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 محافظات فى الخوخ زراعة تنتشر•
  الدقھلیة§
 البحیرة§
 الفیوم§
  أسیوط§
  الصین ھو للخوخ األصلى الموطن§
  والیابان آسیا غرب فى انتشر منھا§
أفریقیا وجنوب واألمریكتین أفریقیا وشمال أوروبا وفى آسیا شرق فى كذلك§



الوصف النباتى

بقشور مغطى غامق بنى قلف ذات منفرجة قمتھا صغیرة شجرة•
 محمر أخضر لونھ یكون النمو الحدیث الفرخ•
 تشبھ رائحة منھا یتصاعد بالید فركت إذا بدقة مسننة رمحیة مستطیلة األوراق•

  عادیة فرائحتھا نفسھا اللوز أوراق بخالف المر اللوز زیت رائحة
 قاتمة خضراء اللوز أوراق أن إال الشكل فى اللوز أوراق األوراق تشبھ كذلك•

اللون فضیة
  اللون خضراء فھى اللوز أذنات بعكس حمراء أذنات لھا الخوخ أوراق أن كما •



الوصف النباتى

  لونھا الصغیرة الجذور أن حیث بسھولة تمییزه یمكن سطحى الجذرى المجموع•
 ٠ قاتم أحمر فلونھا الكبیرة والجذور خفیف أصفر

  واأللوان واألشكال األحجام مختلفة الثمرة•
  قصیر عنق على الثمار تحمل كما األصناف حسب ذلك•
 نتوءات علیھا كبیرة بیضیة نواه الثمرة بداخل•
  باللحم الصقة النواه تكون ما األصناف من•
. الطعم مرة بذرة النواه وبداخل )فركة( الصقة غیر النواه تكون ما منھا•



الوصف النباتى

  الوجوه جمیع فى تمامًا متشابھان والنكتارین الخوخ•
منھما كل ثمار فى ماعدا•
 ملساء أى الزغب عدیمة عادة تكون النكتارین ثمار•

 البرقوق تشبھ حجمًا أصغر§
  أحلى وطعم أخرى نكھة لھا§
برعمیة طفرة لحدوث نتیجة اآلخر من ظھر قد أحدھما أن المعتقد§
٠ صحیح والعكس فروعھا أحد على نكتارین ثمار الخوخ شجرة تنتج فقد§



 مجامیع أصناف الخوخ

  : رئیسیة مجامیع خمسة إلى الخوخ أصناف تقسیم یمكن•
Ø٠المفلطحة المجموعة
Ø٠العسلیة المجموعة
Ø٠األسبانیة المجموعة
Øالنواة ملتصقة الصینیة المجموعة 
Øالعجمیة المجموعة 



مجامیع أصناف الخوخ

Ø٠المفلطحة المجموعة
Ø٠العسلیة المجموعة
Ø٠األسبانیة المجموعة
الدافئ الشتاء ذات للمناطق الثالث المجموعات ھذه أصناف وتصلح•
 األوراق متساقطة نصف أشجار معظمھا•
براعمھا تتفتح لكى بسیطة برودة إلى تحتاج•
٠ جیدة تعتبر الثالث المجموعات لھا األصناف بعض•



مجامیع أصناف الخوخ

 المجموعة الصینیة ملتصقة النواة•
 نسبیًا طویل سكون دور لھا بأن أشجارھا تتمیز§
 الشتاء أوائل فى مبكرة أوراقھا تسقط§
  جذاب غیر لونھا رقیقة جلدة لھا ثمارھا§
٠ العلب فى للحفظ تستعمل جدًا جیدة أصناف منھا§



مجامیع أصناف الخوخ

  العجمیة المجموعة•
العالمیة الخوخ أصناف أفخر على تشتمل§
وآسیا وأمریكا أوروبا فى المعتدلة المناطق فى زراعتھا تنتشر§
  ٠الراحة طور إلنھاء كافیة برودة إلى تحتاج§



 األزھار والتلقیح

 سنة بعمر أفرع على جانبیًا الزھریة البراعم تحمل•
 ما حد إلى تشبھ قصیرة أفرع على جانبیًا الزھریة البراعم من قلیل جزء یحمل قد•

 بسیطة الزھریة والبراعم أطول ولكنھا الدوابر
 األوراق خروج قبل تظھر واحدة زھرة على یحتوى برعم كل•
 فبرایر منتصف إلى ینایر أواخر من المدة فى البلدیة األصناف أزھار تظھر عادة•

بھا المنزرعة الجھة حسب تقریبًا



األزھار والتلقیح

مارس أوائل حوالى فى أزھار تظھر المستوردة األصناف بینما•
 ومایو أبریل فى أزھارھا یظھر متأخرة أصناف توجد قد•
  مصر فى زراعتھا تنجح ال األصناف ھذه مثل•
 والثمار األزھار من كثیر تساقط یسبب صیفًا الحرارة إرتفاع أن حیث•
نسبیًا كبیر حجم ذات جمیلة رائحة ولھا أحمر األزھار لون•



األزھار والتلقیح

)سنة عمر( الحدیثة األفرع على تتكون الثمریة البراعم أن حیث•
 ثمریة براعم تكون أن یمكنھا المستدیمة باألرض سنتان عمرھا التى األشجار•

الثالثة السنة فى یجمع محصول إلعطاء كافیة بدرجة
  السابعة السنة بعد فیكون التجارى المربح اإلثمار أما•
 سنة ١٥ – ١٠بین عمرھا یتراوح إذ طویًال تعمر ال األشجار أن المعروف من•

  بخدمتھا العنایة بشرطة
 األخرى الفواكھ بقیة مثل كثیرًا ثماره تسقط ال ثماره عقد بعد الخوخ أن یالحظ•

٠ عقیمة لقاح حبوب على الحتوائھما وذلك



التكاثر

  البذور•
Øإثباتھا قبل شھور ٣ حوالى راحة فترة إلى البذور تحتاج
Øفبرایر شھر فى زراعتھا قبل البارد الكمر عملیة إجراء یفضل لذلك 
Øسم ٥٠ ببعد خطوط على المشتل فى نوفمبر شھر فى مباشرة تزرع قد  
Øعمق وعلى سم٢٥ ببعد الخط من القبلیة الجھة فى جور فى البذور توضع 

٠ تطعم التالى الخریف وفى سم ٥ حوالى



التكاثر

  بالعین التطعیم•
 أغسطس فى الدرعى التطعیم بطریقة وذلك بعد الموضحة األصول على§
  إتحاد مكان أقرب إلى األصل من القمة تقطع التالى الربیع فى§
 النامى البرعم فى النمو قوة لحصر ذلك§
 المكان إلى ینقل بعدھا )سنتین األصل عمر( واحدة سنة الطعم ینمو§

المستدیم



التكاثر

 البذریة الخوخ شتالت§
Øالخفیفة األرض فى الثعبانیة بالدیدان تصاب  

Nema نیمارد ، Nemaguard نیماجارد§ Red، أوكیناوا Okinawa 
 الثعبانیة الدیدان تقاوم حدیثة أصول وھو

Øبأمریكا الخوخ زراعة مناطق فى واسع نطاق على تستخدم وھى 
 وغیرھا

Øتطعیم فى كبیرة بصورة ونجحت مصر فى إستخدامھا جرب قد 
٠ علیھا الخوخ أصناف



التكاثر

  المشمش§
Øالثعبانیة الدیدان یقاوم الثقیلة األرض فى 
Ø٠نسبیًا ضعیفة التوافق درجة لكن

اللوز§
Ø الرملیة األرض ذات معینة مناطق فى كأصل االستعمال كثیر 

 والجیریة
Ø٠ الثعبانیة بالدیدان یصاب لكنھ

  ماریانا البرقوق§
Øاألرضى الماء منسوب بارتفاع یتأثر ال سطحیة جذوره  
Ø ٠ ضعیفة التوافق درجة ولكن للدیدان مقاوم



الجو المناسب

  التفاح أصناف تحتاجھ مما المتوسط من أقل برودة فترة إلى األشجار تحتاج•
  للبرودة إحتیاجاتھا فى الخوخ أصناف تختلف كما•
 یحتاج األخرى األصناف وبعض طویلة برودة فترة إلى تحتاج األصناف بعض•

  أقل برودة فترة إلى
  الدافئ الشتاء ذات المناطق فى وتثمر تنمو الخوخ أصناف معظم عمومًا•
 والثمریة الخضریة البراعم تفتح تأخر یسبب الالزم من أكثر الشتاء دفء لكن•
 الشمس بضربة األفرع تتأثر وبذا األفرع على األوراق عدد قلة یسبب كما•

  المحصول فیقل األزھار تسقط وبالتالى



الجو المناسب

 من وتخرج براعمھا تتفتح لكى الشتاء بدفء تتأثر التى األشجار معاملة یمكن•
Dinitro لمادة البوتاسى الملح من مخفف بمحلول بالرش سكونھا دور

cyclohexyl 
 الطبیعى خروجھا موعد فى التفتح عن البراعم تأخرت إذا عادة األشجار ترش•
 ساكنة زالت ما البراعم كانت إذا مارس أواخر حوالى فى الرش یتم أى•
Brown البنى التعفن مرض إنتشار الصیف أثناء الرطوبة إرتفاع یسبب كذلك•

rot  
  لھا تتعرض التى الشمس مدار على تكوینھ یتوقف األحمر الثمار لون وأیضا•

 الثمار



 األرض المناسبة

 األرضیة الرطوبة لزیادة تحمال والمشمش اللوز بإستثناء المتساقطة الفواكة أقل•
الردیئة والتھویة

 الطمییة الخفیفة األرض فى ینجح لذلك•
 الغدقة أو الملحیة أو القلویة أو الطینیة األراضى یتحمل ال أنھ كما•
 الغذاء توفر بشرط الرملیة األرض فى تنتج للثمار صفات أحسن أن نجد كذلك•

٠ الكافى



 مسافات الزراعة

  القویة األرض فى متر ٦ بعد على األشجار تزرع•
 الضعیفة أو الرملیة األرض فى متر ٤•
 ٨ أو ٧ بعد األشجار إزالة مع متر ٣ –٢من ضیقة مسافات على تزرع قد•

 زراعتھا من سنوات
 والدیدان الفطریة باألمراض إلصابتھا نتیجة لألشجار السریع للتدھور وذلك•

٠ الثعبانیة



التسمید

 للتسمید إحتیاجًا اللوز بإستثناء المتساقطة الفاكھة أنواع أكثر الخوخ یعتبر•
اآلزوتى

  الخضرى النمو زیادة تسبب األزوتى التسمید زیادة•
 الثمار عقد على یساعد•
  التالى للعام الثمریة البراعم تكوین على یساعد كما•
  المحصول یزید بالتالى•
 تلوینھا ونقص للثمار النضج تأخر تسبب الوقت نفس فى•



التسمید

  : التالى فى لألزوت النقص أعراض تنحصر•
  أصفر أو مصفر أخضر األوراق لون§
 صغیرة األوراق حجم§
 )الشكل مغزلیة( وضیقة مستقیمة غیر الثمرات§

  الخضرى النشاط فترة فى األزوت توفیر یتحتم لھذا•
  مكعب متر ٢٥ – ٢٠بمعدل الشتاء أثناء البلدى بالسماد األشجار تسمد علیھ•

  للفدان
 أسابیع ٣ – ٢بحوالى التزھیر قبل الربیع فى المعدنى وبالسماد•
٠ السن الصغیرة للشجرة كیلو نصف بمعدل العقد تمام بعد الثانیة الدفعة•



الرى

  الثمار حجم وصغر األشجار نمو ضعف إلى یؤدى الرى عملیة إھمال•
 البراعم تكون من كثیرًا یقلل أو یمنع الصیف أثناء الماء نقص أن مالحظة مع•

  الزھریة
  فبرایر فى التطویبة ریة األشجار فتروى بالرى العنایة یجب لذلك•
  أخرى ریة تروى البندقة حجم فى وتصبح الثمار عقد بعد•
 الحاجة حسب تقریبًا یوم ٢٠ – ١٥كل تروى ذلك بعد ثم•



الرى

  أیام ٨ كل تروى الثمار نضج قرب عند•
 الثمار حجم صغر عنھ ینتج الثمار ونضج النمو أثناء الماء قلة أن حیث•
  الرى یقلل المحصول جمع بعد•
 األشجار لجذوع الرى میاه تالمس عدم مالحظة مع الحاجة حسب فتراتھ تطول•

٠ الطینیة األرض حالة فى التصمغ بمرض لإلصابة منعا



التقلیم

 تقلیم التربیة•
٠المحور القائد طریقة البعض ویفضل الكأسیة بالطریقة األشجار تربى§
  الكأسیة الطریقة§
 حوالى إرتفاع إلى المستدیم المكان فى زراعتھا عقب الشتلة ساق تقصر§

  سم٧٠
  الساق حول جیدًا موزعة جانبیة أفرع ٤- ٣ یختار األول النمو موسم فى ثم§
األرض سطح من سم ٥٠ إرتفاع على السفلى الفرع یكون بحیث§
 باقى إزالة مع برعمین أو برعم إلى ضعیفة كانت إذا األفرع ھذه تقصر ثم §

٠ األفرع



التقلیم

یلى فیما الكأسیة التربیة خطوات وتتلخص•
: األول الشتوى التقلیم§

Øسم ٥٠ – ٣٠من طول إلى الرئیسیة األفرع تقصر  
Øتظھر التى األفرع جمیع إزالة مع قوى خارجى جانبى فرع إلى عادة 

  الجذع على
Øإتصالھا قرب الرئیسیة األفرع قاعدة على النامیة األفرع تزال كما 

 بالجذع
Ø٠ ألعلى والنامیة الشجرة قمة من القریبة الصغیرة األفرع تزال كذلك



التقلیم

:التقلیم الشتوى الثانى §
Ø أفرع ثانویة جانبیة على كل فرع رئیسى  ٣–٢یختار من
Ø سم إلى أفرع جانبیة   ٥٠–٣٠تقصر األفرع الثانیة الجانبیة بطول من

٠خارجیة قویة 
:التقلیم الشتوى الثالث §

Ø  تقلم األشجار تقلیمًا خفیفًا
Ø بواسطة إزالة بعض األفرع الصغیرة من قلب الشجرة منعًا للتزاحم
Ø ٠حتى یتخللھ الضوء كذلك تزال األفرع المتزاحمة والمتشابكة



التقلیم

  :السادس –التقلیم الشتوى الرابع §
Ø ھیكل الشجرة الرئیسى یتم تكوینھ
Ø بھذا تكون األشجار قد وصلت إلى حجمھا الطبیعى
Ø لذلك تقلم تقلیمًا خفیفًا بإزالة األفرع المتشابكة واألفرع الھوائیة
Ø  مع مالحظة أن یكون قلب الشجرة مفتوحًا
Ø كذلك ترك عدد كاف من األفرع الجانبیة لتظلیل الفروع الرئیسیة ولحمل

٠الثمار



التقلیم

:  طریقة القائد المحور •
سم ١٠٠–٧٥عند زراعة الخوخ فى المكان المستدیم یقصر الساق بطول من •
سم  ٥٠تزال جمیع األفرع الموجودة على الجزء السفلى من الساق حتى إرتفاع •

من سطح األرض 
ثم تقصف قمم بقیة األفرع الجانبیة األخرى •



التقلیم

أفرع قویة من النموات الحدیثة لتكون  ٤– ٣فى موسم النمو األول یختار •
األفرع الرئیسیة للشجرة 

یقصف قمم األفرع الباقیة بحیث تكون األفرع الرئیسیة موزعة توزیعًا جیدًا على •
الساق 

سم  ٢٥أال تقل المسافة بین كل فرعین عن •
یطلق على الفرع العلوى بقمة الشجرة القائد المحور•



التقلیم

:تتلخص خطوات التربیة فیما یلى •
  :التقلیم الشتوى األول §

Ø یالحظ سیادة القائد المحور بتقصیر أى فرع یماثلھ فى الطول إلى فرع
جانبى خارجى

Ø  سم تقریبًا  ٧٠ثم تقصر األفرع الرئیسیة إلى طول
Ø٠كذلك تزال بقیة األفرع الغیر مرغوب فیھا والتى قصفت قممھا سابقا



التقلیم

:التقلیم الشتوى الثانى §
Ø أفرع ثانویة جانبیة على كل فرع رئیسى ٣–٢یختار من
Ø  ثم تقصر األفرع الثانویة الجانبیة إلى أفرع جانبیة خارجیة
Ø كذلك تزال بقیة األفرع الغیر مرغوب فیھا والتى قصفت قممھا فى

٠موسم النمو السابق



التقلیم

  :الخامس –التقلیم الشتوى الثالث §
Ø یالحظ حفظ سیادة القائد المحور على جمیع األفرع الرئیسیة األخرى
Ø إذا تحققت سیادة القائد المحور فیمكن تقصیره إلى فرع جانبى خارجى

قوى 
Ø التقصیب(تقلم األشجار تقلیم خف أى ال یستعمل التقلیم الخلفي (
Ø كذلك تزال األفرع المتشابكة والمتزاحمة والجافة
Ø مع مالحظة أن یكون قلب الشجرة مفتوحًا بدرجة متوسطة
Ø أیضا یالحظ ترك عدد كاف من األفرع الجانبیة لحمل الثمار وتظلیل

٠األفرع الرئیسیة



التقلیم

:  التقلیم لألشجار المثمرة •
شجرة الخوخ تنمو نموًا كبیرًا  §
كما تحمل عددًا كبیرًا من البراعم الزھریة المحمولة جانبیًا على الخشب §

النامى فى العام السابق 
أى على األفرع التى عمرھا سنة واحدة §
لذلك كلھ تقلم سنویًا بطریقة تقلیم الخف إلزالة جزء من البراعم الزھریة §

الزائدة عن الحاجة 
وللسماح ألشعة الشمس بتخلل قلب الشجرة §
سم ٢.٠٠–١.٢٥ذلك یتم بإزالة بعض األفرع الكبیرة نسبیًا أى بقطر من §

تقریبًا  



التقلیم

كما تزال بعض األفرع التى عمرھا سنة واحدة حسب درجة النمو الخضرى §
والثمرى  

كذلك یزال خشب الحمل الضعیف §
أیضًا تقصر أطراف األفرع البعیدة عن ھیكل الشجرة §
كما تزال السرطانات واألفرع الجافة والمصابة والمتشابكة والمزدحمة §
كل ثالثة أو أربعة سنوات یلجأ إلى تقصیر األفرع الرئیسیة المتجھة ألعلى §

إلى فرع جانبى خارجى لونھ بنى غامق 
ذلك یساعد على تقویة األذرع السفلیة ونمو البراعم الساكنة §
  ٠كذلك للحد من النمو الطولى لألفرع §



 خف الثمار

 یصعب كبیرًا محصوًال یكون ما غالبًا التقلیم بعد الشجرة على المتبقى الثمار عدد•
 جیدة بحالة إنضاجھ الشجرة على

 الفاكھة أنواع باقى من أكبر بدرجة الثمار خف عملیة إلى الخوخ یحتاج لذلك•
 البرقوق عدا ما المتساقطة

 الحجم كبیرة ثمار على الحصول لغرض ذلك•
 الحمل كثرة نتیجة األفرع كسر ولمنع•



خف الثمار

 كلھا الشجرة على الثمار توزیع ینظم كما•
  أسابیع ١٠ – ٨بحوالى الثمار نضج قبل عادة الخف یجرى•
  والردیئة التالفة والثمار الصغیرة الثمار إزالة یمكن حیث•
  طولھ حسب الواحد الفرع على ثمرات ٣ –١من ترك مالحظة مع•
  الملیون/جزء ٦٠ – ٤٠بتركیزN.A.A باألكسین الرش استعمال یمكن كذلك•
٠ الكامل األزھار من أسابیع ٥ –٣بعد األشجار ترش•



جمع الثمار

 الوقت ویحدد الكاملة النضج مرحلة بلوغھا وقبل نموھا إكتمال بعد الثمار تجمع•
  : اآلتیة باألدلة للجمع المناسب
: اللون§

Ñ األبیض أو األصفر إلى األخضر من التالیة التغیرات تحدث عندما  
٠الصنف وحسب

٠الثمرة جوانب إنتفاخ§
٠الثمرة إنفصال سھولة§
  : اللحم صالبة درجة§

Ñ٠الضغط مقیاس باستعمال أو ، قلیًال باإلبھام علیھا الضغط بواسطة



جمع الثمار

:تنقسم ثمار الخوخ من حیث إتصال نواتھا باللحم إلى •
واللحم عادة یكون متماسك   Clingأصناف ثمارھا ذات نواه ملتصقة §

٠وتستعمل عادة للحفظ فى العلب
وتستعمل   Fraestone) فركة(أصناف ثمارھا ذات نواه غیر ملتصقة §

لإلستھالك الطازج وإذا كانت النواة صغیرة واللحم أصفر متماسك حلو 
. Fuirالطعم فتصلح للتجفیف مثل أصناف 



جمع الثمار

األصناف المحلیة•
:الخوخ البلدى §
شجرة كبیرة الحجم قویة النمو تمیل فروعھا إلى النمو الرأسى  §
النواة كبیرة ملتصقة الثمار كبیرة الحجم مستدیرة لونھا أحمر مصفر قلیًال §

:  واللحم متماسك عصیرى ولھ عدة سالالت أھمھا 
Ñ ثمار خضراء محمرة اللون حلوة الطعم ذات رائحة  :خوخ میت غمر

٠عطریة
Ñ ثمار خفیفة اللون متوسطة الحجم واألشجار وافرة : الخوخ السلطانى

٠المحصول
Ñ ثمار كبیرة الحجم حلوة الطعم واللحم برتقالى اللون : أدینا أو الحجازى

٠متأخر فى النضج



جمع الثمار

:األصناف الحدیثة •
تم إستیراد أكثر من أربعین صنف من الخوخ •
ذات احتیاجات منخفضة من البرودة لكسر السكون الشتوى لتالئم الجو المصرى •

أو متوسط االحتیاجات  
یمكن أن تنتج بعد المعاملة بمواد كیماویة •
٠یوضح الجدول التالى بعض ھذه األصناف التى أظھرت النتائج األولیة نجاحھا•



كمية  بداية الجمعالصنفم
الطعملون اللبلون القشرةحجم الثمرةالمحصول

أصفر مشوب متوسطغزيرآخر ابريلالفلورداسن١
بحمرة

أصفر 
جيدمنفصل النواه

اإليرلى ٢
أصفر مشوب كبيرقليلأوائل مايوجراند

بحمرة
أصفر 

ممتازمنفصل النواه

الدسرت ٣
أصفر مشوب متوسطمتوسطمنتصف مايوجولد

بحمرة داكنة
أصفر 

ممتازمنفصل النواه

أصفر به متوسطغزيرمنتصف مايواإليرلى أمبر٤
بطش حمراء

أصفر 
مقبولمنفصل النواه

أبيض أحمركبيرمتوسطآخر يونيوالسولينج٥
ممتازمنفصل النواه

أھم الخصائص الثمریة ألصناف الخوخ المختلفة تحت ظروفنا المحلیة



األمراض واآلفات

Leaf Curl: مرض تجعد األوراق •
یظھر على ھیئة بثرات محمرة غیر منتظمة على األوراق واألفرع •
ثم تتصل البثرات مع بعضھا مسببة تجعد لألوراق ثم ذبولھا  •
أیضا إنتفاخ األفرع وفى اإلصابة الشدیدة تطھر األزھار وھى مغطاه بمادة  •

بیضاء رمادیة
الرش بمحلول بودرة وقبل تفتح البراعم بأسبوع  •
عقب التقلیم  ١:  ١أو الرش بمحلول الجیر والكبریت بنسبة •
٠أسابیع من الرشة الثانیة ٣ثم عقب عقد الثمار ثم أخیرًا بعد •



األمراض واآلفات

 Brown Rot: العفن األسود أو البنى •
تصاب األوراق وتتجعد وتجف •
كما تصاب األفرع ویسبب تقرحھا مع إفراز مادة صمغیة •
كذلك األزھار وتكون مغطاه بكتل من الجراثیم الرمادیة فتذبل ویكون لونھا بنى •
. كما تصاب الثمار على ھیئة بقع بنیة •
كیلو للفدان  ١٠٠تعامل التربة تحت األشجار بسیانید الجیر الزیتى بمعدل •
.قبل تفتح األزھار ٥:  ١مع العنایة بالخدمة ثم الرش بمحلول الجیر والكبریت •



األمراض واآلفات

: الدقیقى البیاض•
  والثمار النمو الحدیثة والفروع األوراق على بیضاء بقع تظھر•
  الغدقة األراضى فى خاصة كبیرة أضرار تسبب•
 األوراق وسقوط جفاف تسبب حیث•
  فقط اإلصابة بؤر فى ذلكو الجھازیة المركبات أحد تستخدم لذلك•
  ماء لتر ٣/١٠٠سم ٣ بمعدل % ٤٠ بانش المواد ھذه من•
  ماء لتر ١٠٠/ ٣سم ٣٥ بمعدل إیت سومى•
. ماء لتر ٣/١٠٠سم ١٠ بمعدل % ١٠ دورادو•



األمراض واآلفات

:تصمغ األشجار •
مرض فسیولوجى یسبب إرتفاع مستوى الماء األرضى •
تظھر إفرازات صمغیة على األفرع مع جفاف األوراق •
٠تعفن الجذور مما یسبب تدھور الشجرة•



األمراض واآلفات

  :مرض التورد فى الخوخ •
مرض فیروسى یسبب تكوین خصل طرفیة أو جانبیة •
سم فى ٥تحتوى على عدة أوراق صغیرة تحمل على محاور أفرع ال تزید عن •

الطول 
تكون ھذه األوراق خضراء مصفرة وتلتف الحواف الخارجیة لألوراق إلى •

الداخل 
٠تذبل ثم تسقط فى الخریف ، إزالة األشجار المصابة وإعدامھا•



األمراض واآلفات

  :مرض الموزایك •
مرض فیروسى یسبب تأخیر تكوین األوراق فى فرع أو عدة فروع •
حسب شدة االصابة كما یسبب تقزم األفرع •
كما یسبب تورد الخصل الورقیة •
كما تظھر بقع فى األوراق تكون أشرطة فى النھایة •
٠قد یختزل حجم األوراق ، إزالة األشجار المصابة واعدامھا•



األمراض واآلفات

  :الدیدان الثعبانیة •
تظھر عقد على الجذور •
تكون غیر منتظمة الشكل فى حجم الحمصة •
٠تجمع مع بعضھا حتى تغطى الجزء األكبر من المجموع الجذرى•



األمراض واآلفات

  :ذبابة الفاكھة •
أیام  ١٠تصیب الثمار وتسبب تلفھا رش األشجار بمحلول اللندین القابل للبلل كل •
قبل جمع الثمار بشھرین تقریبًا حوالى منتصف مایو •
ینصح الرش بمحلول فلوسلیكات الصودیوم مرتین •
. ٥أو الرش بمركب الجامكسان •



األمراض واآلفات

) :األكاروس(العنكبوت األحمر •
 لألوراق السفلى السطح على بنیة بقع•
 كبیرة بنسبة األوراق وتسقط كلھا الورقة تشمل وقد تجف ثم•
 الجویة الرطوبة إرتفاع بسبب وأغسطس یولیو فى صیفًا اإلصابة تشتد•
  . ماء لتر ١٠٠/جم ٢٥٠ بمعدل المیكرونى بالكبریت الرش•



األمراض واآلفات

:حشرة البرقوق القشریة •
تسبب بقع حمراء خصوصًا على الثمار واألوراق •
عند بدء نموھا وخاصة على ثمار الخوخ والمشمش  •
:العالج •

.لتر ماء  ١٠٠/ ٣سم ٣٠٠الرش بالمالثیون بمعدل  §



األمراض واآلفات

  :من البرقوق •
 الشتاء بعد تكوینھا عند والخوخ البرقوق أوراق یصیب•
 وجفافھا تجمدھا تسبب•
: العالج•

  ماء لتر ١٠٠ /٣سم ١٥٠ بمعدل بالمالثیون الرش§
. ماء لتر٣/١٠٠سم٧٥ بمعدل البریمور§



Almondsاللوز 

Almondsاللوز •
                 Prunus amygdalus: اإلســم العلمى  •

Rosaceas: العائلـة الوردیة  •



 الوصف النباتى

الشجرة تشبھ شجرة الخوخ إلى حد كبیر  •
لكن خشبھا أمتن وتعمر لمدة أطول والساق مستقیمة والجذور وتدیة متعمقة •
األوراق رمحیة المعة مسننة لونھا أخضر فضى •
كذلك لون األذنات بعكس أوراق الخوخ •
كما ال یشم منھا رائحة ممیزة إذا فركت بالید •
.  بعكس الخوخ الجزء الذى یؤكل من الثمرة ھو البذرة •



الوصف النباتى

  المر واللوز الحلو اللوز ھما اللوز من ساللتان یوجد•
 فقط البذرة لحم طعم ھو بینھما الفرق•
  فرك لوز ویسمى ھشة قشرتھا أصناف منھ الحلو اللوز أن كما•
  عظم لوز تسمى صلبة قشرتھا أخرى وأصناف•
 الواحات فى المنزرعة كاألصناف•
٠اللوز زیت وعمل كأصل زراعتھ ھو المر للوز الوحید االستعمال•



األزھار والتلقیح

سنوات من الزراعة بالمكان المستدیم  ٤تثمر الشجرة بعد •
سنة  ١٥–١٢یكون المحصول مربحًا عندما تبلغ الشجرة عمر من •
البرعم الزھرى بسیط یتفتح قبل ظھور األوراق  •
یعطى زھرة بیضاء محمرة قلیًال وتحمل البراعم جانبیًا فقط على دوابر قصیرة •
كما تحمل بعض البراعم على أفرع عمرھا سنة •
تتفتح األزھار مبكرًا أى فى فبرایر عادة على السواحل •



األزھار والتلقیح

كثیرا ما تختلف األصناف بدرجة كبیرة فى میعاد تزھیرھا •
ذلك بسبب تأثیر العوامل الجویة وذلك عالوة على أن بعض أصناف اللوز عقیمة •

ذاتیًا 
بعض األصناف عقیمة خلطیًا یتحتم ضرورة التلقیح الخلطى •
وعلیھ یفضل عادة زراعة أكثر من صنفین لضمان حدوث التلقیح الخلطى •

بواسطة الحشرات وبخاصة النحل 
٠صفوف من األشجار األصلیة ٥أو  ٣عادة یزرع صنف واحد كملقح لكل •



التكاثر

)الثمار(البذور •
  الماء فى نقع بدون الفرك اللوز بذور تزرع•
 ٤ لمدة الماء فى نقعھا فیفضل العظم اللوز بذور أما أسابیع ٤ حوالى بعد تنبت•

  الزراعة قبل أیام
  خطوط على المشتل فى البذور تزرع•
  سم ٢٠ –٢٥من بحوالى األخرى عن البذرة تبعد بحیث•
 فبرایر أوائل فى وتزرع البارد بالكمر تعامل أو نوفمبر شھر فى ذلك•
 فى بالعین المشتل فى تطعم أو المستدیمة األرض إلى ملشًا البادرات تنقل ثم•

٠وقویًا مناسبًا الشتلة حجم كان إذا التالى الخریف



التكاثر

:  التطعیم بالعین أو بالقلم على األصول التالیة •
:اللوز المر §

Ñ ٠أفضل األصول فى األرض الرملیة لتحملھا جفاف األرض كثیرًا
:الخوخ §

Ñ  األشجار تتدھور بسرعة خاصة فى األراضى المحتویة على أمالح
الجیر والصودیوم 

Ñ كما تستخدم أصول الخوخ الصینى المقاومة للدیدان الثعبانیة فى حالة
٠األرض الرملیة



التكاثر

:برقوق میروبالن §
Ñ  لألرض الثقیلة أو الرطبة نجد أن الطعم ینمو أسرع بكثیر من األصل
Ñ٠بالتالى نقطة اإلتحاد تكون ضعیفة
:المشمش §

Ñ ٠لألرض الثقیلة نقطة اإلتحاد تكون ردیئة وتنكسر بسھولة



الجو المناسب 

البراعم الزھریة أكثر حساسیة للبرد من الخوخ •
لكن إذا تفتحت البراعم فمقاومتھا للبراعم تصبح مثل الخوخ تقریبا •
عادة یحتاج اللوز إلى مقدار بسیط من البرودة •
أى أن دور سكونھا قصیر ولذلك تتأخر كثیرا فى سقوط أوراقھا أثناء الشتاء  •



الجو المناسب

 الصیف ذات الجھات فى عنھ الثمار نضج بتأخر البارد الصیف ذات الجھات فى•
  الحار

 الشمس ضربة یسبب إذ صیفا الحار بالجو األشجار تتأثر كما•
 فى البنى العفن مرض انتشار بسبب والصیف الربیع أثناء الرطوبة ارتفاع كذلك•

 الثمار
٠البنى باللون الثمرة قشرة تتلون كما•



األرض المناسبة 

  والتھویة الصرف الجیدة الخفیفة الطینیة األرض فى اللوز زراعة یفضل•
  األرضى الماء مستوى إرتفاع من كثیرًا األشجار تتأثر حیث•
٠القلویة األرض أو الغدقة األرض فى ینجح ال لذلك•
الزراعة مسافات•
 ٦ بعد على أو الضعیفة أو الرملیة األرض فى متر ٤ مسافة على األشجار تزرع•

٠القویة األرض فى متر



 التسمید

 الخوخ أشجار إحتیاجات تقریبا ھى التسمید من اللوز أشجار إحتیاجات•
 الجید واإلثمار النمو أجل من ھام األزوتى التسمید•
 فى الرملیة األرض مثل العضویة المادة فى الفقیرة األرض حالة فى خصوصًا•

 الساحلیة والمنطاق النوباریة منطقة
بھا اللوز زراعة تكثر حیث•



التسمید

  قلیل اللحم یكون كذلك األزھار من كثیر عقد عدم یسبب األزوت نقص أن یالحظ•
  الحمل عدم أو وقلة لونھا وإصفرار األوراق صغر یسبب الزنك نقص أن كما•
 على كثیرًا یساعد الزنك كبریتات بمحلول الشتاء أثناء األشجار ترش لذلك•

٠األشجار ھذه مثل تحسین



الرى

ال تحتاج األشجار إلى رى كثیر •
لذلك فھى أكثر تأثرًا بالماء الزائد حول الجذور •
فإرتفاع مستوى الماء األرضى أثناء فصل النمو یضر باألشجار كثیرًا •
حیث یسبب تعفن الجذور وبالتالى موتھا  •
من ناحیة أخرى تؤثر قلة الماء كثیرا أثناء فترة نمو الثمار  •
فھى تسبب عدم إنفصال الثمار بسھولة عن اللوزة •
عمومًا ال یمكن تعیین مواعید خاصة للرى •



الرى

لكن فى حالة األرض الثقیلة تروى األشجار فى ینایر أو فبرایر قبل اإلزھار •
ثم یمنع الرى حتى یتم عقد الثمار فتروى حسب الحاجة حتى شھر نوفمبر  •
یقلل الرى وتطول فتراتھ حتى شھر ینایر •
فى حالة األرض الرملیة ال یمنع الرى أو یقلل فى الخریف •
٠بل یجب أن توالى األشجار بالرى حتى شھر ینایر أى قبل االزھار•



التقلیم

  :تقلیم التربیة •
یفضل إتباع طریقة القائد المحور حیث أن الشجرة تصل عادة إلى حجم §

كبیر 
بھذا تحمل إثمارًا غزیرًا مما یستلزم وجود ھیكل قوى متین §
٠لكن تتبع الطریقة الكأسیة فى التربیة لألشجار غالبًا§



التقلیم

:تقلیم األشجار المثمرة •
تقلم األشجار مرة كل سنتین أو ثالثة  §
:ینحصر فیما یلى §

Ø تقصر األفرع العلویة إلى أفرع جانبیة خارجیة لتحد من إرتفاع
٠الشجرة

Ø ٠سم تقریبا١.٢٥خف بعض األفرع التى بسمك
Ø٠إزالة األفرع المتشابكة والمصابة والجافة واألفرع الھوائیة



األصناف

تكون الثمرة صالحة للجمع إذا جفت وتجمدت القشرة الخارجیة المكونة من •
 Meso suxc carpأجزاء الخارجیة أى الـ 

ثم تنفصل من جزء الجدار الصلب الثمار التى فى قلب الشجرة ھى آخر ثمار •
.  تنضج على الشجرة وذلك دلیل جید على الجمع 

:وتنقسم أصناف اللوز إلى •
:  أصناف تباع بقشرتھا فقط §

Ñ بیرلسPeerlecs
Ñ بدولBidwell



األصناف

:  أصناف تباع مقشرة فقط §
Ñ تكساسTexas
Ñ جوردانJordan
: أصناف تباع بقشرتھا أو مقشرة §

ÑنانباریلNonparall     
Ñ وآى إكس إلI.X.L .

وقد یباع اللوز إما أخضر قبل تصلب قشرة الثمرة أو جافًا أى بعد جفاف القشرة •



 األمراض واآلفات

كما فى الخوخ •



Apricotالمشمش 

Prunus armaniaca: االسم العلمى •
  :الوصف النباتى •

الشجرة متوسطة الحجم ذات قمة مستدیرة تشبھ شجرة الخوخ §
یعطى المشمش أكثر من دورة نمو واحدة فى الموسم الواحد §
ففى أثناء موسم النمو یالحظ نمو القمة النامیة للفرع §



الوصف النباتى

ثم یستأنف نموه من جدید بعد عدة أیام من البرعم االبطى للورقة السفلیة §
الساق سمراء عمیقة الشقوق واألوراق قلبیة مسننة الحافة ناعمة الملمس §

من السطح العلوى زغبیة من السطح السفلى  
عنق الورقة علیھ غدد واضحة الثمرة بیضیة مبططة تقریبًا  §
الجلد یكون قطیفیًا فى حالة الثمار الصغیرة ثم یصبح ناعمًا عند تمام §

٠النضج



 األزھار والتلقیح

البراعم الزھریة بسیطة تخرج زھرة واحدة جالسة لونھا أبیض محمر بسیط •
تظھر األزھار قبل خروج األوراق وذلك فى أواخر فبرایر وأوائل مارس •
تحمل البراعم الزھریة جانبیا فقط على أفرع عمرھا سنة •
كما تحمل بكثرة على دوابر قصیرة على الخشب القدیم •
سنوات  ٥–٤مثل ھذه الدوابر تموت بعد •
تثمر الشجرة فى السنة الرابعة أو الخامسة من زراعتھا فى المكان المستدیم •
٠تعطى األشجار إثمارا جیدا تجاریا بعد السنة العاشرة•



التكاثر

 :البذور •
فى حالة األصناف البدیلة وتزرع البذور فى المشتل فى المدة من نوفمبر إلى §

فبرایر 
سم  ٢٥سم من بعضھا وبین البذرة واألخرى  ٥٠تزرع على خطوط تبعد §

فى جسور فى الجھة القبلیة من الخط 
عادة تستعمل البذور فى إنتاج أصول للتطعیم علیھا  §
٠بعد سنتین من زراعة البذرة تنقل الشتالت إلى المكان المستدیم§



التكاثر

  :التطعیم بالعین أو بالقلم على األصول التالیة  •
: المشمش §

Ñ كثیر اإلستعمال جذوره منیعة ضد الدیدان الثعبانیة فى األرض الخفیفة
أو الرملیة

:  الخوخ §
Ñ أصولة منیعة للنیماتودا فى األرض الخفیفة أو الرملیة.



التكاثر

  : میروبالن برقوق§
Ñالردیئة التھویة تتحمل عمیقة جذوره 
Ñااللتحام نقطة الرطوبة الكثیرة الخفیفة أو الثقیلة األرض فى یصلح بذا 

. ضعیفة
  : ماریانا برقوق§

Ñالثعبانیة للدیدان مقاوم بالعقلة یتكاثر 
Ñالخفیفة األرض فى یصلح سطحیة جذوره .



 الجو المناسب

  الراحة دور إلنھاء كثیرة برودة إلى األشجار تحتاج ال لذا قصیرة الراحة فترة•
  الدافئ الشتاء فى زراعتھا تنجح التى األصناف من كثیر ھناك•
  مبكرًا الثمار نضج یسبب صیفًا الحرارة درجة إرتفاع وأن كما•
  البنى العفن مرض إنتشار یسبب الرطوبة إرتفاع بینما•
 الجویة الرطوبة ذات المناطق فى المشمش زراعة إنتشار من المرض ھذا یحد•

٠النمو موسم أثناء المرتفعة



 األرض المناسبة

  الصرف والجیدة التھویة الجیدة الثقیلة الصفراء األرض•
 الثقیلة الطینیة األرض لھ تصلح ال كما•
. والرملیة والقلویة الملحیة واألرض رطبة أرض كلو•



 مسافات الزراعة

متر فى األرض القویة ٧تزرع األشجار على مسافات •
٠متر فى األرض الرملیة والضعیفة ٥تزرع على بعد  •



التسمید

متر مكعب بسماد بلدى للفدان حسب عمر  ٢٥–١٥تسمد األشجار بمعدل •
األشجار 

–ابریل –قد تسمد بالنترات أثناء موسم النمو على ثالثة دفاعات فى مارس •
یونیو  

كجم للشجرة  ٢/١– ٤/1كل دفعة بمعدل •



التسمید

للمساعدة فى تكوین البراعم الثمریة لمحصول السنة التالیة •
جم سماد بوتاسى على دفعات أیضا  ٥٠٠كجم سوبر فوسفات ،  ٢قد یضاف •

أثناء موسم النمو 
مع مالحظة أن زیادة التسمید األزوتى تسبب تأخیر نضج الثمار •
٠كما یسبب اختالف وقت النضج•



الرى

األشجار الصغیرة السن حتى الخامسة تروى بعد الزراعة •
أیام مرة خالل شھرین من الزراعة  ٦توالى بالرى كل •
یوم فى األرض الثقیلة  ١٥ثم یكتفى بالرى مرة كل •
أیام فى الخفیفة ١٠كل •



الرى

األشجار الكبیرة تروى أول ریة بغزارة فى فبرایر قبل وقت اإلزھار •
ثم یمنع الرى خالل فترة التزھیر إلى أن تعقد الثمار وتصبح الثمرة بحجم البندقة •
تروى األشجار بانتظام حسب الحاجة •
 ٣– ٢فقد یكتفى بریة واحدة أو ال تروى فى حالة األرض الثقیلة أو تروى •

ریات فى حالة األرض الخفیفة
بعد ذلك یقلل الرى وتطول فتراتھ بعد جمع المحصول حتى ریة التطویبة فى  •

٠فبرایر



 التقلیم

:تقلیم تربیة •
یفضل إتباع طریقة القائد المحور §
حیث أن الشجرة من عادتھا تكوین أفرع جانبیة كثیرة على األفرع الكبیرة  §
یكون التقلیم بدرجة أقل من الخوخ والبرقوق الیابانى §
:  ینحصر التقلیم فیما یلى §

Ñ خف بعض البراعم الزھریة عن طریق الخف المتوسط لبعض األفرع
الصغیرة من قلب الشجرة 



التقلیم

Ñ حیث أن الثمار المعرضة للشمس تنضج مبكرا عن الثمار المظللة
Ñ٠ھذا الخف یسبب زیادة فى حجم الثمار الباقیة
Ñ تقصیر األفرع العلیا إلى أفرع جانبیة خارجیة قویة
Ñ ذلك للحد من إرتفاع الشجرة ولتشجیع نمو الدوابر على األفرع التى

٠عمرھا سنة حیث ھى التى تحمل الثمار
Ñ٠إزالة األفرع الجافة أو المصابة والمتزاحمة والمائلة إلى أسفل



 خف الثمار

 كبیرا محصوال تحمل األشجار•
 الحجم صغیرة الثمار تكون بذلك•
 المشمش ثمار حجم فى كبیرة زیادة یسبب ال بالید الثمار خف أن یالحظ•
 بعد أو اإلزھار وقت أثناء الكیماویة بالمواد الخف أو بالتقلیم الخف بعكس•

  مباشرة التزھیر
  البندقة حجم فى الثمار تكون عندما بالید الخف یجرى•
٠فقط ثمار ثالثة على الدابرة تحتوى بحیث•



األصناف

تتكون الثمار بسرعة وتنضج مبكرة فى أوائل الصیف •
حیث أن الوقت بین اإلزھار ونضج الثمار قصیر وبخاصة فى الجو الحار •
كما أن الثمار المعرضة للشمس تنضج مبكرًا عن الثمار الداخلیة المظللة •
تتوقف درجة النضج التى تجمع عندھا الثمار على الغرض الذى من أجلھ •

تستعمل الثمار فإذا كان الغرض للتجفیف 



األصناف

 األصناف المحلیة•
) :العمار(مشمش بلدى أو سلطانى •

الشجرة قویة النمو الثمرة كبیرة الحجم ضاربة إلى الحمرة كثیرة األلیاف  §
٠عصیریة النواه الصقة تنضج مبكرا فى أواخر أبریل

: مشمش حموى •
الشجرة متوسطة النمو الثمار كرویة مفلطحة نوعا كبیرة الحجم صفراء §

.اللون النواه فركة تنضج متأخرا فى یونیو 



األصناف

:رویال •
إستورد لتجربتھ یزرع بكثرة فى الجھات الحارة الشجرة قویة النمو كثیرة  §

اإلثمار  
الثمرة كبیرة مستدیر بیضیة الشكل اللحم صلب خالى من األلیاف لونھ أصفر §

غامق ولون الجلد أصفر برتقالى 
أحیانا یكون مصحوبا بخد أحمر فى الجھة المعرضة للشمس النواه فركة §

٠یصلح للتصدیر أو الحفظ فى العلب أو التجفیف



األصناف

:تلتون •
إستورد لتجربتھ تحمر جیدًا فى الجھات الحارة  §
غیر منتظمة الحمرة فى الجھات الساحلیة الشجرة قویة النمو §
كثیر من البراعم الزھریة تسقط قبل أن تتفتح §
٠الثمرة كبیرة الحجم بیضیة الشكل والجلد أصفر بخد أحمر§



األمراض واآلفات

:األمراض واآلفات •
.العفن البنى §
.التصمغ §
:الحشرة القشریة §

Ñ  ال یستعمل الرش بالجیر والكبریت مع المشمش.
.ذبابة الفاكھة §



Flumالبرقوق 

Flumالبرقوق •
تنتشر زراعتھ بمحافظة البحیرة والقلیوبیة  •
تالئمھ منطقة الدلتا ومصر الوسطى حتى محافظة بنى سویف •
قد تدھورت زراعتھ فى مصر بسبب عدم العنایة التامة بتقلیم األشجار الصغیرة •

والثمرة لعدم اإللمام بطبیعة إثمار البرقوق 



Flumالبرقوق 

كذلك عدم العنایة بالتلقیح الخلطى وبزراعة الملقحات المناسبة •
وكذلك زراعة األشجار فى أرض مستوى الماء األرضى فیھا مرتفع •
أخیرا عدم رى األشجار بعد جمع المحصول مباشرة •
حتى إبتداء تفتح البراعم •
٠كل ھذه األسباب مجتمعة تضعف من حیویة األشجار وتسرع من تدھورھا•



Flumالبرقوق 

 :أنواع البرقوق •
Prunus Americanal: البرقوق األمریكى ویعرف بالماریانا §

Ñأصنافة مقاومة للبرودة قلیل االنتشار
Ñ٠یستعمل كأصل حیث أن ثماره ردیئة الصفات لیس لھا أى قیمة



Flumالبرقوق 

P.cerasifer: البرقوق میروبالن §
Ñ األشجار قویة النمو خالیة من األشواك كثیرة اإلزھار
Ñ الزھرة كبیرة بیضاء تظھر فى أواخر مارس وأوائل ابریل
Ñ األوراق صغیرة وكذلك الثمار صغیرة والجلد سمیك خشن وقابض
Ñ طعم اللحم حمضى قرب البذرة وتنضج الثمار فى أوائل یولیو تقریبا



Flumالبرقوق 

Ñ مصدر جید لألصول یطعم علیھ بعض أصناف الفاكھة ذات النواة
الحجریة 

Ñ من أصنافھ
Ø البلدى:

ü ثمرة صغیرة مستدیرة لونھا أصفر أو أحمر أو برتقالى أو
أحمر قاتم على الجلد طبقة شمعیة خفیفة 

ü الجلد سمیك خشن غیر قابض اللحم عصیرى ولیفى حلو
٠وحمضى قرب البذرة



Flumالبرقوق 

Ø السكرى:
ü ثمرة مستدیرة لونھا أصفر ذھبى أو أصفر مخضر
ü الجلد سمیك وقابض علیھ طبقة شمعیة رقیقة بیضاء
ü اللحم حلو وحمضى قرب البذرة قویة النمو قلیلة الحمل جدا

٠تنضج فى أواخر یولیو



Flumالبرقوق 

Ø األفالطونى:
ü ثمرة مستدیر لونھا أحمر قاتم
ü الجلد سمیك خشن علیھ طبقة شمعیة كثیفة بیضاء
ü اللحم أخضر برتقالى وحمضى قرب البذرة
üالشجرة شكلھا قمعى تنضج فى منتصف یونیو



Flumالبرقوق 

: Prunusdomesticaالبرقوق األوروبى §
Ø تمتاز األشجار بكبر حجمھا وقت نموھا
Ø األوراق كبیرة وسمیكة ولونھا أخضر قاتم من السطح العلوى وأخضر

فاتح ذات زغب من السطح السفلى 
Øتزھر متأخرة أصنافھ تحتاج إلى فترة برودة كبیرة إلنھاء دور راحتھا
Ø لذلك تنجح زراعتھا فى مصر ویشمل عدة مجامیع من أھمھا  :

Ø  مجموعة القراصیاPrune gr
Ø مجموعة راین كلودRoine claude



Flumالبرقوق 

Ø  مجموعة القراصیاPrune gr :
Øأصنافھا تصلح للتجفیف بدون إزالة النواه
Ø الثمار بیضیة الشكل لونھا بنفسجى قاتم تحتوى على نسبة

٠كبیرة من السكر



Flumالبرقوق 

Ø مجموعة راین كلودRoine claude :
Ø الثمار مستدیرة الشكل لونھا أخضر مصفر أو ذھبى
Ø حلوة المذاق عندما یتم نضجھا على الشجرة
Ø تحت الظروف البیئیة المناسبة بعض أصنافھا تصلح للحفظ فى

٠العلب



Flumالبرقوق 

  P. salicena of trifloraالبرقوق الیابانى §
Ø یمتاز بإختالف أشجاره فى الحجم
Ø  عمومًا تشبھ أشجاره الخوخ واألفرع طویلة مستقیمة النمو
Ø  األوراق ضعیفة وطویلة تشبھ كثیرا أوراق الخوخ والثمار قمتھا مدببة
Ø بعكس ثمار جمیع األنواع األخرى واللحم متماسك
Ø األشجار مبكرة األزھار وإحتیاجاتھا للبرودة منخفضة
Ø لذلك نجحت زراعتھ فى مصر
Ø یتبع ھذا النوع أھم األصناف التجاریة المعروفة فى مصر
Ø لذلك ستنحصر دراستنا التالیة على البرقوق الیابانى.



الوصف النباتى

:  الوصف النباتى •
  الرمادى اللون إلى ضاربة ضخمة والساق الخشن بقلفھا الشجرة تتمیز§
  مسننة جلدیة بیضاویة األوراق سطحیة الجذور§
  الخوخ أوراق تشبھ عموما§
  األوراق ثم أوال األزھار تنمو§
 صغیرة اللون بیضاء أزھار ٣ –٢من تفتحھ عند الزھرى البرعم یعطى§

٠الحجم



 األزھار والتلقیح

  الزراعة من سنوات ٤- ٣ بعد الشجرة تحمل•
 الخامسة السنة من التجارى اإلثمار یبدأ•
 الثامنة السنة من جدا غزیر الحمل یكون•
 عمرھا أفرع على أزھار ٥ إلى ٤ من مجامیع فى جانبیا الزھریة البراعم تحمل•

 سنة
  حدیث أو قدیم خشب على ثمریة دوابر على مجامیع فى جانبیا بكثرة تحمل كما•
 على حتى ثمریة دوابر یحمل البرقوق أن فى الخوخ عن البرقوق یختلف بذا•

  سنًا األفرع أصغر



األزھار والتلقیح

 الختالف تبعًا اإلزھار تاریخ ویختلف سنوات ٧-  ٦ سن إلى الدوابر تعیش•
  األصناف

 األزھار من أقل أو %١ حوالى أن ویالحظ الجو وحالة الجھة على یتوقف كما•
  جید محصول یعطى

 والكلزى والكلیماكس الذھبى الیابانى صنف مثل ذاتھا عقیمة األصناف معظم•
 واثمارھا ذاتیا خصبة أصناف بعض توجد بینما خلطى تلقیح إلى تحتاج فھى لذا•

 غزیر
 المیروبالن صنف مثل كامل ذاتى خصب ذات بأنھا فیھا األزھار تعرف•

  والماریانا
  بمفردھا زرعت إذا قلیل إزھارھا أصناف بعض نجد قد•



األزھار والتلقیح

 وسانتاروزا بیوتى صنف مثل جزئى ذاتى خصب ذات بأنھا أزھارھا تعرف•
 والدیكسون

  كملقحات أخرى أصناف مع زرعت لو كبیرا محصوال تنتج األصناف ھذه•
  منھا بعضھا مع أصناف عدة زراعة یفضل لذلك•
  الخلطى التلقیح عملیة إتمام على یساعد النحل أن وجد•



األزھار والتلقیح

:التالیة الشروط الجید الملقح فى یشترط•
. األصلى الصنف وبین بینھ خلطى توافق وجود§
  كملقحات وكلوبینش كلزى صنفى تستخدم ال لذلك كثیرة خصبة لقاحة حبوب§
. عقیمة منھا كثیرة ونسبة الحیویة قلیلة لقاحھا حبوب أن حیث§
. األصلى الصنف فیھ یزھر الذى الوقت نفس فى یزھر§
. كاف بعدد فیزرع تجاریًا فیھ مرغوبًا یكون§



األزھار والتلقیح

  األخرى األصناف من صفوف ٥ أو ٤ لكل الملقح من واحد صنف یزرع عادة•
 والمیروبالن ماریانا البرقوق أشجار من بسیاج الحدیقة إحاطة یفضل كما•
٠الملقحات خیر من أزھارھا أن حیث•
 التلقیح نجاح لضمان بعضھا مع األقل على أصناف ثالثة زراعة یقترح•
 ذلك بعد الموضحة المجامیع من مجموعة كل من األقل على واحد صنف زراعة•

 المحلیة ظروفنا تحت إزھارھا مواعید حسب
  صنف كل من صنفین أو واحد صنف یزرع بحیث•
٠الحدیقة مساحة حسب األصناف مجموعة تكرر ثم•



األزھار والتلقیح

المجموعة األولى•
أول ابریل ومنھا تركى ، اكسلسیور ، كلیماكس ، –تزھر من أول مارس §

.سانتروزا ، ھولیود 
المجموعة الثانیة•

–یابانى ذھبى –منتصف ابریل ومنھا بیوتى –تزھر من أواخر مارس §
٠كلزى–فرموزا –دیكسون 

المجموعة الثالثة •
.دیورت كومبنشن–أواخر ابریل ومنھا بریانك –تزھر من أوائل ابریل §



التكاثر

:البذور •
 یوما ٣٠ –١٥لمدة الماء فى البذور نقع یمكن میروبالن البرقوق حالة فى§
  إنباتھا لیسھل الماء تجدید مع§
 البذرة وبین سم٥٠ تبعد خطوط على ودیسمبر نوفمبر فى البذرة تزرع§

  سم٢٥ واألخرى
 على یحفظ رمل بھ صندوق فى بوضعھا مصر فى البذور زراعة أمكن قد§

 نوفمبر شھر فى م٥٥ حرارة درجة
٠المشتل فى وتزرع مارس فى تستخرج ثم§



التكاثر

:العقل •
فى حالة البرقوق الماریانا تؤخذ العقلة من خشب ناضج عمرة سنة  §
سم ٢٥من أفرع سلیمة قویة وتؤخذ العقل بطول §
سم  ٥تزرع فى فبرایر على خطوط بمسافة §
.سم ٢٥بین العقلة واألخرى §



التكاثر

:التطعیم بالعین •
فى مایو ویونیو وسبتمبر  §
بالقلم فى فبرایر على األصول التالیة بعد سنة أو سنة ونصف تقریبًا من §

زراعة األصل بالمشتل 
٠تنقل الشتالت إلى المكان المستدیم بعد سنة أو سنة ونصف من تطعیمھا§

Ø برقوق میروبالن  :
Ø یصلح لألرض العمیقة والثقیلة نوعًا الجیدة الصرف.



التكاثر

Ø برقوق ماریانا
Ø ینجح فى األرض الخفیفة والثقیلة نوعًا على السواء مع توافر

الصرف الجید
Ø  لذلك فھو أحسن األصول.

Øالخوخ
Ø تمتاز جذوره السطحیة بكثرة تفرعھا یصلح فى األرض الخفیفة
Ø نقطة اإللتحام قویة یصاب بالدیدان الثعبانیة
Ø لذلك یفضل إستعمال أصول خوخ مقاومة مثل نیماجارد.



التكاثر

Øالمشمش
Ø  مقاوم للدیدان الثعبانیة ولذا یصلح فى األرض الخفیفة
Ø نقطة االلتحام ضعیفة مع بعض األصناف مثل البیوتى.

Øاللوز
Ø  فى المناطق الجافة لتحملھ العطش إال أنھ ال یتحمل كثرة الرطوبة

أو رداءة الصرف 
Ø٠بعض األصناف ال تلتحم معھ جیدا شدید االصابة بالدیدان الثعبانیة



 الجو المناسب

إحتیاجات أصناف البرقوق الیابانى من البرودة إلنھاء دور راحتھا •
عموما أقل من إحتیاجات أصناف البرقوق األوروبى •
لذلك تتفتح أزھار البرقوق الیابانى بإنتظام ومبكرًا فى المناطق ذات الشتاء الدافئ •
مما أدى إلى نجاح زراعتھا فى مصر •



الجو المناسب

یالحظ أن الشتاء الدافئ أكثر من الالزم یسبب سقوط عدد كبیر من البراعم •
بالتالى یقل النمو الخضرى والثمرى معًا •
كذلك إذا زادت الحرارة كثیرًا أثناء نمو الثمار أصیبت الثمار بلفحة الشمس •
كما أن إرتفاع الرطوبة یسبب مرض التعفن البنى •
كما تؤثر الریاح الشدیدة على اإلزھار •
٠بالتالى تقلل من نسبة عقد الثمار•



 األرض المناسبة

 الثقیلة الصفراء األرض فى یوجد•
 وتسمیدھا بریھا إعتنى إذا إال الرملیة األرض فى یوجد ال•
 الجیدة الخفیفة الطینیة أو الثقیلة الطمییة األرض فى بنجاح زراعتھ یمكن كما•

  الضارة األمالح من والخالیة الصرف
 التصمغ مرض یسبب األرضى الماء مستوى إرتفاع أن یالحظ•
 األشجار تموت بالتالى•
٠جدًا كبیرة بدرجة منخفض األرضى الماء مستوى یكون أن یجب لذلك•



 مسافات الزراعة

متر ٧.٥إلى  ٣.٥عادة تزرع األشجار على مسافة من •
.حسب طبیعة نمو الصنف ونوع األرض  •



التسمید 

  الخضرى النمو یشجع بالنترات التسمید•
  حجمھا وكبر الثمار عقد على یساعد•
  التالى للعام الثمریة البراعم تكوین على یساعد كما•
 – مایو شھر فى الخضرى النشاط فترة فى األزوت توفیر ضرورة یتحتم لھذا•

  یولیو
 للفدان البلدى السماد من مكعب متر ٣٠ – ٢٥بمعدل األشجار تسمد العموم على•

 عمرھا حسب
  الرى قبل خفیفا عزقا السطحیة الطبقة من وتعزق الشجرة ساق حول تضاف•



التسمید

  الصغیرة للشجرة جرام ٥٠٠ – ٢٥٠بمعدل الجیر بنترات تسمد كذلك•
 للشجرة كجم٢ بمعدل تسمد المثمرة األشجار حالة فى•
  ومایو مارس فى دفعتین على تضاف•
  الحاجة عند ثالثة كدفعة یولیو فى الجیر نترات كجم ٢/١ أیضا یضاف كما•
 تلونھا وقلة الثمار نضج تأخیر إلى یؤدى األزوتى التسمید كثرة أن مالحظة مع•
٠بوتاسى سماد جرام ٦٠٠ – ٣٠٠، فوسفات سوبر كجم ٢- ١ من یضع كذلك•



الرى

الرى الكثیر یسبب تصمغ األشجار وقلة الرى كثیرًا ما تسبب قلة المحصول •
ورداءة صفات الثمار 

بواكى (لذلك یكون الرى فى السنوات الثالث األولى داخل البواكى العمالة •
) األشجار

بعد ذلك یكون الرى فى البواكى البطالة فقط حتى ال تالمس الماء جذوع األشجار •
ویسبب مرض التصمغ 

عادة یقلل كثیرًا من رى األشجار•



الرى

فبرایر –ال یمنع مطلقًا بعد جمع المحصول أى فى الفترة من نوفمبر •
ثم تروى ریة قبل اإلزھار فى أواخر فبرایر •
ثم یمنع الرى أو تروى ریًا خفیفًا جدًا حسب الحاجة •
حتى إبتداء عقد الثمار وتصبح فى حجم البندقة عندئذ تروى بحسب الحاجة كل •

یوم  ١٥–١٢
أیام  ١٠–٧قرب نضج الثمار تروى كل •
بعد جمع المحصول تروى ریًا خفیفًا على فترات بعیدة بحسب الحاجة حتى •

٠أواخر فبرایر



التقلیم

 تقلیم التربیة•
الطریقة الكأسیة أكثر شیوعا خصوصًا مع األصناف المنتشرة التفریغ §

Ñ مثل البیوتى والیابانى والبریانك
فالتقلیم عبارة عن خف األفرع من الخارج حتى ال یجب مع تقصیر األفرع §

الخارجیة المنخفضة 
أحیانا تزال حتى تدفع األشجار للنمو القائم بقدر اإلمكان من ناحیة أخرى §



التقلیم

یفضل طریقة القائد المحور خاصة مع األصناف القائمة المتفرع §
Ñ مثل صنف ویكسون وسانتاروزا وھولیود وبساتین
Ñ فھى تحتاج إلى قطع األفرع إلى أفرع جانبیة خارجیة
Ñ لتشجیع الشجیرة على النمو المنتشر
Ñ  مع خف األفرع الجانبیة الداخلیة من قلب الشجرة لتسمح ألشعة الشمس

٠بالدخول



التقلیم

: المثمرة األشجار تقلیم•
 الخوخ فى كما یقلم لذلكو بكثرة یحمل الیابانى البرقوق §
 كلیماكس والبریانك البیوتى مثل الحمل الغزیرة فاألصناف العموم على§

 شدید تقلیم إلى تحتاج
 وكلزى ودیكسون ودیورك سنتاروزا مثل الحمل المتوسطة األصناف أما§

  متوسط تقلیم إلى تحتاج
  منھا الباقى وتقصر سنة عمر الطویلة الخضریة األفرع بعض تخف عامة§



التقلیم

 الحمل كمیة لتحدید الثمریة الطویلة األفرع بعض إزالة مع التفرع لتشجیع§
  الخضرى النمو مع یتناسب بما
  التالى للعام الثمریة الدوابر تجدید على یساعد ذلك أن كما§
 أفرع إلى الرئیسى الشجرة ھیكل عن والبعیدة العلیا األفرع تقصیر یستلزم قد§

 سنوات ٥ أو ٤ عمرھا جانبیة
 الدوابر فتموت األفرع تظلل كثیفة قصیرة خضریة نموات خروج لتجنب(§

 )الثمریة واألفرع



التقلیم

 كانت إذا الخدمة عملیات جمیع إجراء فیسھل الشجرة إرتفاع زیادة من للحد§
  رفیعة طویلة الثمریة األفرع

 وتعرض انحنائھا یسبب تقصیر دون تركھا فإن البیوتى الصین فى كما§
  الشمس للفحة الثمار

 سمیكة أفرع تتكون حتى الفروع ھذه مثل تقصر لذلك§
 والسرطانات والجافة والمیتة والمتشابكة المصابة األفرع تزال كما§



التقلیم

 نموھا ضعف العمر فى األشجار تقدمت كلما أنھ مالحظة یجب عامة§
 الصغیرة األشجار من شدة أكثر تقلیم إلى وإحتاجت نسبیًا الخضرى

  والثمرى الخضرى المجموع بین التوازن لحفظ ذلك§
 إنتشارھا یزداد ال بحیث التفرع المنتشرة األصناف تقلیم یكون أن مراعاة مع§

  الخارج إلى
 الشجرة قمة فتح تقلیمھا فى یراعى التفرع القائمة األصناف حالة فى أنھ كما§

  الداخلیة األفرع وتخفف
٠ جیدًا الثمار وتتلون قویة دوابر تنمو حتى§



 خف الثمار

  خف إلى تحتاج وبریانك بیوتى مثل كثیرا تحمل التى األصناف•
  قلیلة بدرجة ثمارھا فتخف وكلیماكس سنتاروزا مثل األخرى األصناف أما•
  نضجھا وسرعة الثمار حجم كبر على یساعد والخف منھا یتساقط ما لكثرة ذلك•
  بقوة الشجرة إحتفاظ مع األفرع إنكسار ویمنع المتبادل الحمل عادة على التغلب•

  نموھا
٠ البندقة بحجم الثمار تصبح عندما ومایو أبریل شھرى فى الخف یجرى عامة•



األصناف

یالحظ جمع األصناف الخضریة مثل البیوتى والكلیاكس •
بعد أن یتجاوز التلوین نصفھا وقبل وصولھا إلى حالة النضج التام •
حتى تتحمل التعبئة والتسویق أما األصناف المتماسكة اللحم مثل البریانك  •

والدیروت فیمكن التأخر فى جمعھا إلى تمام النضج 
:  عموما یحدد الوقت المناسب للجمع األدلة التالیة •

:  اللون §
Ñ إختفاء اللون األخضر وظھور اللون األصفر أو األحمر حسب األصناف
:صالبة اللحم §

Ñ  بالضغط بالید أو یستخدم مقیاس الضغط.



األصناف

: أھم األصناف فى البرقوق الیابانى المنزرعة تجاریًا بمصر ھى •
 Japanese goldیابانى ذھبى §

Ñ شجرة قویة النمو جدًا منتشرة التفریع غزیرة الحمل مبكرة متوسطة فى
میعاد اإلزھار 

Ñ الثمرة قلبیة الشكل متوسطة الحجم لھا حلمة مدببة لونھا أصفر ذھبى
Ñ الجلد سمیك قابض علیھ طبقة شمعیة اللحم عصیرى حلو تنضج من

٠أوائل یولیو–أواخر یونیو 



األصناف

  Beautyبیوتى §
Ñ شجرة قویة النمو منتشرة التفریع غزیرة الحمل مبكرة اإلزھار
Ñ ثمرة متوسطة الحجم قلبیة الشكل لھا حلمة صغیرة حمراء مخضرة

اللون علیھا طبقة شمعیة تعطیھا لون بنفسجى واللحم برتقالى محمر بھ 
ألیاف صفراء عصیرى حلو 

Ñ أوائل –بھ مرارة قرب البذرة وھى ملتصقة تنضج من منتصف یونیو
٠یولیو



األصناف

Excelsiorإكسلسیور §
Ñ شجرة قویة النمو منتشرة التفریع غزیرة الحمل
Ñ  الثمرة كبیرة مستطیلة قلبیة الشكل لونھا أحمر داكن
Ñ على الجلد طبقة شمعیة تعطیھا لونًا بنفسجیًا خفیف
Ñ اللحم أصفر محمر عصیرى بھ بعض الحموضة قرب البذرة وھى

٠ملتصقة تنتج فى أوائل یولیو



األصناف

)بساتین(التركى •
شجرة قویة النمو قائمة التفریع  §
الثمرة صغیرة كرویة الشكل §
لونھا أصفر مخضر §
اللحم أصفر مخضر §
عصیرى البذرة ملتصقة §
٠أواخر یولیو–ینضج من منتصف یونیو §



األصناف

Hollywoodھولیود •
شجرة متوسطة قائمة التفریع §
تتمیز األوراق واألفرع بلون أحمر بنفسجى واألزھار قرنفلیة اللون §
الثمرة متوسطة الحجم مستطیلة تغطى بطبقة شمعیة تعطیھا لونًا بنفسجیًا  §

خفیفًا 
الثمار لونھا أحمر إذا أزیلت الطبقة الشمعیة §
اللحم أحمر قرمزى عصیرى عدیم األلیاف البذرة فركة §
٠منتصف یولیو وینتظر نجاحھ بمصر–ینضج فى أواخر یونیو §



األصناف

 Climaxكلیماكس •
شجرة قویة منتشرة التفریع الثمرة متوسطة الحجم §
مستدیرة الشكل حمراء داكنة فى مصر §
تصیر بلون أصفر بخد أحمر والنواه فركة §
اللحم عصیرى حلو جدًا §
٠أوائل یولیو–بھ مرارة قرب البذرة ینضج فى أواخر یونیو §



األصناف

Santarosaسنتاروزا •
شجرة قویة النمو قائمة التفریع مبكرة اإلزھار §
الثمرة بیضاویة كبیرة الحجم لونھا أحمر داكن علیھا بقع صفراء §
اللحم أحمر برتقالى عصیر حلو §
٠البذرة ملتصقة والجلد سمیك وقابضة ینضج فى أوائل یولیو§



األصناف

 Wicksonویكسون •
شجرة قلیلة النمو قائمة التفریع مبكرة اإلزھار ملقح جید §
لجمیع األصناف الثمرة كبیرة الحجم جدا قلبیة الشكل ذات لون أحمر قاتم §
فى مصر تصبح صفراء مائلة للخضرة بخد أحمر §
الجلد سمیك والبذرة فركة §
اللحم أصفر كھرمانى متماسك قلیل الحالوة §
٠أغسطس–ینضج فى أوائل یولیو §



 األمراض واآلفات

:التصمغ •
مرض فسیولوجى من تأثیر إرتفاع مستوى الماء األرضى  §
أعراضھ إفرازات ضعیفة على الجذوع وإصفرار األوراق وجفافھا §
ثم سقوطھا وأیضا جفاف األفرع وتعفن الجذور ثم جفاف األشجار §

٠وموتھا



األمراض واآلفات

:التعفن البنى •
كما فى الخوخ تصاب عندما تقترب الثمار من النضج  §
البرقوق الیابانى ال یصاب كما ھو الحال فى البرقوق األوروبى §
٠یكثر ھذا المرض فى الجھات الرطبة الحارة أثناء نضج الثمار§



األمراض واآلفات

:سوسة القلف الثاقبة •
السبب الرئیسى فى تصمغ األشجار المزروعة فى أرض مستوى الماء  §

األرض فیھا منخفض 
االصابة بھذه الحشرة تصیب الحشرة األشجار الضعیفة من البرقوق والخوخ §
تظھر فى الربیع وتعمل فى األوراق وفى الفروع الحدیثة تقریبا یسیل منھا  §

الصمغ 
تذبل وتجف مثل ھذه األجزاء المصابة ثم تنقل الحشرة من مكان آلخر §

محدثة أضرارًا فتجف األجزاء المصابة



األمراض واآلفات

بذا تضعف األشجار ثم فى الخریف تضع الحشرة بیضھا فى أنفاق تحت قلف §
الجذع أو األفرع الكبیرة 

ثم تخرج الیرقات وتتغذى على األنسجة الداخلیة§
فینفصل اللحاء عن الخشب وتقتل منطقة الكامبیوم §
ثم تخرج الحشرة الكاملة عن طریق ثقوب صغیرة §



األمراض واآلفات

ھكذا تقلم األذرع المصابة وتحرق مع إزالة األشجار الجافة §
إعدامھا مع العنایة بخدمة األشجار وتسمیدھا لتقویة األشجار§
مع العنایة بالرى وعدم تعطیش األشجار لفترة طویلة §
ثم رش القلف والسوق واألفرع بالماالثیون فى الرشة الثانیة  §
٠فى حالة اإلثمار یمتنع عن الرش قبل جمع المحصول بشھر§



األمراض واآلفات

:ذبابة الفاكھة•
الرش بمحلول فلوسلیكات الصودیوم مرتین  §
.   ٥أو رش بمركب الجامكسان §



األمراض واآلفات

 :حشرة البرقوق القشریة •
أشد الحشرات ضررًا حیث تصیب الساق واألوراق والثمار•
تصیب الكمثرى والتفاح والعنب والزیتون والموالح والمشمش والخوخ  •
یالحظ أن بعض األصناف من البرقوق•
الدیكسون والكومبینشن والكلیماكس تكون أكثر إصابة بھا عن أصناف : مثل  •

أخرى 



األمراض واآلفات

تبدأ االصابة فى مارس وأبریل وتشتد فى یونیو إلى أغسطس•
تسبب تغطیة األفرع بقشور فتظھر األفرع بلون أبیض قرب•
كما تشوه من شكل الثمار•
تسبب عدم إكتمال نموھا الرش بمحلول الجیر والكبریت  •
% .  ٠.١أو الرش بزیت الفولك ومخلوط مع المالثیون بنسبة •



األمراض واآلفات

:العنكبوت األحمر •
 الرش بسلفات النیكوتین  §
أو بمحلول الجیر والكبریت §
% .٢٠أو الرش بالدیمكرون §

:من القلف العادى •
لتر ماء  ١٠٠/ ٣سم ١٥٠العالج الرش بالمالثیون بمعدل  §
.لتر ماء ٣/١٠٠سم٧٥البریمور بمعدل  §



األمراض واآلفات

:البیاض الدقیقى •
بقع صغیرة على السطح السفلى لألوراق لونھا أبیض  §
على األفرع الحدیثة والثمار الخضراء والناضجة §
ثم تكبر البقع وتعم األجزاء المصابة كلھا §
قد تجف األوراق وتسقط مبكرًا§

  :العالج •
.أسابیع  ٣الرش بمحلول الجیر والكبریت ثالث مرات بین الرشة واألخرى §


