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Avocado Avocado  األفوكادو أو الزبدیة األفوكادو أو الزبدیة

Persea americanaPersea americana:  :  اإلسم العلمىاإلسم العلمى•• MillMill
LauraceaeLauraceae:  :  أسم العائلةأسم العائلة••
••Common Name:Common Name: Avocado,Avocado, Alligator Pear (English); Alligator Pear (English); 

Aguacate, Palta (Spanish Aguacate, Palta (Spanish 



الموطن األصلىالموطن األصلى

األعتقاد الشائع أن الموطن األصلى لألفوكادو ھو المكسیك ومنھا إنتشرت إلى األعتقاد الشائع أن الموطن األصلى لألفوكادو ھو المكسیك ومنھا إنتشرت إلى ••
فى مصر الزلت زراعتھ محدودة لعدم فى مصر الزلت زراعتھ محدودة لعدم   ٠٠أمریكا الوسطى وبیرو ثم البرازیلأمریكا الوسطى وبیرو ثم البرازیل

بنى بنى ((تتركز زراعتھا فى الوجھ القبلى تتركز زراعتھا فى الوجھ القبلى   ٠٠اإلعتیاد على أكلھا بسبب مذاقھا الدھنىاإلعتیاد على أكلھا بسبب مذاقھا الدھنى
٠٠والبحیره والقلیوبیھوالبحیره والقلیوبیھ) ) أسویف وأسوانأسویف وأسوان



الوصف النباتىالوصف النباتى

- - ::تنقسم إلى نوعین ھماتنقسم إلى نوعین ھما••
§§Persea Americana Persea Americana   :  : یشمل كل یشمل كل

األصناف اإلقتصادیة التى تعرف بسالالت الھند  األصناف اإلقتصادیة التى تعرف بسالالت الھند  
وتنضج الثمار وتنضج الثمار % % ١٠١٠--٥٥نسبة الزیت بھا نسبة الزیت بھا ((الغربیة الغربیة 

أشھر من بدء أشھر من بدء   ٩٩- - ٦٦فى الصیف والخریف بعد فى الصیف والخریف بعد 
نسبة الزیت بھا  نسبة الزیت بھا  ((و سالالت جواتیماال و سالالت جواتیماال ) ) التزھیرالتزھیر
وتنضج الثمار فى الشتاء والربیع  وتنضج الثمار فى الشتاء والربیع  % % ٢٠٢٠حوالى حوالى 

٠٠))شھر من التزھیرشھر من التزھیر  ١٢١٢- - ١٠١٠بعد بعد 

§§  Persea drymifolia Persea drymifolia  : :  یشمل السالالت  یشمل السالالت
نسبة الزیت بھا نسبة الزیت بھا ((المكسیكیة الصغیرة الثمار المكسیكیة الصغیرة الثمار 

وتنضج الثمار فى الصیف والخریف بعد  وتنضج الثمار فى الصیف والخریف بعد  % % ٢٠٢٠
٠٠))شھر من التزھیرشھر من التزھیر  ١٨١٨- - ٦٦



الوصف النباتىالوصف النباتى

ھى أشجار مستدیمة الخضرة یصل طولھا إلى ھى أشجار مستدیمة الخضرة یصل طولھا إلى ••
م فى األشجار البذریة وأقل من ذلك فى م فى األشجار البذریة وأقل من ذلك فى   ٢٠٢٠

األوراق متبادلة بسیطھ ذات األوراق متبادلة بسیطھ ذات   ٠٠األشجار المطعومةاألشجار المطعومة
لون داكن على السطح الفلى ولون أخضر باھت لون داكن على السطح الفلى ولون أخضر باھت 

  ٢٥٢٥--١٢١٢على السطح العلوى ، طولھا یصل من على السطح العلوى ، طولھا یصل من 
توجد عدة دورات توجد عدة دورات   ٠٠سمسم  ١٠١٠- - ٣٣سم وعرضھا من سم وعرضھا من 

للنمو الخضرى ھى دورة نمو الربیع والصیف للنمو الخضرى ھى دورة نمو الربیع والصیف 
٠٠والشتاء وقد توجد أیضا دورة نمو فى الخریفوالشتاء وقد توجد أیضا دورة نمو فى الخریف

البراعم الزھریة مختلطھ تحمل جانبیا على أفرع البراعم الزھریة مختلطھ تحمل جانبیا على أفرع ••
األزھار مصفرة تحمل األزھار مصفرة تحمل   ٠٠من نموات العام السابقمن نموات العام السابق

طرفیا فى مجامیع راسیمیة ، وھى أزھار كاملة طرفیا فى مجامیع راسیمیة ، وھى أزھار كاملة 
نسبھ قلیلھ نسبھ قلیلھ   ٠٠تحمل أعضاء تذكیر وأعضاء تأنیثتحمل أعضاء تذكیر وأعضاء تأنیث

٠٠منھا تكون الثمارمنھا تكون الثمار



الوصف النباتىالوصف النباتى

سم سم   ٢٠٢٠--٧٧الثمار لبیھ یتراوح طولھا من الثمار لبیھ یتراوح طولھا من ••
تختلف فى الشكل والحجم إختالفًا كبیرًا  تختلف فى الشكل والحجم إختالفًا كبیرًا  

تبعًا للصف فقد تكون مستدیرة أو بیضیة تبعًا للصف فقد تكون مستدیرة أو بیضیة 
أو كمثریة ، لونھا یختلف من األخضر أو كمثریة ، لونھا یختلف من األخضر 

األصفر الغامق أو البنىاألصفر الغامق أو البنىالخفیف إلىالخفیف إلى
المحمر أو المسود ، ویتراوح وزنھا من المحمر أو المسود ، ویتراوح وزنھا من ••

اللحم تراوح لونھ اللحم تراوح لونھ   ٠٠عدة جرامات إلى كجمعدة جرامات إلى كجم
تحتوى الثمرة تحتوى الثمرة   ٠٠من الكریمى إلى األصفرمن الكریمى إلى األصفر

  ٥٥- - ٣٣یصل قطرھا من یصل قطرھا من   ٠٠على بذرة واحدةعلى بذرة واحدة
٠٠سمسم

األشجار ال تتحمل الصقیع وتنمو فقط فى األشجار ال تتحمل الصقیع وتنمو فقط فى ••
٠٠المناطق اإلستوائیة وتحت اإلستوائیةالمناطق اإلستوائیة وتحت اإلستوائیة



القیمة الغذائیةالقیمة الغذائیة

تتفوق ثمار األفوكادو على ثمار الفواكھ األخرى فى محتواھا من البروتین  تتفوق ثمار األفوكادو على ثمار الفواكھ األخرى فى محتواھا من البروتین  ••
٠٠والدھون والمواد المعدنیةوالدھون والمواد المعدنیة

فمحتواھا من البروتین یساوى ثالث أمثال البروتین فى الثمار الطازجة من فمحتواھا من البروتین یساوى ثالث أمثال البروتین فى الثمار الطازجة من   ••
ومحتواھا من المواد المعدنیة ومحتواھا من المواد المعدنیة   ٠٠التفاح أو الكمثرى أو العنب أو الموالح أو الموزالتفاح أو الكمثرى أو العنب أو الموالح أو الموز

    ٠٠یتفوق على الفواكھ األخرى بمقدار الضعفیتفوق على الفواكھ األخرى بمقدار الضعف
مما یوجد فى الفواكھ مما یوجد فى الفواكھ % % ٥٠٥٠أما محتواھا من المواد الكربوھیدراتیھ فیمثل أما محتواھا من المواد الكربوھیدراتیھ فیمثل ••

    ٠٠األخرىاألخرى
٠٠لذلك فھى تتفوق فى القیمة الغذائیة على كل الفواكھ األخرىلذلك فھى تتفوق فى القیمة الغذائیة على كل الفواكھ األخرى••
٠٠تؤكل الثمار طازجة بإضافتھا عند عمل السالطاتتؤكل الثمار طازجة بإضافتھا عند عمل السالطات••
٠٠تدخل أیضا فى صناعة مستحضرات التجمیلتدخل أیضا فى صناعة مستحضرات التجمیل••



التلقیحالتلقیح

توضع جمیع أصناف األفوكادو فى مجموعتین من حیث میعاد تفتح توضع جمیع أصناف األفوكادو فى مجموعتین من حیث میعاد تفتح ••
::األزھاراألزھار
یحدث فیھا اإلنفتاح األول قبل الظھر وتكون فیھ المیاسم یحدث فیھا اإلنفتاح األول قبل الظھر وتكون فیھ المیاسم : : المجموعة األولىالمجموعة األولى§§

مستعدة للتلقیح ، بینما اإلنفتاح الثانى لألزھار یكون فى فترة بعد الظھر فى مستعدة للتلقیح ، بینما اإلنفتاح الثانى لألزھار یكون فى فترة بعد الظھر فى 
الیوم التالى وفیھ تنتثر حبوب اللقاح فى الوقت الذى یكون فیھ المیاسم قد الیوم التالى وفیھ تنتثر حبوب اللقاح فى الوقت الذى یكون فیھ المیاسم قد 

٠٠جفت وذبلتجفت وذبلت
یكون فیھا اإلنفتاح األول بعد الظھر والذى تكون فیھ یكون فیھا اإلنفتاح األول بعد الظھر والذى تكون فیھ : : المجموعة الثانیةالمجموعة الثانیة§§

واإلنفتاح الثانى الذى تنتثر فیھ حبوب اللقاح یكون واإلنفتاح الثانى الذى تنتثر فیھ حبوب اللقاح یكون   ٠٠المیاسم مستعدة للتلقیحالمیاسم مستعدة للتلقیح
٠٠صباح الیوم التالىصباح الیوم التالى



الظروف الجویةالظروف الجویة

األفوكادو أحد فواكھھ المناطق األستوائیة التى تحتاج لجو حار رطب ، حیث أن األفوكادو أحد فواكھھ المناطق األستوائیة التى تحتاج لجو حار رطب ، حیث أن ••
درجة الرطوبة عامل ھام جدًا فلقد وجد أن حمل الثمار یكون أغزر فى الجھات درجة الرطوبة عامل ھام جدًا فلقد وجد أن حمل الثمار یكون أغزر فى الجھات 

٠٠الكثیرة الرطوبة الجویة عنھ فى الجھات الحارة الجافة الكثیرة الرطوبة الجویة عنھ فى الجھات الحارة الجافة 
٠٠ھى ال تتحمل الحرارة الشدیدة أو البرودة الشدیدة ھى ال تتحمل الحرارة الشدیدة أو البرودة الشدیدة ••



التربة المناسبةالتربة المناسبة

تنمو األفوكادو فى أنواع كثیرة من األراضى وأحسن أرض ھى األراضى تنمو األفوكادو فى أنواع كثیرة من األراضى وأحسن أرض ھى األراضى ••
الطمییھ الخصبة الجیدة الصرف الخالیة من األمالح ، حیث أنھا شدیدة الحساسیة الطمییھ الخصبة الجیدة الصرف الخالیة من األمالح ، حیث أنھا شدیدة الحساسیة 

    ٠٠للملوحةللملوحة
٠٠وكذلك حساسة لزیادة القلویة بالتربةوكذلك حساسة لزیادة القلویة بالتربة••
  ٠٠كما أنھا حساسة جدًا للصرف السیىءكما أنھا حساسة جدًا للصرف السیىء  ••
٠٠ال تتحمل مطلقًا األراضى المشبعة بالماء لمدة أكثر من ثالثة أیامال تتحمل مطلقًا األراضى المشبعة بالماء لمدة أكثر من ثالثة أیام••



التكاثرالتكاثر

ØØوتذرع البذور بمجرد وتذرع البذور بمجرد   ٠٠تستخدم إلنتاج أصول للتطعیم علیھاتستخدم إلنتاج أصول للتطعیم علیھا: : البذرةالبذرة
یمكن یمكن   ٠٠إستخراجھا من الثمار مع غسلھا جیدا بالماء للتخلص من المادة الدھنیةإستخراجھا من الثمار مع غسلھا جیدا بالماء للتخلص من المادة الدھنیة

٠٠حفظ البذور لعدة أشھر فى بیئھ ال تفقد فیھا رطوبتھاحفظ البذور لعدة أشھر فى بیئھ ال تفقد فیھا رطوبتھا
ØØ  ٠٠التطعیم إما بالعین أو الرقعة وقت سریان العصارةالتطعیم إما بالعین أو الرقعة وقت سریان العصارة
ØØ٠٠التطعیم بالقلمالتطعیم بالقلم



مسافة الزراعةمسافة الزراعة

تختلف مسافة الزراعة بإختالف األصناف ونوع التربھ وتختلف تختلف مسافة الزراعة بإختالف األصناف ونوع التربھ وتختلف ••
وتزرع األشجار عادة بالطریقة وتزرع األشجار عادة بالطریقة مم  ١٠١٠× ×   ١٠١٠إلى إلى   ٦٦× ×   ٦٦من من 

٠٠المربعةالمربعة



خدمة البستانخدمة البستان

::الرىالرى••
إحتیاجاتھا من الرى مثل أشجار الموالح ، حیث توجد غالبیة جذور إحتیاجاتھا من الرى مثل أشجار الموالح ، حیث توجد غالبیة جذور §§

ویضرھا كثرة الرى حیث ویضرھا كثرة الرى حیث   ٠٠سم العلیا من سطح التربةسم العلیا من سطح التربة  ٩٠٩٠اإلمتصاص فى اإلمتصاص فى 
  ٠٠أن زیادة الرطوبة تسبب إلختناق الجذور وتعفنھا أن زیادة الرطوبة تسبب إلختناق الجذور وتعفنھا 

::التسمیدالتسمید••
المعلومات المتوفرة عن تسمید األفوكادو قلیلة ، وعموما یجب اإلھتمام المعلومات المتوفرة عن تسمید األفوكادو قلیلة ، وعموما یجب اإلھتمام §§

بتحلیل النبات وتحلیل التربة لمعرفة الحالة الغذائیة للمزرعة ووضع برنامج بتحلیل النبات وتحلیل التربة لمعرفة الحالة الغذائیة للمزرعة ووضع برنامج 
٠٠سمادى مناسب لألشجارسمادى مناسب لألشجار



خدمة البستانخدمة البستان

::التقلیمالتقلیم••
أما األشجار المثمرة أما األشجار المثمرة   ٠٠یتم التقلیم فى بدایة عمر المزرعة بھدف تكوین ھیكل قوى للشجرةیتم التقلیم فى بدایة عمر المزرعة بھدف تكوین ھیكل قوى للشجرة§§

٠٠فھى تحتاج لتقلیم بسیط یكون الھدف منھ فتح قلب الشجرة للضوء فھى تحتاج لتقلیم بسیط یكون الھدف منھ فتح قلب الشجرة للضوء 
::جمع الثمارجمع الثمار••

وعموما عملیة تحدید میعاد الجمع لیس سھال خصوصًا فى  وعموما عملیة تحدید میعاد الجمع لیس سھال خصوصًا فى    ٠٠تجمع الثمار عند إكتمال النمو تجمع الثمار عند إكتمال النمو §§
األصناف الخضراء ولكن تتدخل الخبرة ھنا فى تحدید میعاد الجمع وذلك عند بدء تغیر لون األصناف الخضراء ولكن تتدخل الخبرة ھنا فى تحدید میعاد الجمع وذلك عند بدء تغیر لون 

الثمرة من األخضر الالمع الدال على عدم إكتمال النمو إلى األخضر الرائق أو بتغیر لون الثمرة من األخضر الالمع الدال على عدم إكتمال النمو إلى األخضر الرائق أو بتغیر لون 
٠٠ساق الثمرةساق الثمرة

::تخزین الثمارتخزین الثمار••
  ٠٠%%٨٥٨٥م ونسبة رطوبھ نسبیھ حوالى م ونسبة رطوبھ نسبیھ حوالى °°٤٤--  ٣٣تخزن الثمار لعدة أسابیع على درجة تخزن الثمار لعدة أسابیع على درجة §§

م تسبب تحول لون لحم الثمار إلى اللون م تسبب تحول لون لحم الثمار إلى اللون °°٧٧والتخزین على درجة حرارة أعلى من ذلك مثل والتخزین على درجة حرارة أعلى من ذلك مثل 
٠٠الغامق مع لیونة وإنھیار الثمارالغامق مع لیونة وإنھیار الثمار



للالمحصوالمحصو

تبدأ األشجار المطعومة فى حمل الثمار إبتدأ من السنة الرابعة وتتأخر األشجار تبدأ األشجار المطعومة فى حمل الثمار إبتدأ من السنة الرابعة وتتأخر األشجار ••
سنھ وتحمل سنھ وتحمل   ١٥١٥البذریة عن ذلك ، وتصل األشجار لسن اإلثمار الكامل بعد البذریة عن ذلك ، وتصل األشجار لسن اإلثمار الكامل بعد 

٠٠ثمرةثمرة  ٥٠٠٥٠٠--٣٠٠٣٠٠األشجار البالغة من األشجار البالغة من 



للالمحصوالمحصو

::بعض العوامل التى تؤثر على المحصولبعض العوامل التى تؤثر على المحصول••
ویمكن عالج ذلك بخف الثمار فى سنین ویمكن عالج ذلك بخف الثمار فى سنین   ٠٠وھى ملحوظة جدًا فى أشجار األفوكادووھى ملحوظة جدًا فى أشجار األفوكادو: : المعاومھالمعاومھ١١..

الحمل الغزیر وكذلك اإلھتمام بالتسمید األزوتى قبل اإلزھار بوقت كافى فى سنة الحمل  الحمل الغزیر وكذلك اإلھتمام بالتسمید األزوتى قبل اإلزھار بوقت كافى فى سنة الحمل  
٠٠الخفیفالخفیف

للجو تأثیر كبیر على عقد الثمار ، حیث یسبب إرتفاع الحرارة وجفاف  للجو تأثیر كبیر على عقد الثمار ، حیث یسبب إرتفاع الحرارة وجفاف  : : حالة الجو أثناء العقدحالة الجو أثناء العقد٢٢..
كذلك التغیر السریع من الجو المعتدل للجو  كذلك التغیر السریع من الجو المعتدل للجو    ٠٠الجو وقت العقد سقوط نسبة كبیرة من الثمارالجو وقت العقد سقوط نسبة كبیرة من الثمار

ولوحظ أیضا أن توافر الرطوبة والغذاء الكافى  ولوحظ أیضا أن توافر الرطوبة والغذاء الكافى    ٠٠الحار أكثر من الالزم تسبب تساقط الثمارالحار أكثر من الالزم تسبب تساقط الثمار
٠٠یقلل من تساقط الثماریقلل من تساقط الثمار

كذلك ھناك تفاوت فى میعاد نضج كذلك ھناك تفاوت فى میعاد نضج   ٠٠فعدم التلقیح ھو المسئول عن قلة المحصولفعدم التلقیح ھو المسئول عن قلة المحصول: : التلقیحالتلقیح٣٣..
األعضاء الجنسیة حیث أنھا مبكرة المتاع حیث أن المیسم یكون قابل للتلقیح قبل تفتح المتك  األعضاء الجنسیة حیث أنھا مبكرة المتاع حیث أن المیسم یكون قابل للتلقیح قبل تفتح المتك  

٠٠وخروج حبوب اللقاحوخروج حبوب اللقاح
وھى طریقة یمكن بھا زیادة المحصول ، حیث وجد أن إزالة حلقة كاملة من قلف  وھى طریقة یمكن بھا زیادة المحصول ، حیث وجد أن إزالة حلقة كاملة من قلف  : : التحلیقالتحلیق٤٤..

٠٠بعض األفرع یزید من التزھیر ونسبة العقدبعض األفرع یزید من التزھیر ونسبة العقد



األصنافاألصناف

من أحسن من أحسن   ٠٠ھجین بین الساللة المكسیكیة والجواتیمالیةھجین بین الساللة المكسیكیة والجواتیمالیة: : FuerteFuerteفیورتفیورت••
جرام ، لونھا أخضر جرام ، لونھا أخضر   ٥٠٠٥٠٠--٢٠٠٢٠٠الثمرة كمثریة الشكل تزن من الثمرة كمثریة الشكل تزن من   ٠٠األصنافاألصناف

واللحم سمنى اللونواللحم سمنى اللون
الورقة لھا رائحة الینسون إذا الورقة لھا رائحة الینسون إذا   ٠٠صنف من الساللة المكسیكیةصنف من الساللة المكسیكیة: : DukeDukeدیوكدیوك••

الثمرة بیضاویة متوسطة الحجم لونھا أخضر ، اللحم لونھ أخضرالثمرة بیضاویة متوسطة الحجم لونھا أخضر ، اللحم لونھ أخضر  ٠٠فركتفركت
صنف من ساللة جواتیماال ، الثمرة بیضیة وزنھا من  صنف من ساللة جواتیماال ، الثمرة بیضیة وزنھا من  AnaheimAnaheim : :أناھیمأناھیم••

جم ، الثمرة لونھا أخضرجم ، الثمرة لونھا أخضر  ٩٠٠٩٠٠--٧٠٠٧٠٠
صنف من ساللة جواتیماال ، الثمرة مستدیرة لونھا أخضر ، صنف من ساللة جواتیماال ، الثمرة مستدیرة لونھا أخضر ، NabalNabal : :نابالنابال••

%%١٥١٥  - - ١٠١٠جم ، اللحم لونھ سمنى ، نسبة الزیت من جم ، اللحم لونھ سمنى ، نسبة الزیت من   ٩٠٠٩٠٠وزنھا یصل إلى وزنھا یصل إلى 
صنف من ساللة جواتیماال ، الثمرة كبیرة الحجم ، لون الجلد صنف من ساللة جواتیماال ، الثمرة كبیرة الحجم ، لون الجلد   :: Queen Queenكوینكوین••

%%١٥١٥--١٢١٢قرمزى ، اللحم أصفر ، نسبة الزیت قرمزى ، اللحم أصفر ، نسبة الزیت 



اآلفات واألمراضاآلفات واألمراض

٠٠الحشرة القشریةالحشرة القشریة١١..

٠٠ذبابة الفاكھةذبابة الفاكھة٢٢..

٠٠یسببھ فطر الفیوزاریوم ویتم الرش بأى مطھر فطرىیسببھ فطر الفیوزاریوم ویتم الرش بأى مطھر فطرى: : تعفن الجذورتعفن الجذور٣٣..

یمكن عالجة بدھان جذوع األشجار بمحلول الجیر وكذلك رش یمكن عالجة بدھان جذوع األشجار بمحلول الجیر وكذلك رش : : لفحة الشمسلفحة الشمس٤٤..
٠٠الثمار الصغیرة بنفس المحلولالثمار الصغیرة بنفس المحلول

٠٠نتیجة إرتفاع مستوى الماء األرضىنتیجة إرتفاع مستوى الماء األرضى: : موت األطرافموت األطراف٥٥..

٠٠نتیجة عدم إنتظام الرى وبالتالى خلل فى التوازن المائىنتیجة عدم إنتظام الرى وبالتالى خلل فى التوازن المائى: : تشقق الثمارتشقق الثمار٦٦..


