
BananaBananaالمــوز المــوز 

.Musa sp.Musa sp:  :  االسم العلمىاالسم العلمى
MusaceaeMusaceae:  :  أسم العائلةأسم العائلة

vv الموز من نباتات المنطقة االستوائیة الموز من نباتات المنطقة االستوائیة
وموطنھ األصلى جنوب شرق أسیا وموطنھ األصلى جنوب شرق أسیا 

ومنھا انتشرت زراعتھ إلى المناطق  ومنھا انتشرت زراعتھ إلى المناطق  
  ٠٠الحارة األخرىالحارة األخرى



فوائد الموزفوائد الموز

ØØ٠٠الموز یعتبر غذاء جید لألطفالالموز یعتبر غذاء جید لألطفال  
ØØ٠٠كما یستخدم عصیر الساق فى عالج اآلم األسنان فى كل من بنما وجنوب أفریقیاكما یستخدم عصیر الساق فى عالج اآلم األسنان فى كل من بنما وجنوب أفریقیا  
ØØكما تستخدم مخلفاتھ كغذاء للحیوان وأیضا تدخل الساق الكاذبة فى صناعة الورقكما تستخدم مخلفاتھ كغذاء للحیوان وأیضا تدخل الساق الكاذبة فى صناعة الورق
ØØ  ٠٠والموز غنى بالحدید مما ینشط تكوین ھیموجلوبین الدم وبالتالى یعالج األنیمیاوالموز غنى بالحدید مما ینشط تكوین ھیموجلوبین الدم وبالتالى یعالج األنیمیا  
ØØكما كما   ٠٠كما یستخدم فى عالج ضغط الدم نتیجة لغناه بالبوتاسیوم وفقره فى األمالحكما یستخدم فى عالج ضغط الدم نتیجة لغناه بالبوتاسیوم وفقره فى األمالح

٠٠كما وجد أنھ منشط للذاكرةكما وجد أنھ منشط للذاكرة  ٠٠یستخدم فى عالج اإلمساك لما یحتویھ من ألیافیستخدم فى عالج اإلمساك لما یحتویھ من ألیاف
ØØ  كما یستعمل كمھدىء نتیجة محتواه العالى من فیتامینكما یستعمل كمھدىء نتیجة محتواه العالى من فیتامینBB٠٠
ØØ  حدیثا یستخدم فى اإلقالع عن التدخین إلحتوائة العالى منحدیثا یستخدم فى اإلقالع عن التدخین إلحتوائة العالى منVitamin C, AVitamin C, A11, , 

BB66, B, B1212



تتحدد زراعة الموز بعاملینتتحدد زراعة الموز بعاملین

تتحدد زراعة الموز بعاملین تتحدد زراعة الموز بعاملین ••
األول ھو درجة الحرارة والثانى األول ھو درجة الحرارة والثانى 

فالحد األدنى فالحد األدنى   ٠٠كمیة األمطاركمیة األمطار
لدرجة الحرارة الالزمة لزراعة لدرجة الحرارة الالزمة لزراعة 

درجة مئویة درجة مئویة   ١٥١٥الموز ھو الموز ھو 
  ٢٠٢٠والحد األدنى لألمطار ھو والحد األدنى لألمطار ھو 

٠٠بوصة سنویًابوصة سنویًا



ØØ  نبات الموز من النباتات وحیدة الفلقة سریعة النمو  نبات الموز من النباتات وحیدة الفلقة سریعة النمو
  ٠٠واإلثمار ولیس لھ ساق خشبیة فوق سطح األرضواإلثمار ولیس لھ ساق خشبیة فوق سطح األرض

ØØ  الموز ال یثمر إال مرة واحدة یحمل فیھا سوباطة  الموز ال یثمر إال مرة واحدة یحمل فیھا سوباطة
یحمل العنقود الزھرى فى الموز یحمل العنقود الزھرى فى الموز   ٠٠واحدة ثم یموتواحدة ثم یموت

خنثى   خنثى     --٢٢مؤنثة  مؤنثة    --١١ثالثة مجامیع من األزھار ھى ثالثة مجامیع من األزھار ھى 
    ٠٠مذكرةمذكرة  --٣٣
ØØ كما تحمل البراعم الجانبیة التى تنمو لتكون كما تحمل البراعم الجانبیة التى تنمو لتكون

الخلفات الذى یختلف عددھا تبعًا للصنف وكذلك الخلفات الذى یختلف عددھا تبعًا للصنف وكذلك 
تبعًا للعملیات الزراعیة المتبعة ، كما تعتبر  تبعًا للعملیات الزراعیة المتبعة ، كما تعتبر  

٠٠الكورمات مخزن للغذاءالكورمات مخزن للغذاء

الوصف النباتىالوصف النباتى



أصناف الموز المستوردة قدیمًاأصناف الموز المستوردة قدیمًا: : أوالأوال

::Hindi BananaHindi Bananaالموز الھندى  الموز الھندى    .  .  ١١
من مساحة  من مساحة  % % ٩٠٩٠تنتشر زراعتھ فى مصر حیث تشكل المساحة المنزرعة منھ حوالى تنتشر زراعتھ فى مصر حیث تشكل المساحة المنزرعة منھ حوالى §§

    ٠٠الموز المنزرعة الموز المنزرعة 

::Basrai bananaBasrai bananaالموز البسراى الموز البسراى .    .    ٢٢
  ٠٠تم إستیراده منذ أكثر من عشرین سنھ ضمن مجموعة أصناف قصیرة وطویلة من الھند تم إستیراده منذ أكثر من عشرین سنھ ضمن مجموعة أصناف قصیرة وطویلة من الھند §§

  ٠٠وھو یتبع مجموعة الموز القصیر وھو یتبع مجموعة الموز القصیر 

:: Maghrabi banana Maghrabi bananaالموز المغربى الموز المغربى .    .    ٣٣
ھذا الصنف یتبع الموز الطویل ویتمیز بطول نباتاتھ حیث تصل طول الساق الكاذبة إلى  ھذا الصنف یتبع الموز الطویل ویتمیز بطول نباتاتھ حیث تصل طول الساق الكاذبة إلى  §§

٠٠یتمیز بتساقط األزھار الخنثى والمذكرة وكذلك القنابات التى تحمیھایتمیز بتساقط األزھار الخنثى والمذكرة وكذلك القنابات التى تحمیھا  ٠٠أمتارأمتار  ٣٣أكثر من أكثر من 



أصناف الموز المستوردة حدیثًاأصناف الموز المستوردة حدیثًا:  :  ثانیاثانیا

:: Williams hybrid banana Williams hybrid bananaویلیامز ھایبرد ویلیامز ھایبرد ١١..
یحتاج ھذا الصنف إلى  یحتاج ھذا الصنف إلى    ٠٠متر وقد ویزید قلیالمتر وقد ویزید قلیال  ٢.٥٢.٥یتراوح طول الساق الكاذبة حوالى یتراوح طول الساق الكاذبة حوالى §§

حساس لحد ما لإلصابة بمرض تورد حساس لحد ما لإلصابة بمرض تورد   ٠٠سنادات خشبیة للمساعدة فى حمل السوباطةسنادات خشبیة للمساعدة فى حمل السوباطة
  ٠٠القمةالقمة

:: Poyo banana Poyo bananaبویو  بویو  ٢٢..
تتساقط األزھار الخنثى  تتساقط األزھار الخنثى    ٠٠أمتار أو تزیدأمتار أو تزید  ٣٣یتمیز بطول الساق الكاذبة حیث تصل لحوالى یتمیز بطول الساق الكاذبة حیث تصل لحوالى §§

٠٠والمذكرة وكذلك القنابات التى تحمیھاوالمذكرة وكذلك القنابات التى تحمیھا
:: Valery banana Valery bananaفالیرى فالیرى ٣٣..

تتساقط األزھار الخنثى والمذكرة تتساقط األزھار الخنثى والمذكرة   ٠٠أو یزیدأو یزید    ٢.٥٢.٥یصل طول الساق الكاذبة إلى حوالى یصل طول الساق الكاذبة إلى حوالى §§
٠٠وكذلك القنابات التى تحمیھاوكذلك القنابات التى تحمیھا

::  Grande naineGrande naineجراند نانجراند نان٤٤..
وزن وزن   ٠٠وھو یشابھ تقریبًا صنف ویلیامز ھایبرد فى صفاتھوھو یشابھ تقریبًا صنف ویلیامز ھایبرد فى صفاتھ  ٠٠وھو یتبع الموز الطویلوھو یتبع الموز الطویل§§

٠٠كجم فأكثركجم فأكثر  ٢٠٢٠السباطة السباطة 



ØØاإلكثار بالخلفاتاإلكثار بالخلفات::
وھى الخلفة الكبیرة التى لم یخرج عنقودھا الزھرى بعد وھى الخلفة الكبیرة التى لم یخرج عنقودھا الزھرى بعد 

٠٠أشھرأشھر  ٨٨- - ٥٥ویختلف عمرھا من ویختلف عمرھا من 
ØØاإلكثار بالكورماتاإلكثار بالكورمات::

وھى تستخدم فى زراعة المشتل إما كاملة أو وھى تستخدم فى زراعة المشتل إما كاملة أو 
٠٠مجزأةمجزأة

إكثار الموزإكثار الموز



إكثار الموزإكثار الموز

ØØ الفكوكالفكوك((اإلكثار بالبزوز اإلكثار بالبزوز((::
وھى عبارة عن الخلفة الصغیرة قبل وھى عبارة عن الخلفة الصغیرة قبل 

تفتح أوراقھا والتى یتراوح طولھا بین تفتح أوراقھا والتى یتراوح طولھا بین 
سم وذات كورمة قطرھا حوالى سم وذات كورمة قطرھا حوالى   ٧٥٧٥- - ٥٠٥٠
٠٠سمسم  ١٥١٥
ØØاإلكثار بزراعة األنسجةاإلكثار بزراعة األنسجة::
تستخدم على نطاق واسع ھذه األیام   

خصوصًا فى حالة األصناف المستوردة  
٠الممتازة مثل الویلیمز والجراند نان 



إنشاء وخدمة مزارع الموزإنشاء وخدمة مزارع الموز
المیعاد المناسب للزراعةالمیعاد المناسب للزراعة١١..
التربة المناسبة والموقعالتربة المناسبة والموقع٢٢..
الكثافة النباتیةالكثافة النباتیة٣٣..
التسمیدالتسمید٤٤..
الرىالرى٥٥..
التربیة فى الموزالتربیة فى الموز٦٦..
إزالة األزھار المذكرةإزالة األزھار المذكرة٧٧..
تغطیة السوباطةتغطیة السوباطة٨٨..



عالمات اكتمال نمو السوباطةعالمات اكتمال نمو السوباطة

تقارب الكفوف من بعضھا مع تقارب الكفوف من بعضھا مع ١١..
امتالء األصابع واستدارة امتالء األصابع واستدارة 

٠٠الثمارالثمار
ذبول وجفاف األزھار الخنثى ذبول وجفاف األزھار الخنثى ٢٢..

٠٠والمذكرةوالمذكرة
ظھور اللون األخضر المائل ظھور اللون األخضر المائل ٣٣..

٠٠لإلصفرارلإلصفرار



أضرار التأخر فى قطع السوباطة بعد اكتمال أضرار التأخر فى قطع السوباطة بعد اكتمال 
نمو الثمارنمو الثمار

٠٠زیادة نسبة النشا الغیر قابل للھضم وقلة السكریات فیھازیادة نسبة النشا الغیر قابل للھضم وقلة السكریات فیھا١١..

٠٠تشقق الثمار وتعرضھا لإلصابة باألمراضتشقق الثمار وتعرضھا لإلصابة باألمراض٢٢..

٠٠عدم تحمل الثمار للنقلعدم تحمل الثمار للنقل٣٣..



أسباب قلة المحصول فى الموزأسباب قلة المحصول فى الموز

٠٠قلة خصوبة التربھقلة خصوبة التربھ••
نتیجة عدم  نتیجة عدم       Soil compaction Soil compactionالتربھ شدیدة التماسك التربھ شدیدة التماسك ••

٠٠حرث وتفكیك التربھ لعدة سنینحرث وتفكیك التربھ لعدة سنین
٠٠المعامالت الزراعیة غیر جیدهالمعامالت الزراعیة غیر جیده••
٠٠إنتشار اآلفات واآلمراضإنتشار اآلفات واآلمراض••
٠٠الخلفات المستخدمة فى الزراعة غیر جیدةالخلفات المستخدمة فى الزراعة غیر جیدة••
٠٠عدم الخبرة فى تداول الثمار بعد الجمععدم الخبرة فى تداول الثمار بعد الجمع••



اإلنضاج الصناعى للموزاإلنضاج الصناعى للموز

ØØ   فى حالة تصدیر ثمار الموز لمناطق بعیدة ال یجرى لھا إنضاج صناعى حیث فى حالة تصدیر ثمار الموز لمناطق بعیدة ال یجرى لھا إنضاج صناعى حیث
  ٠٠تنضج أثناء النقل بشرط تغلیفھا جیدًا قبل التعبئة والشحنتنضج أثناء النقل بشرط تغلیفھا جیدًا قبل التعبئة والشحن

ØØ أما الموز المستخدم لألسواق المحلیة فیتم إنضاج الثمار صناعیًا بواسطة الحرارة أما الموز المستخدم لألسواق المحلیة فیتم إنضاج الثمار صناعیًا بواسطة الحرارة
المتولدة من مواقد الفحم أو الكیروسین فى غرف خاصة درجة حرارتھا حوالى  المتولدة من مواقد الفحم أو الكیروسین فى غرف خاصة درجة حرارتھا حوالى  

  ٠٠ساعة شتاءساعة شتاء  ٢٤٢٤ساعات صیفًا وساعات صیفًا و  ٦٦مع إغالق الغرفة لمدة مع إغالق الغرفة لمدة % % ٨٥٨٥م ورطوبتھا م ورطوبتھا °°٢٥٢٥



إزالة النباتات وعملیة القلقسةإزالة النباتات وعملیة القلقسة

vv      ال تزال النباتات التى جمعت سوباطاتھا أثناء فصل الشتاء  ال تزال النباتات التى جمعت سوباطاتھا أثناء فصل الشتاء
بل تترك للعمل على تدفیة النباتات خصوصا الخلفات بل تترك للعمل على تدفیة النباتات خصوصا الخلفات 

––فبرایر فبرایر ((الصغیرة وتبدأ اإلزالة مع بدایة فصل النمو الصغیرة وتبدأ اإلزالة مع بدایة فصل النمو 
    ٠٠))مارسمارس

vv تتم اإلزالة بالتدریج حیث تزال القمة النامیة أوال ثم الساق تتم اإلزالة بالتدریج حیث تزال القمة النامیة أوال ثم الساق
    ٠٠الكاذبةالكاذبة



مقاومة األمراضمقاومة األمراض

ØØمرض تورد القمةمرض تورد القمة::
وتبدأ األعراض بظھور خطوط  وتبدأ األعراض بظھور خطوط    ٠٠مرض فیرسى ینتقل من النباتات المصابة عن طریق حشرة المنمرض فیرسى ینتقل من النباتات المصابة عن طریق حشرة المن

خضراء داكنة على العرق الوسطى لألوراق والنصل ویسھل كسرھا وتكون األوراق الحدیثة  خضراء داكنة على العرق الوسطى لألوراق والنصل ویسھل كسرھا وتكون األوراق الحدیثة  
أقل حجما ثم تنتھى بتجمیع خروج األوراق عند القمة على شكل وردةأقل حجما ثم تنتھى بتجمیع خروج األوراق عند القمة على شكل وردة

ØØمرض تبرقش األوراق أو عفن القلبمرض تبرقش األوراق أو عفن القلب    :  :
تظھر اعراضة على شكل خطوط بیضاء مصفرة بطول النصل وفى خالل فصل الشتاء یبدأ قلب  تظھر اعراضة على شكل خطوط بیضاء مصفرة بطول النصل وفى خالل فصل الشتاء یبدأ قلب  

النبات فى التعفن والتحلل حتى یصل إلى الكورمة ویقضى على النبات بالكامل ویقاوم بنفس  النبات فى التعفن والتحلل حتى یصل إلى الكورمة ویقضى على النبات بالكامل ویقاوم بنفس  
٠٠اإلسلوب السابقاإلسلوب السابق

ØØنیماتودا تعقد الجذورنیماتودا تعقد الجذور::
فى حالة وجود المرض یقاوم بإستخدام أحد مبیدات النیماتودا مثل التیمك والفیوریدان خالل شھر مایو فى حالة وجود المرض یقاوم بإستخدام أحد مبیدات النیماتودا مثل التیمك والفیوریدان خالل شھر مایو 

٠٠وتوضح الصورة أعراض اإلصابة بالنیماتوداوتوضح الصورة أعراض اإلصابة بالنیماتودا  ٠٠بعد اإلنتھاء من جمع المحصولبعد اإلنتھاء من جمع المحصول


