
Loquatالبشملة                                
Eriopotrya jabonica: اإلسم العلمى 

Rosacea:                        العائلـــــــــة 



Loquatالبشملة                                

  :الموطن األصلى 

نشأت البشملة فى الصین والیابان وتنمو كذلك فى معظم المناطق        
المداریة من الوالیات المتحدة أما فى المناطق اإلستوائیة فھى 

بسبب عدم  ) قدم من سطح البحر ٢٠٠٠(تزرع على المرتفعات 
تحملھا إرتفاع درجات الحرارة وتزرع أیضًا فى دول حوض  
البحر األبیض المتوسط مثل الجزائر ولبنان وسوریا والعراق  

) .اسكدنیا(واألردن وتسمى 
     



األھمیة اإلقتصادیة 

Ø تستعمل الثمار فى األكل الطازج أو التصنیع مثل عمل المربات والجیلى
.والعصائر أو تستعمل كثمار محفوظة 

Ø یمكن أن تزرع بغرض إستخدامھا كأشجار زینة لتجمیل الطرق نظرًا لجمال
.شكل األوراق واألزھار 

Ø * خاصة أن موسم نضج (یمكن زراعة أصناف تمتاز بمواصفات جیدة للثمار
فبذلك یمكن ) الثمار یكون فى وقت ال یوجد فیھ أى نوع من الفواكھ سوى الموالح

.إمداد األسواق بھا فى ھذه الفترة 



 الوصف النباتى

v البشملة شجرة مستدیمة الخضرة متوسطة الحجم
قدم  ٢٥-٢٠غیر منتشرة النمو یتراوح طولھا بین 
أقدام  ٣-٢، ذات جذع قصیر یتفرع على إرتفاع 

من سطح األرض ، وقمة الشجرة بیضیة أو 
.مندمجة 

v  األوراق تظھر فى دورات نمو غالبًا ما تكون
ثالثیة ، أھمھا دورة الربیع ثم دورتا الخریف 

والشتاء ، األوراق بسیطة مجعدة بیضیة الشكل أو 
.مستطیلة مسننة الحافة تسنینًا واضحًا 



الوصف النباتى

v      واألزھار تحمل فى نورات طرفیة على أفرع من نموات العام السابق
واألزھار صغیرة بیضاء اللون أو سمنیة خنثى تحمل فى عناقید قصیرة وغیر 

بوصات والنورة ذات عنق مزغب وتحمل عدد كبیر من  ٨-٤مندمجة طولھا من 
زھرة  ٦٠-٤٠زھرة ولكن فى الغالب یتراوح بین  ١٠٠األزھار یصل على 

والزھرة خنثى خماسیة الكأس والتویج ،
v  كرابل متحدة من  ) ٥(والمبیض مكون من  ٣٠واألسدیة عدیدة یصل عددھا إلى

. أقالم) ٥(القاعدة ویعلوه 
v والثمار تحمل فى عناقید قصیرة غیر مندمجة وتختلف فى الشكل من كرویة إلى

كمثریة أو مستدیرة ، لونھا یختلف من األصفر الفاتح إلى البرتقالى الغامق ، 
v بوصات والقشرة ناعمة ولكنھا سمیكة مغطاه بزغب  ٣- ٢وطولھا یتراوح بین

خفیف جدًا واللحم متماسك أو عصیرى لونھ أصفر أو برتقالى لھ طعم حلو مع 
حموضة خفیفة مقبولة



التركیب الكیمیائى

Food Value Per 100 g of Edible Portion

Calories 168
Protein 1.4 g
Fat 0.7 g
Carbohydrates 43.3 g
Calcium 70 mg
Phosphorus 126 mg
Iron 1.4 mg
Potassium 1,216 mg
Vitamin A 2,340 I.U.
Ascorbic Acid 3 mg



األصناف 

:أصناف مستدیرة 
.صنف مبكر ینضج فى أواخر مارس  : السكرى§
§Large round : ثمرة كبیرة الحجم لونھا أصفر داكن محصولھ غزیر

:أصناف كمثریة الشكل 
§Premiere :   تتمیز الشجرة بأن اللحم عصیرى لونھ فاتح وھو صنف فاخر ولكن تصاب

. Die backاألشجار ببعض األمراض الفطریة مثل موت األطراف القمى 
§Late Victoria :  ثمرة لونھا أصفر فاتح متأخرة النضج یظھر فى شھر مایو.
§Advance :  الثمرة لونھا أصفر فاتح ، اللحم عصیرى ، الثمرة جلدھا سمیك ، تتحمل

األشجار إرتفاع درجة الحرارة بنسبة كبیرة عن األصناف األخرى ، تنضج الثمار من 
.مارس إلى یونیو والمحصول غزیر 

§Early red : بوصة صنف مبكر عن باقى  ٢-١الثمرة لونھا برتقالى غامق طولھا من
ااألصناف  

§Champagne :  بوصة ، اللحم لونھ ذھبى فاتح ذو نكھة جیدة   ٣-٢طول الثمرة من
واللحم عصیرى والثمرة بھا بذرة واحدة ، والشجرة متوسطة النمو واإلثمار 



الجو المناسب  

Ø تنجح زراعة البشملة فى المناطق المداریة ذات الشتاء الدافىء ، والصیف
المعتدل الحرارة وال تنجح زراعتھا فى المناطق الحارة إال على المرتفعات ، 

حیث أن إرتفاع الحرارة والجفاف وقت تكوین الثمار یسبب إصابتھا بلفحة 
.الشمس ، وتنجح زراعتھا أیضًا فى المناطق الساحلیة 

Øوجد أن الجو الجاف یحسن من عقد الثمار.



األرض المناسبة  

Ø تجود زراعة البشملة فى األراضى الطمییة والصفراء العمیقة جیدة الصرف
وال ینصح ) جزء فى الملیون ١٠٠٠(وھى تتحمل الملوحة بدرجة خفیفة 

بزراعتھا فى األراضى الغدقة ، ویمكن أیضًا زراعتھا فى األرض الرملیة بشرط 
.توفر المیاه والعنایة بتسمیدھا 



 اإلكثار

:بالبذرة  - ١
Ø  وذلك إلنتاج أصول للتطعیم علیھا أو بغرض الحصول على أشجار للزینة حیث

أن زراعة البشملة بالبذرة تعطى أشجار مخالفة فى صفاتھا عن األم ، ویعتبر  
أصل البشملة أصًال منشطًا قوى النمو بخالف السفرجل حیث یعتبر أصًال 

.  مقصرًا سریع اإلثمار 
Ø ویجب أن تزرع البذور عقب إستخراجھا من الثمار مباشرة ، حیث أنھا ال تتحمل

. التخزین وتفقد حیویتھا بعد أسبوع تقریبًا 



اإلكثار

:اإلكثار الخضرى  - ٢
:اإلكثار بالتطعیم  - ١

:التطعیم بالعین 
Ø  أكتوبر ونوفمبر(یجرى فى الربیع فى شھر مارس ، وفى الخریف . (
Ø بوصة ویؤخذ   ١/٢ویكون التطعیم قرب سطح األرض ویجب أن ال یقل قطر الشتلة عن

خشب الطعم من خشب حدیث ناعم تحول لونھ إلى اللون البنى  
Ø بوصة  ١/٢یكون عدیم الزغب وسقطت عنھ األوراق ویؤخذ البرعم على شكل درع وبطول

.ویضغط علیھ جیدًا ثم یربط بالرافیا" T"ویرشق فى شق األصل على شكل حرف 
:التطعیم بالقلم 

تستخدم طریقة التطعیم بالشق وفیھا تقرط الشتلة على إرتفاع مناسب وتؤخذ أقالم ذات       
سمك مناسب من أفرع ذات خشب ناضج ومن أصناف مرغوبة ، ویبرى القلم من الناحیتین 

بریة بطول مناسب ، ویوضع فى الشق الذى فى األصل ویربط علیھ ، ثم یغطى بكیس 
.بالستیك وذلك بتوفیر الرطوبة حول القلم ومنعھ من الجفاف 



اإلكثار

:اإلكثار بالترقید  -٢
.ویستعمل بدرجة محدودة وفى نطاق التجارب      

:اإلكثار بالعقلة  -٣
ویستعمل أیضًا فى نطاق محدود وفى تجربة لدراسة تأثیر وسط الزراعة ونوع      

العقلة ومیعاد تجھیزھا وأثر بعض منظمات النمو على تجذیر عقل البشملة ، وجد 
أن العقل الغضة المأخوذة فى شھر یونیو والمزروعة فى وسط مكون من بیت 

.جزء فى الملیون ٤٠٠بتركیز  IBAوالمعاملة بـ ١:٢موس ورمل بنسبة 



الزراعة فى المكان المستدیم  

Ø تزرع الشتالت فى األرض المستدیمة بعد مضى سنة من نجاح تطعیمھا ، ویجب
أن تنقل بصالیا أما مسافات الزراعة فھى تختلف على حسب نوع الشجرة إذا 

٣.٥كانت بذریة أو مطعومة ، وكذلك نوع التربة وھى غالبًا ما تتراوح ما بین 
.م  ٥–



خدمة األشجار بعد الزراعة  

:الرى 
تتحمل أشجار البشملة الجفاف نسبیًا بالمقارنة بأشجار الفواكھ األخرى ولكن من      

األفضل أن تروى األشجار على فترات منتظمة وخاصة فى فصل الخریف 
.والشتاء

:التسمید 
ال تحتاج أشجار البشملة إلى تسمید غزیر مثل باقى أشجار الفاكھة ، حیث أنھا       

 ٣-٢تعطى محصوًال بعنایة قلیلة وعمومًا تحتاج األشجار إلى سماد بلدى بمعدل 
مقطف تضاف قبل شھر أكتوبر أما األسمدة المعدنیة فتضاف فى ثالث دفعات فى 

- ٣٠٠وفى دیسمبر وفبرایر أثناء نمو الثمار بمعدل . شھر أكتوبر قبل التزھیر 
.جرام فى الدفعة حسب عمر األشجار  ٥٠٠



خدمة األشجار بعد الزراعة

:التقلیم 
تربى األشجار وھى صغیرة بالطریقة الكأسیة لتكوین ھیكل قوى لألشجار ، §

أما األشجار الكبیرة فیقتصر التقلیم . ولتعریض أجزاء الشجرة للضوء والھواء 
فیھا على إزالة السرطانات واألفرع المتزاحمة ، ویراعى عدم إجراء تقلیم 

تقصیر لألفرع ألن الحمل فى البشملة طرفى مثل المانجو ویقتصر على التقلیم 
.الخفیف فقط 

:المحصول 
تثمر األشجار البذریة إعتبارًا من السنة الخامسة أو السادسة أما المطعومة فتثمر   §

من السنة الثالثة أو الرابعة وإذا طعمت على أصل سفرجل فتكون أسرع فى 
أما وصول الشجرة إلى مرحلة اإلكثار الكامل فیكون بعد ) سنوات ٣- ٢(اإلثمار 

لألشجار البذریة ٨-٧سنوات لألشجار المطعومة ،  ٦-٥



خدمة األشجار بعد الزراعة

:جمع الثمار 
Ø تجمع الثمار عند وصولھا على مرحلة إكتمال النمو وعند تغیر اللون من اللون

األخضر إلى اللون األصفر أو البرتقالى ، كذلك سھولة إنفصال الثمار من األفرع 
، وسھولة إنفصال القشرة عن اللحم وإنخفاض محتوى مكونات عصیر الثمار من 

.األحماض العضویة 
Ø یراعى جمع الثمار بالمقصات وعدم جمعھا بالید وتعبأتھا فى عبوات صغیرة

كجم وذلك للتسویق المحلى ویجب أن تجمع الثمار فى درجات مختلفة من  ١تسع 
.التلوین حسب مسافة التسویق 



 اآلفات 

.الطیور والخفافیش    -١
.حفار ساق التفاح    -٢
.الحشرات القشریة والبق الدقیقى    -٣
   



  األمراض

.لفحة األزھار      - ١
.جفاف األوراق وقمم األفرع      - ٢
.الجرب      - ٣


