألشجار  أعطتأعطت  إذاإذا  ذلكذلك  منمن  العكسالعكس  وعلىوعلى
  بالعملیاتبالعملیات  اإلھتماماإلھتمام  یتطلبیتطلب  ممامما  الالزمالالزم  عنعن  الخضرىالخضرى  النموالنمو  زیادةزیادة  علىعلى

الزائدالزائد  الخضرىالخضرى  النموالنمو  منمن  للحدللحد  والتسمیدوالتسمید  الزراعیةالزراعیة



 Crop load Crop loadحمل المحصولحمل المحصول  --١١

nnخشبخشب  ووزنووزن  الناتجالناتج  المحصولالمحصول  بینبین  النسبةالنسبة  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو    
  النسبةالنسبة  ھذهھذه  أنأن  األبحاثاألبحاث  أثبتتأثبتت  وقدوقد  --  الموسمالموسم  نفسنفس  فىفى  التقلیمالتقلیم

  الكرمةالكرمة  أنأن  بمعنىبمعنى  ١٠١٠- - ٥٥  بینبین  المختلفةالمختلفة  األصنافاألصناف  فىفى  تتراوحتتراوح
    كجمكجم  ١٠١٠  ––٥٥منمن  تعطىتعطى  كجمكجم  ١١  حوالىحوالى  تقلیمتقلیم  خشبخشب  تنتجتنتج  التىالتى
  أنأن  تعنىتعنى  ٥٥  عنعن  النسبةالنسبة  فیھافیھا  تقلتقل  التىالتى  الكرمةالكرمة  وبالتالىوبالتالى  ،،  ثمارثمار
  حالةحالة  فىفى  طبیعیةطبیعیة  النسبةالنسبة  ھذهھذه  أنأن  ولوولو((  الالزمالالزم  منمن  أقلأقل  حملھاحملھا

    ذلكذلك  دلدل  ١٠١٠  عنعن  النسبةالنسبة  زادتزادت  إذاإذا  أماأما  ،،  ))الصغیرةالصغیرة  األشجاراألشجار
  ذلكذلك  ویرتبطویرتبط  - -   للكرماتللكرمات  الالزمالالزم  منمن  األكثراألكثر  الغزیرالغزیر  الحملالحمل  علىعلى
الخشبالخشب  نضجنضج  وتأخروتأخر  التلوینالتلوین  بتأخربتأخر



 Shoot density Shoot densityكثافة األفرخكثافة األفرخ  --٣٣

nnتقدرتقدر  عادةعادة  وھىوھى  - -   الطولالطول  وحدةوحدة  فىفى  األفرخاألفرخ  بعددبعدد  وتقاسوتقاس  
    األصغراألصغر  والعددوالعدد  --  طولطول  سمسم  ٣٠٣٠  لكللكل  أفرخأفرخ  ٨٨--٤٤  بحوالىبحوالى
    األكبراألكبر  والعددوالعدد  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  العناقیدالعناقید  ذاتذات  لألصنافلألصناف  مناسبمناسب
الحجمالحجم  الصغیرةالصغیرة  العناقیدالعناقید  ذاتذات  لألصنافلألصناف  مالئممالئم



 Canopy Canopyتعدیل طبیعة النمو الخضرىتعدیل طبیعة النمو الخضرى
modification modification 

nnالمسطحالمسطح  نمونمو  تقدیرتقدیر  فىفى  إستخدامھاإستخدامھا  السابقالسابق  الطرقالطرق  تؤدىتؤدى  قدقد    
    النموالنمو  طبیعةطبیعة  فىفى  تعدیلتعدیل  إحداثإحداث  إلىإلى  الحاجةالحاجة  إلىإلى  الخضرىالخضرى
    خاللخالل  السائدالسائد  المناخالمناخ  ولتغییرولتغییر  المثالىالمثالى  الخضرىالخضرى  للنموللنمو  للوصولللوصول
CanopyCanopyالخضرىالخضرى  المسطحالمسطح microclimatesmicroclimates،،  ذلكذلك  ویتمویتم  

    ،،  األفرخاألفرخ  وخفوخف  توجیھتوجیھ  مثلمثل  شرحھاشرحھا  السابقالسابق  العملیاتالعملیات  ببعضببعض
الثمارالثمار  حملحمل  منطقةمنطقة  فىفى  األوراقاألوراق  إزالةإزالة  ،،  الصیفىالصیفى  التقلیمالتقلیم



العوامل المؤثرة على میعاد الجمعالعوامل المؤثرة على میعاد الجمع
nnالصنفالصنف  CultivarCultivar::    وأصنافوأصناف  مبكرًامبكرًا  جمعھاجمعھا  یتمیتم  مبكرةمبكرة  أصنافأصناف  ھناكھناك  أنأن  حیثحیث  

ذلكذلك  بعدبعد  جمعھاجمعھا  یتمیتم  النضجالنضج  متأخرةمتأخرة
nnالنموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  GrowingGrowing seasonseason temperaturetemperature::  أنأن  حیثحیث  

    موسمموسم  خاللخالل  علیھاعلیھا  الحصولالحصول  یجبیجب  التىالتى  الحراریةالحراریة  الوحداتالوحدات  منمن  عددعدد  لھلھ  صنفصنف  كلكل
  عنعن  الیومیةالیومیة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  فىفى  الفرقالفرق  بجمعبجمع  تحسبتحسب((  النضجالنضج  إلىإلى  یصلیصل  حتىحتى  النموالنمو
    تقلتقل  أالأال  یجبیجب  وعموماوعموما  ،،  ))النموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  مم°°  ١٠١٠  وھىوھى  النموالنمو  بدءبدء  حرارةحرارة  درجةدرجة
مم°°  ٢٢٢٢--١٨١٨  عنعن  النموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  الحرارةالحرارة  درجةدرجة

nnالمحصولالمحصول  كمیةكمیة  CropCrop loadload::  أوأو  مناسبمناسب  محصولمحصول  تحملتحمل  التىالتى  الكرماتالكرمات  أنأن  حیثحیث  
كبیركبیر  محصولمحصول  تحملتحمل  التىالتى  الكرماتالكرمات  قبلقبل  ثمارھاثمارھا  تنضجتنضج  خفیفخفیف

nnللضوءللضوء  التعرضالتعرض  LightLight exposureexposure::  لإلضاءةلإلضاءة  أوراقھاأوراقھا  تتعرضتتعرض  التىالتى  الكرماتالكرمات  
لإلضاءةلإلضاءة  التعرضالتعرض  السیئھالسیئھ  الكرماتالكرمات  عنعن  مبكرًامبكرًا  ثمارھاثمارھا  تنضجتنضج  الجیدةالجیدة

nnالسلیمالسلیم  الخضرىالخضرى  النموالنمو  HealthyHealthy foliagefoliage::  الخالىالخالى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  ذاتذات  فالكرماتفالكرمات  
مبكرًامبكرًا  ثمارھاثمارھا  تنضجتنضج  المبیداتالمبیدات  وأثاروأثار  والفطریةوالفطریة  الحشریةالحشریة  اإلضاباتاإلضابات  منمن

nnالخضرىالخضرى  النموالنمو  قوةقوة  VineVine vigourvigour::  تنضجتنضج  الغزیرالغزیر  الخضرىالخضرى  النموالنمو  ذاتذات  فالكرماتفالكرمات  
النموالنمو  العادیةالعادیة  الكرماتالكرمات  عنعن  متأخرًامتأخرًا

nnاإلستخداماإلستخدام  منمن  الغرضالغرضIntendedIntended useuse::  ھوھو  الغرضالغرض  كانكان  إذاإذا  یختلفیختلف  الجمعالجمع  فمیعادفمیعاد  
المربىالمربى  أوأو  الذبیبالذبیب  أوأو  النبیذالنبیذ  لصناعةلصناعة  اإلستخداماإلستخدام  حالةحالة  فىفى  عنھعنھ  الطازجالطازج  األكلاألكل



Predicting harvest for viniferaPredicting harvest for vinifera

nn Heat summation starting at bloomHeat summation starting at bloom
Seasonal sum of (Daily mean T Seasonal sum of (Daily mean T ––5050)=DD)=DD

Thompson Seedless  table Thompson Seedless  table 2000 2000 DD DD 
raisin raisin 3000 3000 DDDD

most cultivars most cultivars 16001600--3500 3500 DDDD
Actual days Actual days 7575--120120



HarvestHarvest

nn Hand and mechanicalHand and mechanical
nn Based on sugar content and acidityBased on sugar content and acidity
nn Sugar   Concord Sugar   Concord 1717--2020%%
nn vinifera vinifera –– dry wine dry wine 1818--2323%%
nn -- sweet wine >sweet wine >2424%%
nn -- raisins >raisins >2525%%
nn -- table grapes table grapes 1515--2020%%





Carbohydrates Carbohydrates MovementMovement

BUD BREAK TO BUD BREAK TO 4 4 
LEAVESLEAVES

There is only import There is only import 
from the reservesfrom the reserves

5 5 LEAVESLEAVES
The first leaf  starts The first leaf  starts 

exporting exporting 
carbohydrates carbohydrates 

6 6 -- 8 8 LEAVESLEAVES 6 6 -- 8 8 LEAVESLEAVES
At this stage the new At this stage the new 
roots start to grow roots start to grow 



Removing the Removing the 
shoot tip shoot tip 

eliminates the eliminates the 
competition competition 
between the between the 

growing vegetative growing vegetative 
and the and the 

inflorescence, inflorescence, 
improving fruit set improving fruit set 

FRUIT SETFRUIT SET Lateral shoots with Lateral shoots with 
two or more two or more 

expanded leaves expanded leaves 
provide provide 

carbohydrates to carbohydrates to 
their growing tip their growing tip 
and export the and export the 

surplus to the main surplus to the main 
shoot, contributing shoot, contributing 

to fruit ripening to fruit ripening 

Leaves from Leaves from 
lateral shoots lateral shoots 

bearing clusters bearing clusters 
supply the fruit supply the fruit 

on the lateral first on the lateral first 
and export the and export the 
surplus to the surplus to the 
main shootmain shoot



VERAISONVERAISON
At this stage all At this stage all 

leaves export to the leaves export to the 
fruit fruit 

RIPENINGRIPENING AFTER HARVESTAFTER HARVEST
All carbohydrates All carbohydrates 
move downward. move downward. 
There is another There is another 

flush of  root growth flush of  root growth 

This photos was given by Ms Vasconcelos at the 2002 MGGA Annual Meeting



Pruning and TrainingPruning and Training

nn System selected based on  type of grape System selected based on  type of grape 
(species), trellis system used, and optimum (species), trellis system used, and optimum 
system for desired yield and quality.system for desired yield and quality.

nn Two primary trellis types Two primary trellis types 
11--, , 22--, or , or 33--wire typewire type
TT--trellistrellis



Training first yearTraining first year

nn Cut to Cut to 2 2 buds at plantingbuds at planting
nn Train up a stake to the desired top wire (maybe Train up a stake to the desired top wire (maybe 

not the top wire on the trellis).not the top wire on the trellis).
nn Pinch lateral buds/branches as they emerge to Pinch lateral buds/branches as they emerge to 

push growth up.push growth up.
nn At top wire, train a branch out each direction.At top wire, train a branch out each direction.



Second season and afterSecond season and after

nn Remove lateral shoots below (and between) Remove lateral shoots below (and between) 
wires.wires.



Major pruning techniquesMajor pruning techniques

nn Cane pruning Cane pruning –– leave long canes since flower leave long canes since flower 
buds are at buds are at 55--10 10 on cane plus a few renewal on cane plus a few renewal 
canes cuts back to canes cuts back to 2 2 buds, called spurs. On buds, called spurs. On 
labrusca labrusca and Thompson Seedless.and Thompson Seedless.

nn Spur pruning Spur pruning –– canes cut back to canes cut back to 5 5 buds spurs buds spurs 
for fruiting and a  few for fruiting and a  few 22--bud renewal spurs. On bud renewal spurs. On 
most most viniferavinifera types.types.



Cane pruning systemsCane pruning systems

nn Kniffin Kniffin –– long canes from cordon arms on long canes from cordon arms on 11, , 22, , 
or or 33--wires. Trained horizontally, downwards, or wires. Trained horizontally, downwards, or 
upwards.upwards.



Figure 3.—Training in the planting year. (Short parallel lines show pruning cuts.)



Figure 4A.—Cane pruning, first winter. Wire



Figure 4B.—Cane pruning, second growing season (double 
lines show pruning cuts).



Figure 4C.—Cane pruning, second winter (double lines 
show pruning cuts).



Figure 4D.—Cane pruning, third growing season.



Figure 4E.—Cane pruning, third winter before pruning 
(shaded canes will be retained for next season’s fruiting wood).



Figure 4F.—Cane pruning, third winter after pruning. Fruiting cane



Figure 4G.—Cane pruning, fourth winter before pruning (shaded 
canes will be retained for next season’s fruiting wood).



Figure 4H.—Cane pruning, fourth winter 
after pruning.



Spur pruning systemsSpur pruning systems

nn Spurs on cordon arms or at head of trunk that Spurs on cordon arms or at head of trunk that 
lacks cordon armslacks cordon arms



Figure 5A.—Spur pruning, third winter before pruning 
(shading indicates fruiting spurs that will be retained for next 

season).



Figure 5B.—Spur pruning, third winter after pruning.



Figure 5C.—Spur pruning, fourth winter before pruning (shading 
indicates fruiting spurs that will be retained for next season)



Figure 5D.—Spur pruning, fourth winter after pruning.



























Balanced Pruning of GrapesBalanced Pruning of Grapes

nn What does ‘balanced’ mean?What does ‘balanced’ mean?
nn Vegetative growth and fruitingVegetative growth and fruiting
nn Excess vegetative vigor  and fruiting reduce fruit Excess vegetative vigor  and fruiting reduce fruit 

sugar content and overall qualitysugar content and overall quality
nn GuidelinesGuidelines

labrusca labrusca –– 30 30 buds for first lb of pruning, buds for first lb of pruning, 10 10 
more for each extra lb or more for each extra lb or 3030++1010
vinifera vinifera and French hybrid and French hybrid –– 20 20 ++1010



ExampleExample
nn For For labrusca labrusca vine, estimate vine, estimate 4 4 lbs of vine to be removed. lbs of vine to be removed. 

So, total buds left should be So, total buds left should be 3030++1010++1010++1010==6060. . 
nn We know that the flower buds are in positions We know that the flower buds are in positions 55--1010, so , so 

10 10 per cane are left with heading back of cane. per cane are left with heading back of cane. 
nn How many canes should be left?How many canes should be left?
nn 66
nn Plus a few Plus a few 2 2 bud renewal spurs.bud renewal spurs.




