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Citrus Citrus المـــــوالحالمـــــوالح

vیتزاید االھتمام بزراعة الموالح فى العالم بصوره مضطرده من عام الى آخر  .
وال ینعكس ذلك فقط على الكمیھ المنتجھ والمصدره ولكن ایضا على موقعھا 

حالیا تحتل الموالح المركز  ٠النسبى بالنسبھ لالنتاج العالمى من الفواكھ االخرى
٠الثانى من حیث االنتاج بعد العنب وقبل كل الفواكھ المتساقطھ االخرى



Citrus Citrus المـــــوالحالمـــــوالح

:كما ان ھناك امل فى زیادة الكمیھ المنتجھ لالسباب التالیھ

تباین االنواع واالصناف المنزرعة فى نصف الكره الشمالى والجنوبى   -١
Northern and southern hemispheres   مما یزید من امكانیة امداد

٠المستھلك بالفواكھ الطازجھ طوال العام
٠التطور فى تكنولوجیا زراعة الموالح -٢
ارتفاع مستوى المعیشھ مع تطور االبحاث خصوصا فى مجال التغذیھ وزیادة  -٣

٠استھالك الفاكھھ بالنسبھ للفرد خصوصا فى الدول المتقدمھ



Citrus Citrus المـــــوالحالمـــــوالح

:الموطن االصلى
المنطقھ تحت االستوائیھ الممتده من جنوب شرق اسیا وتشمل الھند الصینیھ      

ثم  ٠جنوب الصین والھند وبعضھا یرجع موطنھا االصلى الى الفلبین واسترالیا
انتقلت من تلك المناطق الى حوض البحر االبیض المتوسط وامریكا وجنوب  

٠افریقیا



االھمیھ االقتصادیھاالھمیھ االقتصادیھ

v ملیون طن من  ٥٧ملیون فدان تنتج حوالى  ٣تبلغ المساحة المنزرعھ حوالى
یحتل البرتقال مكان الصداره یلیھ الیوسفى ثم اللیمون االضالیا فاللیمون  ٠الثمار

تعتبر الوالیات المتحده  ٠الھندى فالبلدى المالح ثم بقیة انواع الموالح االخرى
٠من أكثر دول العالم انتاجا ثم البرازیل ثم اسبانیا ثم ایطالیا ثم المكسیك

vیمثل البرتقال  ٠تشغل الموالح مكان الصداره بالنسبھ النتاج الفاكھھ فى مصر
٠من المساحة المنزرعة% ٨٥



القیمھ الغذائیھالقیمھ الغذائیھ

Ø الموالح ذات قیمھ صحیھ وطبیھ عالیھ فھى غنیھ بالفیتامینات كما یعتبر العصیر
اساسى لتغذیة المرضى واالطفال  فعصیر البرتقال السكرى ملین لالطفال 

وطارد للدیدان وخافض للحرارة وعصیر اللیمون فضال عن كونھ شرابا ملطف 
للعطش لھ فوائد أخرى حیث انھ مصدر لعدید من االحماض العضویھ التى 

  ٠تلعب دورا ھاما فى التغذیھ
Øكما تعتبر من المصادر  ٠كما انھا غنیھ بامالح الكالسیوم والبوتاسیوم والفسفور

C٠الھامھ لفیتامین  
Ø تستخدم األزھار واألوراق الحدیثة فى صناعة العطور ، كما یحول رحیق

٠األزھار إلى عسل بواسطة النحل



القیمھ الغذائیھالقیمھ الغذائیھ

Ø  ثمرة الموالح ثمرة لبیة تسمىHesperidium    تكتسب الثمار عند النضج ،
غالبا ماتكون  ،عدة ألوان تتدرج من اللون األخضر إلى األحمر القرمزى 

وفى داخل   Flavidoمصادر ھذه األلوان فى خالیا الجزء الملون من القشرة 
٠األكیاس العصیریة

Ø ترجع المراره فى ثمار الموالح الى عدة جلیكوسیداتGlycosides  ھى:  
Naringin  فى الجریب فروت،Hesperidin    فى اللیمون الحلو والبرتقال

 ،Neohesperidin    فى النارنج ،Limon  فى اللیمون  ،Tangeretin  
.فى الیوسفى

Ø  سكر  (فركتوز ،  )  سكر العنب(تعزى الحالوه فى الثمار الى  سكر الجلوكوز
٠)سكر القصب(سكروز  ،   ) الفواكھ



Classification of citrus Classification of citrus تقسیم الموالحتقسیم الموالح

  Aurantioideaeوتحت عائلة   Rutaceaeتتبع أجناس الموالح العائلة السذبیة  
-:والذى یھمنا من الناحیة اإلقتصادیة ثالثة أجناس فقط ھى Citrate٠والقبیلة 

١- Fortunella
٢-  Poncirus

٣- Citrus



Classification of citrus Classification of citrus تقسیم الموالحتقسیم الموالح

  : Poncirusجنس : أوال
v متساقط األوراق ، ثماره ال تؤكل من أھم أصنافھ البرتقال ثالثى األوراق

Poncirus trifoliate    أوراقة مركبة من ثالثة وریقات ، الساق كثیرة ،
  ٠كرابل ٨–٦األشواك والمبیض مكون من 

v یستعمل كأصل للتطعیم علیھ ، كما یدخل فى برامج التربیة إلنتاج أصناف
جدیدة یمكنھا تحمل البرد وكذلك إنتاج أصناف أوراقھا ثالثیة وتستخدم ھذه 

٠الصفة للتعرف على األجنة الجنسیة



Classification of citrus Classification of citrus تقسیم الموالحتقسیم الموالح

:Fortunellaالجنس : ثانیا
v یعرف بالكمكواتKumquate  الشجرة صغیرة الحجم تشبھ أوراقھا أوراق ،

كرابل ، ویشمل ھذا الجنس نوعین ھامین  ٦-٣الیوسفى ، المبیض مكون من 
:ھما

Fortunella japonica٠الكمكوات المستدیر ١.

Fortunella margarita٠الكمكوات المطاول ٢.



Classification of citrus Classification of citrus تقسیم الموالحتقسیم الموالح

: Citrusالجنس : ثالثًا
Ø ، أشجار أو شجیرات ، عادة ماتحتوى على أشواك وأحیانا ال تحمل أشواك

تحتوى ھذا الجنس على أھم أنواع الموالح  ٠كرابل فأكثر ٨المبیض مكون من 
جنس الـموالح إلى    Hodgsonوقد قسم العالم ٠من الناحیة اإلقتصادیة

- :مجامیع من أھمھا
.Orangesمجموعة البرتقال أو الثمار الذھبیة اللون    - أ    
.Mandarins & Tangarinsمجموعة الیوسفى والتنجارین   -ب    
.Grapefruit & Pummeloesمجموعة اللیمون الھندى   -ج    
.Acid groupالمجموعة الحمضیة  - د    



المحصولالمحصول

Ø تبدأ اشجار الموالح فى االثمار من السنھ الثالثھ من
الزراعھ باالرض المستدیمھ ویزید المحصول تدریجیا 

حتى سن الخامسة عشره أو العشرین ثم یبطء بعد 
وتعمر الموالح تحت الظروف المصریھ حتى سن  ٠ذلك

 ٠الخمسین تقریبا
Ø  یختلف محصول اشجار الموالح باختالف الصنف

وعمر االشجار ومسافة الزراعھ ونوع التربھ ومدى  
تسمید  ومقاومة االفات ، العنایھ بالبستان من رى 

٠واالمراض
Ø ویالحظ انخفاض متوسط محصول الموالح فى مصر

مقارنتا بالدول المتقدمھ ویرجع ذلك الى االھمال فى 
٠اختیار االصول والطعوم



االمراض الفیروسیھ

Øانحاء كل فى الفیروسیھ االمراض من نوع ١٥ بحوالى الموالح اشجار تصاب 
  Budالتطعیم طریق عن تنتقل الموالح فیروسات وكل ٠العالم

transmissible بالحشرات تنقل بعضھا بینما Vector transmissible
Ø واسع نطاق على الفیروسیھ االمراض انتشار عن المسئول ھو االنسان ویعتبر 

.مصاب تطعیم خشب استخدام طریق عن وذلك
Øوھى الفیرس من خالى تطعیم خشب على للحصول طریقتین توجد:

 Theاستخدام اشجار خالیھ من الفیرس كامھات تاخذ منھا خشب التطعیم  -١       
disease free certified adult trees  

Use the nucellar clonesاستخدام السالالت النیوسیلیھ -٢       



االمراض الفیروسیھ

:  انتخاب اشجار االمھات كمصادر للطعوم  -١
من الطبیعى ان توجد فى المزرعھ الواحده اشجار سلیمھ قویة النمو واشجار     

ثم  ٠یتم التعرف على االشجار القویھ عن طریق الحصر الدقیق ٠ضعیفة النمو
،  االختالفات الوراثیھ ، تختبر من حیث وجود االمراض الفیروسیھ  او الفطریھ 

انتاجیتھا ومدى صدقھا للصنف مره اثناء حملھا للثمار ومره اخرى خالل موسم 
. النمو الجدید

v لتجنب حدوث تلوث جدید لالشجار المرشحھ وكذلك المخزون االساسى من
:المستحسن اتباع االحتیاطات االتیھ

٠المالحظھ المستمره لالشجار للتأكد من عدم حدوث اصابات فیروسیھ - ١       
بعد   Sodium hypoch lorideیجب غسل ادوات التقلیم والتطعیم ب - ٢       

٠استخدامھا فى كل مره



االمراض الفیروسیھ

:استخدام السالالت النیوسیلیھ -٢
 

یعتبر تعدد االجنھ ھدیھ من الطبیعھ لتجنب انتشار الفیروسات عن طریق       
فمن الحقائق المعروفھ ان شتالت الموالح النیوسیلیھ تكون خالیھ تماما  ٠البذور

من الفیروسات الن الكیس الجنینى واالنسجة المالصقھ لھ تكون مشبعھ خالل 
وقت االزھار ببعض المواد الغیر معروفھ والتى لھا القدره على قتل كل 

ویعتبر استعمال االجنھ النیوسیلیھ االن اسھل واسرع الطرق  ٠الفیروسات
٠للتكاثر



االمراض الفیروسیھ
تتبنى وزارة الزراعة حالیا سیاسھ جدیده لرفع انتاجیة الفدان وذلك عن طریق تحقیق  

:النقاط التالیھ
اتباع االسالیب الزراعیھ الحدیثھ من رى وتسمید ومقاومة االفات واالمراض  -١

٠والحشائش
تحسین االصناف عن طریق االنتخاب وتقییم االشجار الخالیھ من الفیرس  -٢

و   Parentواستیراد اصناف جدیده عالیة االنتاج  مثل البرتقال بسره صنف 
Frost  وSkoggs bonanza   ١٢٣، ١٠والبرتقال الفلنشیا من السالالت   

٠اختیار افضل االصول المالئمة للطعوم والبیئھ -٣
٠تحسین طرق الجمع والتعبئة والنقل لتقلیل الفاقد اثناء التداول -٤
٠االھتمام بتصنیع ناتج فرزة التصدیر-٥
٠االھتمام باالتصال المباشر بالمزارعین واالرشاد البستانى -٦



Rootstocks Rootstocks  األصول األصول

  من أكثر القویة أو الضعیفة الشتالت بإستبعاد ینصح لذلك بالبذرة األصول تتكاثر
٠المرغوب الصنف علیھا ویطعم تقریبًا المتماثة الشتالت بقیة تنتخب ثم الالزم

:العوامل التى تحدد إختیار األصل المناسب
٠التوافق بین األصل والطعم   -١
٠مالئمتھ لنوع التربة والمنطقة المنزرع بھا   -٢
 ٠مقاومتھ لألمراض المنتشرة بالمنطقة   -٣



Rootstocks Rootstocks األصولاألصول

:أھم األصول المستخدمة
:النارنج-١
من أكثر األصول إنتشارًا فى مصرنظرا لشدة مقاومتھ لمرض التصمغ وتعفن       

الجذور بجانب تحملھ لألراضى الثقیلة الردیئة الصرف ، كما أنھ متوافق مع  
األصناف  ٠جمیع أصناف الموالح ، مجموعھ الجذرى قوى كثیر التفریع

وعاب علیھ أنھ غیر مقاوم لألمراض الفیروسیة  ٠المطعومة علیھ جیدة الصفات 
Quick decline٠خصوصا مرض التدھور السریع 

:اللیمون البلدى المالح-٢
یصلح لألراضى الرملیة حیث أن مجموعھ الجذرى متعمق ، أصل منشط مقاوم  

یعاب علیھ قلة  ٠األشجار علیھ تكون كبیرة الحجم غزیرة المحصول ٠للعطش
٠مقاومتھ للتصمغ كما یصاب بمرض التدھور السریع



Rootstocks Rootstocks األصولاألصول
:اللیمون فولكاماریانا-٣

تصلح زراعتھ باألراضى الرملیة حیث أنھ مقاوم للجفاف      
نظرًا إلنتشار مجموعھ الجذرى ، كما یتمیز بإرتفاع نسبة 

الجذور الماصة التى تقوم بإمتصاص االماء والعناصر 
یمتاز بمقاومتھ لألمراض الفیروسیة وبدرجة ٠الغذائیة

تصمغ على أصل فولكاماریانا٠متوسطھ التصمغ
:البرتقال ثالثى األوراق-٤

أصل مقصر ، مقاوم للبرودة ، الصفات ، مقاوم للتدھور      
السریع األصناف المطعومة علیھ جیدة والتصمغ ، مالئم 

٠یصاب بمرض جفاف وتشقق القلف ٠لألراضى الثقیلة



Rootstocks Rootstocks األصولاألصول

:الیوسفى كلیوباترا-٥
لم یثبت نجاحھ مع البرتقال الصیفى أو الجریب فروت حیث أن األشجار        

 ٠المطعومة علیة تعطى محصوال قلیال باإلضافة إلى تأخرھا فى حمل الثمار
یقاوم التصمغ  ٠یتحمل ملوحة التربة ٠مالئم لألراضى الرملیة والجیریة

األصناف المطعومة علیة تعطى محصول جید ذات  ٠ومرض التدھور السریع
.Xilloporosisیصاب بمرض تشوه وتنقر الخشب  ٠صفات جیدة

: Troyer citrangeترویر سترانج -٦
یقاوم التصمغ والتدھور  ٠ھجین بین البرتقال ثالثى األوراق والبرتقال العادى     

مقاوم  ٠األصناف المطعومة علیھ تثمر مبكرًا وتعطى ثمار جیدة ٠السریع
٠ال تناسبھ األراضى الملحیة أو إرتفاع نسبة البورون فى ماء الرى ٠للبرد



العوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالحالعوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالح

Øالعوامل الجویھ: اوال:   
حیث تنمو فى   Sub-tropicalتنمو الموالح جیدا فى المناطق تحت االستوائیھ       

٠شمال وجنوب خط االستواء  ٤٠-٢٠المناطق المحصوره بین خطى عرض 
   :درجة الحراره -ا
درجھ  ١٠درجة الحراره الصغرى التى تبدأ عندھا اشجار الموالح فى النمو ھى      

 ٣٥والعظمى  )ف ٨٦- ٦٨(درجھ مئویھ  ٣٠-٢٠والمثلى ،  ) فھرنھیتیھ  ٥٠(مئویھ 
  ٠)ف ٩٥(مئوى 

  :الرطوبھ الجویھ -ب 
تؤثر الرطوبھ الجویھ على طبیعة النمو الخضرى والثمرى ففى المناطق االستوائیھ       

الكثیرة الرطوبھ تكون االشجار قائمة النمو متباعدة االغصان واالوراق كبیرة الحجم 
٠رقیقة السمك زاھیة اللون



العوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالحالعوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالح
  :الضوء -ـج

بصفة عامھ االشجار المتزاحمة االغصان  ٠لیس من العوامل المحدده النتشار الموالح     
٠المظللھ یكون االثمار فیھا قلیال ویكاد ینحصر على االجزاء المعرضھ للضوء

   :الریاح -د
لھا تأثیر میكانیكى ینحصر فى كسر االفرع وسقوط االزھار والثمار وجرحھا مما یقلل        

كما ان لھا تأثیر فسیولوجى اشد ضررا من التاثیر المیكانیكى حیث تسبب  ٠المحصول
خلل فى التوازن المائى فیبطء أو یقف النمو الخضرى والثمرى وتعتبر ریاح الخماسین 

مایو  ھى العامل االساسى المحدد لمحصول الموالح فى  -الجافھ التى تھب خالل مارس 
٠مصر



العوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالحالعوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالح

Øالتربھ: ثانیا:   
تنجح زراعة الموالح فى جمیع انواع االراضى بشرط أن تكون جیدة الصرف      

فى  ٠أفضل انواع االراضى ھى الطمییھ الصفراء ٠خالیھ من االمالح الضاره
حالة الزراعھ فى االراضى الرملیھ یتم زراعة الموالح على اصل اللیمون 

البلدى المالح مع العنایھ بالرى والتسمید بینما فى حالة االراضى الثقیلھ تزرع 
یجب اال یقل ارتفاع مستوى الماء  ٠على اصل النارنج مع العنایھ بالصرف

٠م٥،١االرضى عن 



العوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالحالعوامل البیئیھ المالئمھ لزراعة الموالح

Øویمكن تحدید صفات التربة المناسبة لزراعة كما یلى: -
٠جزء فى الملیون ٢٠٠ال یزید تركیز الكلورید عن أ  -١
٠جزء فى الملیون ٧٠٠أال تزید الملوحة الكلیة عن -٢
٠%١٢أال تزید نسبة كربونات الكالسیوم عن -٣
٠جزء فى الملیون ٤٠٠-٣٠٠أال تزید الكربونات والبیكربونات عن -٤
من مجموع القواعد % ٤٠أال تزید نسبة الصودیوم والماغنسیوم عن -٥

٠المتبادلة 
٦- PH  وبالتالى ففى األراضى  ٧.٥-٦.٥التربة المناسب لزراعة الموالح من

- ٣یمكن عالج ذلك بإضافة الجبس الزراعى بمعدل  pHالقلویة حیث یرتفع الـ 
٠طن للفدان ویقلب فى التربة بواسطة محراث تحت التربة ٥



زراعة الموالح فى األراضى المستصلحة الجدیدةزراعة الموالح فى األراضى المستصلحة الجدیدة

Ø نتیجة لقرارات وزارة الزراعة بإقتصار إنشاء بساتین الفاكھة فى األراضى
المستصلحة الجدیدة فقد وجدت أن من األھمیة ھو تناول مایجب مراعاتھ عند 

٠زراعة الموالح فى مثل ھذه األراضى 
  :فى األراضى الرملیة  -١

تتمیز ھذه األراضى بأنھا مففكة ال تحتفظ بالماء لفترة طویلة ، كما أنھا فقیرة       
 .فى المادة العضویة والعناصر الغذائیة وكذلك الكائنات الحیة

    :األراضى الرملیة الجیریة-٢
وھى تتمیز بإرتفاع نسبة كربونات الكالسیوم مما یسبب سرعة جفاف الطبقة       

٠السطحیة وتماسكھا



خطوات إنشاء البستانخطوات إنشاء البستان  

v تتبع نفس اإلجراءات العادیة التى تتبع فى إنشاء البستان
ع قفى اراضى الوادى مثل عمل خریطة تفصیلیة للمو

موضح علیھا مصادر الرى والصرف والطرق ومصادات 
٠الریاح

vثم یجب مراعاة اآلتى:-
قبل  Wind breaksإنشاء مصادات الریاح    -١

الزراعة بسنھ على األقل لتوفیر الحمایة للشتالت 
یتم زراعة مصادات  ٠المنزرعة من التأثیر السیىء للریاح

الریاح فى الجھة البحریة والغربیة بحیث یزرع صفین من 
المسافة بینھما متر والمسافة ) غالبا الكازوارینا(األشجار 

م١.٥بین األشجار فى الصف الواحد 



خطوات إنشاء البستانخطوات إنشاء البستان  

یتم حرث األرض عدة مرات فى إتجاھات مختلفة مع   - ٢ 
إستخدام محراث تحت التربة للتخلص من وجود أى طبقة 

ثم تحفر الجور على أبعاد تتناسب مع الصنف  ٠سطحیة
  ٠المنزرع واألصل المستخدم

یتم الحصول على الشتالت من مصدر موثوق بھ ویجب أن   -٣
 ٠تكون مطابقة للصنف وخالیة من األمراض الفیروسیة

ویفضل أن تكون الصالیا من تربة رملیة حتى تماثل تقریبا  
.وسط الزراعة بعد ذلك

یتم التخطیط بحیث یم زراعة أكثر من صنف بحیث ال تقل  -٤
أفـدنة وتـوزع  ٥مساحة الصنف الواحد المنزرع عن 
األصناف المبكرة فى  األصنـاف فـى المزرعة بحیث تكون

 ٠أول المزرعة ثم التى تلیھا فى میعاد النضج وھكذا



خطوات إنشاء البستانخطوات إنشاء البستان  

نتیجة ألن  :Selection of cultivarsٍإختیار األصناف   -٥
أشجار الموالح أشجار معمرة فإن عدم اإلھتمام بإختیار 

األصناف لھ تأثیر سیىء على المزرعة على المدى 
ومن األھمیة بما كان إختیار األصناف التى ثبت  ٠البعید

٠مالئمتھا للموقع والتربة المختارة
 

ھناك إختالف كبیر حول  :Digging pitsحفر الجور  -٦
میعاد حفر الجور وھل یتم قبل الزراعة مباشرة أو قبل 

 ٧٥الزراعة بمدة كبیرة وعموما یتم حفر الشتالت بأبعاد 
سم ویتم خلط ناتج حفر سطح الجورة بعدد  ٧٥×  ٧٥× 
مقاطف سماد بلدى جید التحلل خالى من الحشائش  ٤-٣

كجم سوبر  ٢+ كجم من البودرایت  ٢والنیماتودا أو 
كجم سلفات  ٠.٥+ كجم سلفات نشادر  ٠.٥+ فوسفات 
٠كجم كبریت زراعى ٠.٥+ بوتاسیوم 



خطوات إنشاء البستانخطوات إنشاء البستان  

تزرع أشجار الموالح فى میعادین من نصف  :Planting dateمیعاد الزراعة  -٧
والمیعاد الثانى خالل شھرى سبتمبر وأكتوبر  ) الربیع(فبرایر حتى أول إبریل 

)الخریف(
عند الزراعة یتم شق األكیاس البالستیكیة وإزالتھا وتقلیم  :Plantingالزراعة  -٨

الجذور المصابة أو التالفة وتزرع الشتلة بحیث یكون الطعم فى الجھة التى تھب 
منھا الریاح لحمابتھ من الكسرویالحظ أن تتم الزراعة بحیث یكون مكان 

سم ١٥أعلى من سطح التربة على األقل بـ  التطعیم
یجب اإلھتمام بحمایة   :Care of young plantsالعنایة بالنباتات الصغیرة -٩

٠النباتات الصغیرة من الحرارة والرطوبة الزائدة عن الالزم 



خطوات إنشاء البستانخطوات إنشاء البستان  

یتم حمایة سیقان ھذه النباتات إما طالئھا بالجیر أو عمل تعریشات حول النبات مع 
ت  رك فتح  ة ف  ى الجھ  ة الجنوبی  ة الش  رقیة ل  دخول الش  مس والھ  واء وذل  ك لحمای  ة        

٠النباتات من أشعة الشمس الحارقة والریاح الساخنة أثناء الصیف



أھمیة عمل المصاطب فى مزارع الموالح

   الحظ أھمیة عمل المصاطب فى مزارع الموالح



نظام الرى بالتنقیط

 یتضح من الصورة نظام الرى بالتنقیط



العنایة بالبستان بعد الزراعةالعنایة بالبستان بعد الزراعة

:التسمید -١
تعتبر عملیة التسمید من العملیات الھامة التى تؤثر على نمو األشجار       

فإشجار الموالح تحتاج لكمیات كبیرة من العناصر  ٠والمحصول الناتج وصفاتھ
الغذائیة وذلك لنموھا وإثمارھا بصورة جیدة ولذلك یجب تعویض التربة من 

٠المفقود منھا من ھذه العناصر للمحافظة على خصوبتھا



العنایة بالبستان بعد الزراعةالعنایة بالبستان بعد الزراعة

Ø الطرق العلمیة لتقدیر حاجة األشجار
الفعلیة من العناصر ویتم ذلك بعدة طرق 

:ھى
:  Soil analysisتحلیل التربة  -١

ویتم ذلك لمعرفة محتوى التربة من      
وال یمكن اإلعتماد على  ٠العناصر الغذائیة

ھذه الطریقة بمفردھا حیث أن العالقة بین 
محتوى التربة من العناصر وماتمتصھ 
األشجار من ھذه العناصر عالقة معقدة 

جدًا ویتحكم فیھا عدید من العوامل بمعنى  
أنھ قد یشیر تحلیل التربة إلى توافر عنصر 

.ما بدرجة كافیة لحاجة األشجار



العنایة بالبستان بعد الزراعةالعنایة بالبستان بعد الزراعة

? Why should I have my soil testedلماذا یجب تحلیل التربة 
٠للحصول على لمحة سریعة عن الخواص الكیمیائیة للتربة قبل الزراعة -١
٠لتسجیل مدى التغیر فى خواص التربة -٢
:Leaf analysisتحلیل األوراق . ٢

ویعتمد على تحلیل أجزاء معینھ من الورقة فى أوقات معینھ وتأخذ األوراق من       
٠أماكن معینھ على األشجار تختلف بإختالف نوع الفاكھة المنزرعة



العنایة بالبستان بعد الزراعةالعنایة بالبستان بعد الزراعة

:Visual symptomsتشخیص أعراض النقص الظاھریة . ٣
وتعتمد ھذه الطریقة على الخبرة حیث أن نقص أى عنصر یكون مرتبط      

٠بأعراض ظاھریة على األشجار
  :إجراء تجارب تسمید مصغرة. ٤

وتعتمد ھذه الطریقة على تجربة أكثر من برنامج سمادى بالمزرعة وتتبع نتائج      
   عملیة التسمید ثم إتباع أحسن ھذه البرامج فى تسمید المزرعة



تشخیص مبدئى ألعراض نقص العناصر على أشجار تشخیص مبدئى ألعراض نقص العناصر على أشجار 
الفاكھةالفاكھة

–عناصر یبدأ ظھورأعراض نقصھا على األوراق القاعدیة مثل النیتروجین ١.
٠الزنك–الماغنسیوم  - البوتاسیوم –الفوسفور 

عناصر یبدأ ظھورأعراض نقصھا على األوراق الحدیثة من قمة األفرع مثل .  ٢
٠الكبریت–المنجنیز –النحاس  - البورون –الكالسیوم –الحدید 



::القواعد األساسیة لوضع برنامج سمادى معینالقواعد األساسیة لوضع برنامج سمادى معین

٠البدء بتحلیل التربة والنبات١.

٠التعرف على عمر األشجار ومستوى إثمارھا فى السنین السابقة٢.

٠التعرف على نوعیة وكمیة میاه الرى ونظم الرى المستخدمة٣.

٠الظروف الجویة السائدة بالمنطقة٤.

٠المعامالت الزراعیة المستخدمة بالمزرعة٥.

٠التعرف على العوامل التى تسبب عدم إستفادة النبات من األسمدة المضافة٦.



صرصراالعنلعنللتحدد مدى إستجابة األشجار تحدد مدى إستجابة األشجار   التيالتي  العواملالعوامل

إنتشار اآلفات واألمراض وعدم مقاومتھا یؤدى إلى عدم ظھور إى إستجابة ١.
٠إلضافة األسمدة

  حالة مستوى الماء األرضى والتھویة وحالة الصرف بالتربة٢.

إرتفاع مستوى الملوحة بالتربة أو میاه الرى٣.

زراعة أصناف من الفاكھة فى أراضى غیر مالئمة لھا٤.

 سوء عملیات الخدمة األخرى مثل الرى أو مقاومة الحشائش٥.

التربة یؤدى عدم إستفاة  pHحیث أن إرتفاع ) pH( رقم حموضة التربة ٦.
األشجار

 )الزنك–البورون –المنجنیز –الحدید (من اغلب العناصر الغذائیة الصغرى ٧.



عند تسمید أشجار الفاكھة یجب مالحظة النقاط التالیةعند تسمید أشجار الفاكھة یجب مالحظة النقاط التالیة

 .اإلھتمام بالتسمید الخریفى١.

  .تجنب سقوط األسمدة على األوراق القاعدیة القریبة من سطح التربة٢.

٠یستحسن إضافة السماد بعد عملیة العزیق٣.

 .عدم خلط األسمدة النتراتیھ مع سوبر فوسفات الجیر٤.

.عدم خلط سوبر فوسفات الجیر بأى سماد یحتوى على الكالسیوم٥.

٠ال یمكن اإلستغناء عن التسمید األرضى بالتسمید بالرش٦.

یزداد تكاثر الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والتربس بعد عملیات الرش ٧.
.باألسمدة الورقیة مما یستلزم مقاومتھا

. عدم اإلسراف فى التسمید على أمل زیادة٨.



أسباب ظھور نقص العناصر الغذائیةأسباب ظھور نقص العناصر الغذائیة

:النتروجین
٠نقص فى كمیة السماد النتروجینى المضاف١.
Low nitrification٠إنخفاض عملیة النترتھ ٢.
٠إنخفاض محتوى التربة من الفوسفور٣.

:الفسفور
٠إنخفاض محتوى التربة من الفوسفور١.
٠نقص فى كمیة السماد الفسفاتى المضاف٢.
٠زیادة الرطوبة فى التربة٣.
٠ ٧.٢أو إرتفاعھ عن  ٥.٥التربة عن   pHإنخفاض ٤.



أسباب ظھور نقص العناصر الغذائیةأسباب ظھور نقص العناصر الغذائیة

:البوتاسیوم
٠إنخفاض محتوى التربة من البوتاسیوم١.
٠نقص فى كمیة السماد البوتاسى المضاف٢.
٠زیادة النتروجین المضاف٣.
٠زیادة رطوبة التربھ أو البرودة الزائدة٤.

:الكبریت
٠أنخفاض محتوى التربة من الكبریت١.
٠زیادة السماد النتروجینى المضاف للتربة٢.
٠نقص فى كمیة السماد الكبریتى المضاف٣.
٠)خصوصا فى األراضى الرملیة( Leachingزیادة عملیة الغسیل ٤.



أسباب ظھور نقص العناصر الغذائیةأسباب ظھور نقص العناصر الغذائیة

:الماغنسیوم
٠إنخفاض محتوى التربة من الماغنسیوم١.
٠إرتفاع محتوى التربة من البوتاسیوم٢.
٠إرتفاع محتوى التربة من النتروجین٣.

:الكالسیوم
٠إنخفاض محتوى التربة من الكالسیوم١.
٠إرتفاع محتوى التربة من البوتاسیوم٢.
٠إرتفاع محتوى التربة من النتروجین٣.



أسباب ظھور نقص العناصر الغذائیةأسباب ظھور نقص العناصر الغذائیة

:الحدید
٠التربة  pHإرتفاع ١.
٠زیادة تركیز الزنك والفسفور والنحاس والمنجنیز بالتربة٢.
٠زیادة رطوبة التربة٣.

:المنجنیز
٠إنخفاض محتوى التربة من المنجنیز١.
٠ ٧التربة عن    pHإرتفاع ٢.
٠زیادة محتوى التربة من المادة العضویة٣.
٠زیادة رطوبة التربة٤.
٠األراضى الرملیة٥.



أسباب ظھور نقص العناصر الغذائیةأسباب ظھور نقص العناصر الغذائیة

:البورون
٠التربة  pHإرتفاع ١.
Leaching٠زیادة الغسیل ٢.
٠زیادة رطوبة التربھ أو البرودة٣.

:النحاس
٠التربة  pHإرتفاع ١.
٠)األراضى الطینیة(إرتفاع نسبة المادة العضویة ٢.
٠)األراضى الرملیة(زیادة الغسیل ٣.
٠زیادة كمیة السماد العضوى المضاف٤.
٠زیادة الحدید والمنجنیز٥.



أسباب ظھور نقص العناصر الغذائیةأسباب ظھور نقص العناصر الغذائیة

:الزنك
٠التربة  pHإرتفاع ١.
٠إرتفاع مستوى الفوسفور بالتربة٢.
٠زیادة محتوى التربة من الزنك٣.

:المولیبدینم
٠التربة pHإنخفاض ١.
٠إرتفاع مستوى الفسفور بالتربة٢.



::العناصر الغذائیة الالزمة لنمو أشجار الموالحالعناصر الغذائیة الالزمة لنمو أشجار الموالح

Nutrients important for growing citrus are:

Major nutrients Minor nutrients

nitrogen (N) zinc (Zn) 

phosphorus (P) manganese (Mn) 

potassium (K) copper (Cu) 

magnesium (Mg) iron (Fe) 



كیفیة المحافظة على مستوى العناصر النموذجى فى األشجاركیفیة المحافظة على مستوى العناصر النموذجى فى األشجار
How to maintain optimum nutrient levelsHow to maintain optimum nutrient levels

٠عمل تحلیل دورى للعناصر فى األوراق١.

٠اإلھتمام بتفاعل العناصر الغذائیة مع بعضھا٢.

٠اإلھتمام بعملیة الرى٣.

صغر  مثل التعرف على األعراض التى تظھر نتیجة التسمید غیر النموذجى٤.
–القشرة الخشنة –وجود فراغات داخل الثمرة –سمك القشرة –حجم الثمار 

٠زیادة الحموضة بالعصیر
٠اإلھتمام ببیانات األسمدة المختلفة وتاریخ اإلنتاج٥.
تقدیر الحاجة الفعلیة لألشجار لألسمدة وإضافتھا بالصورة المناسبة والتوقیت ٦.

٠المناسب



المستوى األمثل للعناصر الغذائیة الضروریة فى أشجار الموالحالمستوى األمثل للعناصر الغذائیة الضروریة فى أشجار الموالح
Standard levels of NPK for oranges:
Nitrogen

Valencia 2.6-2.7% 
Navels 2.4-2.6% 

Late Navels 2.6-2.7% 
Phosphorus

Valencia 0.14-0.16% 
Navels 0.14-0.1% 

Late Navels 0.14-0.1% 
Potassiu

m Valencia 0.8-1.2% 
Navels 0.8-1.2% 

Late Navels 0.8-1.2% 



Sodium or chlorideSodium or chloride

یعتبر تركیز عنصرى الصودیوم والكلورید أساسیان للمحافظة على       
حالة األشجار  الصحیة ولذلك یجب اإلھتمام بالمحافظة على مستوى 

ھذین العنصرین



العالقة بین ملوحة التربة ونقص المحصولالعالقة بین ملوحة التربة ونقص المحصول

Citrus crop Yield loss

Percent loss 0%                      10%                      25% 

Soil salinity level (dS / m) 1.7                       2.3                         3.3 



Foliar sprays Foliar sprays التسمید الورقىالتسمید الورقى

یتم إستخدام التسمید الورقى لعالج حاالت النقص فى العناصر الغذائیة وعادة •
تضاف عناصر الزنك والحدید والمنجنیز والماغنسیوم والنحاس رشا على 

  ٠األشجار
-:فى حالة التسمید بالرش یراعى اآلتى•

فى حالة أضافة الیوریا إلى محلول الرش یتم إستخدام یوریا منخفضة المحتوى ١.
.حیث أن التركیز العالى منھا یسبب حرق األوراق%)  ٠.٤(من البیوریت 

٠التركیزات العالیة من كبریتات الزنك تسبب حرق أو تشوه النموات الحدیثة٢.

حاول أضافة المغذیات منفردة وتجنب إضافتھا مع مبیدات اآلفات أو المطھرات  ٣.
٠الفطریة حیث یفضل إضافة كل منھا على حدة

فى الظروف الجویة الحارة یراعى أن یتم الرش بعد الظھر بعد تحسن الجو أو ٤.
٠فى الصباح الباكر 



یجب اإلھتمام بإضافة الماغنسیوم رشا خصوصا تحت ظروف إرتفاع ٥.
٠الملوحة

٠تجنب خلط أكثر من ثالثة عناصر كیمیائیة مع بعضھم٦.

فى حالة الشك فى حدوث تأثیر عكسى من خلط المواد الكیماویة مع بعضھا ال ٧.
٠تفعل ذلك

   pHمحالیل الرش التى تحتوى على الجبریللین ھى التى تحتاج فقط لضبط ٨.
للحصول على أعلى كفاءة بینما رش العناصر الغذائیة ال ) ٤.٥-٤(المحلول 

 ٠یتطلب ذلك
یجب أخذ عینات ورقیة للتحلیل مرة على األقل فى السنة وتأخذ عادة خالل ٩.

٠مارس–شھر فبرایر 

Foliar SpraysFoliar Spraysالتسمید الورقيالتسمید الورقي



Figure 1. Nitrogen 
deficiency (Dark green leaf 
is normal; the other two 
leaves are deficient.)

Figure 2. Phosphorus deficiency



Figure 3. High N level plus P 
deficiency

Figure 4. Potassium deficiency 



Figure 5. Potassium deficiency (3 
levels of K deficiency with the 
smallest fruit being the most 
deficient.)

Figure 6. Magnesium deficiency 



Figure 7. Manganese 
deficiency

Figure 8. Zinc deficiency Figure 9. Copper 
deficiency showing 
gum pocket at node



Figure 11. Biuret toxicity Figure 10. Boron deficiency Figure 12. Salt injury



Figure 13. Iron deficiency Citrus chlorosis



الرىالرى

طبیعة –نظام الرى الجید یتطلب جمع معلومات عن إحتیاج النبات المنزرع للماء 
  ٠مواصفات میاه الرى–نوع التربھ –نمو المجموع الجذرى 

:ھيالعوامل المؤثرة على رى أى محصول فاكھة
Crop conditionsظروف خاصة بالمحصول ١.
Soil conditionsظروف خاصة بالتربھ ٢.
Climatic conditionsظروف خاصھ بالمناخ ٣.

تؤثر درجة حرارة التربة ومستوى األوكسجین فیھا ووجود اآلفات والكائنات 
  .المرضیة على كفاءة عمل الجذور



الرىالرى

تتكون التربة من حبیبات الرمل والسلت والطین والمادة العضویة باإلضافة إلى 
یوجد ماء  ٠ویحدد نوع وكمیة ھذه الحبیبات نوع التربة ٠الفراغات الھوائیة 

وعند مأل كل ھذه  ٠فى الفراغات البینیة بین الحبیبات Soil waterالتربة 
Saturated٠الفراغات تسمى األرض مشبعة 



InfiltrationInfiltration الرشحالرشح

ویؤثر نوع التربة وبنائھا على معدل  ٠ویقصد بھ حركة الماء فى التربة ألسفل
الترشیح ، حیث أن التربة الرملیة الخفیفة تكون ذات معدل ترشیح أسرع عنھ 

٠فى األراضى الطینیة



PermeabilityPermeability النفاذیةالنفاذیة

Permeability   فاألراضى ذات البناء  ٠ویقصد بھا حركة المیاه خالل التربة
بعض األراضى تتمیز  ٠الجید تكون نفاذیتھا أعلى من األراضى الطینیة الثقیلة

بوجود طبقة غیر منفذة للماء مما یقلل صرف المیاه وتكوین أراضى غدقة 
Waterlogging ٠

تؤثر كمیة  Water holding capacity (WHC)٠القدرة على اإلحتفاظ بالماء 
٠الماده العضویة وحبیبات الطین على كفاءة إحتفاظ التربة بالماء 



وصف حالة میاه التربةوصف حالة میاه التربة

بعد الرى مباشرة یتم مأل كل الفراغات :   Saturation pointنقطة التشبع 
  ٠ Saturatedالبینیة فى التربة بالماء ویطلق علیھا مشبعة 

عند جفاف الفراغات الكبیرة الحجم بالتربة :  Field capacityالسعة الحقلیة 
.یطلق على ذلك السعة الحقلیة) أیام ٤-١(

ویطلق على  :Readily available water (RAW)المیاه المتاحھ بسھولة 
 ٠الماء السھل اإلستخدام بواسطة النبات من التربة



وصف حالة میاه التربةوصف حالة میاه التربة

Refill point:   عند إستخدام النبات لكل المیاه المتاحة یطلق على ھذه المرحلة
Refill point  وفى كل محاصیل الفاكھة ھذه النقطة  ٠ویعتبر ذلك وقت الرى

حیث تكون ھناك میاه فى الفراغات البینیة   kPa 60- ,40-تنحصر بین 
یتوقف النمو  ٠الصغیرة ولكن النبات یحتاج لبذل طاقة كبیرة للحصول علیھا

٠عند ھذه النقطة



وصف حالة میاه التربةوصف حالة میاه التربة

یستطیع النبات   : Permanent wilting pointنقطة الذبول المستدیم 
ویتوقف ذلك تبعًا   kPa٠ 60- , 8-الحصول على الماء بسھولة بین نقطتى 

٠لنوع التربة ، الصنف المنزرع وعمر النبات

نظام الرى بالرشالرى بالتنقیط فى األراضى الرملیة



الشروط الواجب توافرھا فى میاه الرى الجیدةالشروط الواجب توافرھا فى میاه الرى الجیدة

  ٠جزء فى الملیون½ ال یزید تركیز البورون عن ١.

القلوى یؤثر   pH، حیث أن الـ  ٨.٥-٦میاه الرى بین  pHیجب أن یتراوح ٢.
٠على إمتصاص الكالسیوم والمغنسیوم وبعض العناصر الصغرى

زیادة نسبة الكلور تسبب ضعف النمو وموت األنسجة النباتیھ ، لذلك یجب أال ٣.
جزء فى الملیون خصوصًا فى حالة الصرف  ١٥٠تزید نسبة أیون الكلور عن 

٠جزء فى الملیون ٣٥٠ال یجب إستعمال میاه یزید التركیز فیھا عن  ٠السیىء
ویجب  ٠ Sodicityال یزید محتواه من عنصر الصودیوم أو مایعرف بإسم ٤.

حیث یجب التوازن بین   Sodium adsorption ratio (SAR)قیاس 
  ٠أیونات الصودیوم مع أیونات الكالسیوم والماغنسیوم

جزء فى الملیون ٦٠٠–٥٠٠یجب أال تزید بھا نسبة األمالح الكلیة عن ٥.



تحدید مواعید الرىتحدید مواعید الرى

-:یمكن أن یتم تحدید مواعید الرى بصورة تقریبیة بإتباع الطرق اآلتیة
فى أنحاء مختلفة من البستان ) منطقة إنتشار الجذور(عمل حفر بعمق مناسب ١.

وأخذ عینھ من قاعھا وفركھا بالید لتحدید درجة رطوبتھا وبالتالى تحدید حاجة 
المزرعة للرى فمثال إذا تناثرت التربة فى صورة مسحوق جاف عند فركھا 

بالید دل ذلك على حاجة األشجار للرى
 ویتطلب ذلك خبره وال ینصح بإتباع ھذه الطریقة: المالحظة بالعین ٢.
زراعة نباتات حساسة لنقص الماء تعرف باألدلة النباتیة مثل الذره وعباد ٣.

 الشمس
وھى توضع فى التربة    Tensiometerإستخدم بعض األجھزة الحدیثة مثل ٤.

  لتحدید حاجة األشجار للرى



أعراض نقص ماء الرىأعراض نقص ماء الرى Water stressWater stress
٠ذبول األوراق-
٠توقف النمو الخضرى والثمرى-
٠تساقط األوراق والثمار-
٠نقص عقد الثمار-
٠ظھور أعراض نقص العناصر-
٠ظھور أضرار الملوحة -
٠موت األفرخ واألشجار-
٠والحموضة  TSSزیادة -
صغر حجم الثمار والنسبة المئویة  -

٠للعصیر
٠یزید التزھیر-
٠یمكن أن یحسن صفات جلد الثمرة-

أعراض نقص المیاه على أوراق الموالح



Waterlogging Waterlogging  أعراض زیادة میاه الرى أعراض زیادة میاه الرى

Ø٠قلة النمو الخضرى وتقزم األشجار وقلة المحصول 
Ø ٠)نقص مستوى األوكسجین بالتربة وبالتالى قلة نشاط الجذور
Ø ٠موت الجذور
Ø  زیادة أمراض عفن الجذورPhytophthora٠
Ø٠غسیل العناصر الغذائیة
Ø نقصTSS  ٠والحموضة
Ø ٠زیادة النسبة المئویة للعصیر



بعض القواعد الواجب مراعاتھا عند رى أشجار بعض القواعد الواجب مراعاتھا عند رى أشجار 
الموالحالموالح

Øیتم منع الرى فى األراضى الثقیلة ویضاف بكمیات  : فى فترة توقف النمو
محدودة فى األراضى الرملیة

Ø  فى فترة بدء النمو یتم رى األشجار ریھ غزیرة لتشجیع خروج النموات
٠الخضریة

Ø فى فترة التزھیر وھى فتره حرجة یجب المحافظة فیھا على التوازن المائى
  داخل األشجار

Ø٠تعطى األشجار ریھ غزیرة: فترة بعد العقد وزیادة الثمار فى الحجم
Øیفضل تقلیل الرى للمساعدة على تحسین جودة : فترة بعد إكتمال نمو الثمار

٠الثمار



التصویمالتصویم

Ø وھى عملیة تجرى على اللیمون عن طریق تنطیم والتحكم فى رى األشجار
لدفعھا لإلزھار واإلثمار فى أوقات معینة من السنة بھدف الحصول على أعلى 

٠عائد

Øسنوات حیث یمنع   ١٠-٦ویجرى على األشجار من عمر : التصویم الصغیر
الرى خالل شھرى یولیو وأغسطس وتروى فى سبتمبر فتزھر وتعقد الثمار 

  یونیو–وتكون صالحة للقطف خالل مارس 
Øسنوات  ١٠یجرى على األشجار القویة التى ال یقل عمرھا عن : التصویم الكبیر

ویمنع الرى خالل ھذه العملیة لمدة تسعة أشھر وتروى فقط خالل سبتمبر 
وأكتوبر ونوفمبر فتزھر األشجار فى سبتمبر



التقلیمالتقلیم

vبینما یتم  ٠یتم التقلیم فى بدایة حیاة البستان بغرض تكوین ھیكل قوى للشجرة
وتختلف أصناف الموالح  ٠التقلیم بعد ذلك بغرض تنظیم الحمل على األشجار

فى مدى إحتیاجھا للتقلیم فالبرتقال یحتاج إلى تقلیم خفیف بینما اللیمون یحتاج 
ویتم التقلیم الشتوى فى األشجار المثمرة بعد  ٠إلى تقلیم أكثر شده یلیھ الیوسفى

جمع المحصول فى شھر دیسمبر بإزالة األفرع الجافة والمصابة وخف األفرع 
 المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للضوء



العزیقالعزیق

Øھذه فى ویتم الثمار جمع بعد دیسمبر شھر فى الرئیسیة الشتویة العزقة تتم 
 حالة وفى ٠التربة فى البلدى السماد تقلیب مع الحشائش من التخلص العزقة
 جمع مع فقط الرى میاه إنتشار منطقة فى التربة عزیق یتم بالتنقیط الرى

٠البستان خارج وحرقھا الحشائش

Ø یونیو شھر وحتى الشتویة السدة مابعد الفترة فى العزیق عملیة تجنب یراعى  
 ثم ٠الیدویة بالنقاوة الفترة ھذه خالل الحشائش مقاومة ویم العقد ثبات حتى اى

 إستخدام عدم یفضل ٠أكتوبر شھر وحتى یولیو شھر خالل سطحیة عزقة إجراء
 ٠)األولى سنوات ٤( البستان عمر من األولى الفترة خالل الحشائش مبیدات
٠للمبیدات الصغیرة األشجار لحساسیة نتیجة



بعض الظواھر الخاصةبعض الظواھر الخاصة

:التبحیر
تظھر فى أصناف البرتقال الرقیقة القشرة وكذلك ثمار الجریب فروت فى فترة 

وھو عبارة عن تشققات فى طبقة األلبیدو بالقشرة یقابلھا   ٠مابعد منصف الموسم
ویسھل تشقق الثمرة بفعل الضغط علیھا مما یؤثر  ٠إنخفاض فى طبقة الفالفیدو

 على عمرھا التخزینى وعلى تصدیر الثمار وھذه الصفة صفة وراثیة
:تخزین الثمار على األشجار

تشتھر بعض محافظات الجمھوریة ، كذلك یقوم بھا بعض التجار الذین یقومون 
بتأجیر بساتین الموالح بإجراء ھذه العملیة بتخزین ثمار الموالح لمدة طویلة 

وتمتد فترة التخزین على  ٠على األشجار بعد النضج بغرض تحقیق أعلى ربح
وخالل ھذه الفترة تكون األشجار قد  ٠أشھر بعد النضج ٤-٣األشجار من 

٠دخلت مرحلة التزھیر والعقد للموسم التالى



بعض الظواھر الخاصةبعض الظواھر الخاصة

Øتشقق الثمار:
تحدث ھذه الظاھرة نتیجة عدم 

إنتظام الرى أى تعرض 
األشجار للعطش الشدید ثم 

وبالتالى یجب اإلھتمام  ٠الرى 
بعملیة الرى ، مع اإلھتمام 

بالتسمید البوتاسى الذى یساعد 
على زیادة سمك القشرة 
وبالتالى التقلیل من ھذه 

٠الظاھرة



بعض الظواھر الخاصةبعض الظواھر الخاصة

Øتكون األزھار فى سنة النمو األولى:
v تحدث ھذه الظاھرة غالبًا نتیجة إستخدام

شتالت كبیرة السن مما یؤدى إلى تكون 
ویجب إزالة  ٠أزھار على ھذه الشتالت 

ھذه األزھار وعدم تركھا حتى تعطى ثمار  
حیث أن الھدف  ٠حتى ال تضعف الشتالت

األساسى من السنین األولى للمزرعة ھو 
توجیھ مجھود الشجرة لتكوین ھیكل جید 

للشجرة یسمح بحمل محصول جید ذو 
٠صفات جیدة بعد ذلك



تخزین ثمار الموالحتخزین ثمار الموالح

v ٨٥درجة مئویة ورطوبة نسبیة  ٦- ٢تخزن ثمار البرتقال على درجة حرارة-
أسبوع على  ١٢-٨بینما ثمار اللیمون تخزن لمدة  ٠أسبوع ١٦لمدة % ٩٠

تخزن ثمار  ٠%٩٠- ٨٥درجة مئویة ورطوبة نسبیة  ٩- ٨درجة حرارة 
-٨٥درجة مئویة ورطوبة نسبیة  ٩-٨الجریب فروت على درجة حرارة من 

٠أسبوع ١٢لمدة % ٩٠



تقسیم الموالح من حیث وجود البذورتقسیم الموالح من حیث وجود البذور

Øجریب فروت  -النارنج  - السكرى  -مثل البرتقال البلدى : اصناف ثمارھا بذریھ
  اللیمون البلدى المالح -صنف دنكان 

Øالجریب فروت  - مثل البرتقال الفلنشیا : اصناف ثمارھا عدیمة البذور تجاریا
اللیمون االضالیا صنف یوركا وفیھا تحتوى االزھار على عدد  - صنف مارش 

قلیل من البویضات وعدد كبیر من حبوب اللقاح
Øالیوسفى ساتزوما  وفیھا تحتوى  -البرتقال ابو سره : اصناف ثمارھا ال بذریھ

٠على عدد قلیل من البویضات التى یمكن اخصابھا وحبوب لقاحھا عقیمھ



تقسیم اصناف البرتقال على حسب میعاد النضجتقسیم اصناف البرتقال على حسب میعاد النضج

Øابو ، دیسمبر وتشمل البرتقال السكرى  - اى  من اكتوبر : اصناف مبكره النضج
٠سره

Øفبرایر مثل البرتقال البلدى  -أى من ینایر :  اصناف تنضج فى منتصف الموسم
٠الیافاوى -ابو سره  -
Ø الفلنشیا  -أبریل مثل البرتقال البلدى بدمھ  -من مارس : أصناف متأخره النضج

٠وقد یتاخر الى شھر یونیو لذلك احیانا یسمى البرتقال الصیفى



مقاومة اآلفات بإستخدام الزیت المعدنىمقاومة اآلفات بإستخدام الزیت المعدنى

Ø یستخدم الزیت المعدنى فى مقاومة
اآلفات إما عن طریق الخنق 

Suffocation   أو تغییر فى
 ٠)مثل تقلیل وضع البیض(سلوكھا 

ویوضح الرسم التالى مایحدث 
لقطرات الزیت عند رشھا على 

والرسم اآلخر كیفیة حدوث  ٠النبات
الخنق عن طریق دخول الزیت 

 Spiracleخالل الفتحات التنفسیة 
للحشرة وملئھا للقصبة الھوائیة 

Trachae  مما یؤدى إلى حدوث
٠إختناق للحشرات

Diagram 1: Oil remains on the leaf surface or moves
into the leaf and most water and emulsifier run off

Diagram 2: Anoxia (suffocation) results from oil movement into the
tracheae (breathing tube) of the pest



إستخدامإستخدام الرش بالمركبات النحاسیة لمقاومة الرش بالمركبات النحاسیة لمقاومة 
أمراض الموالحأمراض الموالح

Ø  تعتمد أغلب برامج مقاومة األمراض فى الموالح على الرش بالمركبات
  ٠النحاسیة لتحمى األشجار والثمار من اإلصابھ

Ø تعتبر األمراض الفطریة من أكثر المشاكل حدوثا تحت ظروف الحرارة
٠والرطوبة كما فى مصر

Ø وتعتبر المركبات النحاسیة مضادات فطریھ یجب توافرھا على أسطح النبات
٠والثمار قبل حدوث العدوى بالمرض حیث تستعمل كوقایة

Ø  حیث أن العصیر النباتى فى وجود الرطوبة تكون ذات تأثیر حامضى ضعیف
یقوم بإذابة المركبات النحاسیة الموجودة على سطح النبات وإنطالق أیونات  

٠النحاس
Ø  تقوم أى جراثیم فطریة بإجتذاب أیونات النحاس التى تالمسھا وتدخل فى نظامھا

ویالحظ أن المركبات النحاسیة ال تنتشر من أماكن رشھا ، كما أنھا   ٠اإلنزیمى
  ٠أسابیع فقط ٨- ٤تتكسر مع الوقت مما یوفر حمایة من األمراض الفطریة لمدة 


