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GRAPESالــعــنــب  
Vitis sp: اإلسم العلمى 

Vitaceae:  العائلــــــة 

 ٢٠o وبین شماًال ٥١o إلى ٢o عرض خطى بین العالم فى العنب زراعة تنتشر    
 یمثل حیث العالم فى األول المحصول العنب یعتبر وحالیًا جنوبًا ٤٠o إلى

 ، مجتمعة للفواكھ العالمى اإلنتاج من %٤٦ حوالى العنب من العالمى اإلنتاج
 فى مساحتھ إذدادت إذ الموالح بعد الثانى المحصول العنب یعتبر مصر وفى

 الحدیثة الصحراویة األراضى فى زراعتھ فى للتوسع نظرًا األخیرة السنوات
 فى ملموسًا نجاحًا أعطت التى الجدیدة األصناف إنتشار وكذا اإلستصالح
 ألف ١٥٥ حوالى حالیًا العنب مساحة تبلغ إذ ، المصریة الظروف تحت الزراعة

 الجدیدة األراضى فى المنزرعة المساحة وتبلغ ، ٢٠٠٤ سنة إلحصائیة تبعًا فدان
 منطقة فى متركزة الجمھوریة فى المنزرعة المساحة من  % ٤٠ حوالى

. البحیرة بمحافظة والبستان النوباریة



 التى الالبذریة األصناف أھمھا العنب أصناف من العدید حالیًا مصر فى وتنتشر     
 والعربیة األوروبیة األسواق فى خصوصًا التصدیر فى األولى المكانة تحتل
 ، سیدلس الروبى  ، البناتى العنب ، سیدلس الفیلیم ، السوبریور مثل

 تحت العنب زراع تواجھ التى المشاكل بعض توجد قد أنھ إال .الكریسمون
: أھمھا من التسویق أو اإلنتاج فى سواء المصریة الظروف

  یسبب مما العنب زراعة مناطق بعض فى الرى میاه وكذلك التربة ملوحة زیادة١.
. الكرمات نمو وقلة اإلنتاجیة إنخفاض

 فى العنب مزارعى من الكثیر لدى والتقلیم للتربیة الصحیحة الطرق إتباع عدم٢.
. مصر



 ومحاولة الرى كمیات كذلك إضافتھا ومیعاد المناسبة األسمدة كمیات تحدید.٣
. آمن غذاء على للحصول النتروجینیة خاصة األسمدة إستخدام من الترشید

 المناسبة السبل وإستخدام واآلفات باألمراض اإلصابة مظاھر معرفة إلى الحاجة.٤
 على اآلمنة والحشریة الفطریة المبیدات إستخدام خالل من إنتشارھا من للحد
. اإلنسان صحة

 العناقید وكذا الثمار خواص تحسین بغرض تجرى التى الخاصة المعامالت.٥
 الرش وكذا التحلیق عملیات وإجراء والعناقید الحبات خف مثل اإلنتاج وتحسین
.للنمو المنظمة المواد ببعض



التوصیات الفنیة الخاصة بمعامالت ما قبل وبعد الحصاد وذلك لتقلیل التالف من .٦  
الثمار والحد من إنتشار البوتریتس الذى یسبب أضرار بالغة للعنب كذلك إجراء 

معامالت التبرید المبدئى والتخزین البارد للثمار لوصول الثمار للمستھلك فى 
.صورة ذات جودة عالیة 



:أھم أنواع العنب وإستعماالتھ 

.V األوروبى العنب أھمھا أنواع عدة  Vitis  العنب جنس یتبع vinifera وھو 
 المعتدلة المناطق وفى مصر فى زراعتھ والمنتشر العالم فى إقتصادیًا المھم

.V  األمریكى العنب زراعة تنتشر بینما الدافئة والمعتدلة labrusca  فى 
 منطقة فى المتحدة الوالیات شمال فى أساسًا مزروع وھو برودة األكثر المناطق
 إلى المختلفة إلستعماالتھ تبعًا األوروبى العنب تقسیم ویمكن . الكبرى البحیرات
 األقسام وھذه ، غرض لكل األصلح األصناف منھا قسم كل یتبع ، أقسام أربعة
: ھى



 Wine Grapes:     عنب النبیذ  -١
 جیدًا نوعًا تنتج حیث معینة مناطق فى زراعتھا یمكن التى العنب أصناف ویضم
  وأحسنھا الحجم متوسطة أو صغیرة ثمارھا تكون النبیذ أصناف ومعظم النبیذ من
 اللون خواص وتختلف متوسطًا أو قلیًال محصوًال تحمل التى األصناف ھى

 فالنبیذ ، تحضیره المراد النبیذ نوع بإختالف والحموضة السكر ونسبة والطعم
Sweet الحلو wine ونسبة السكر من عالیة نسبة بھ عنب صنف إلى یحتاج 
Dry الجاف النبیذ بینما الحموضة من بسیطة wine عنب صنف إلى یحتاج 
 السكر من متوسطة نسبة مع الحموضة من عالیة إلى متوسطة نسبة على یحتوى
Red األحمر النبیذ كذلك wine ملونة جلدتھ العنب من صنف إلى یحتاج 



 Riesling نبیذ مثل الثمار فى خاص طعم وجود إلى تحتاج النبیذ من أنواع وھناك
: على النبیذ بنوع الخاصة الصفات تتوقف وعمومًا Concord ونبیذ

. المستعمل العنب صنف.١
. فیھا النامى المنطقة.٢

 باردة مناطق فى نام عنب من ینتج ما ھو الجاف النبیذ أنواع فأحسن ولذلك     
 مناطق فى نام عنب من ینتج ما ھو الحلو النبیذ أنواع وأحسن )وألمانیا فرنسا(

 النبیذ صفات تتأثر وال )وإیطالیا والجزائر أسبانیا( حار صیف ذات باردة
  كان إذا أو النبیذ حفظ قوة تقل حیث رقیقة والجلدة مائیًا كان إذا إال اللب بطبیعة
. العصیر إستخالص سھولة مع فیتعارض جدًا سمیكًا الجلد



 Table Grapes:   عنب المائدة  -٣
 التى الصفات المائدة عنب فى یتوفر أن ویجب طازج یؤكل الذى العنب ھو

 اللب وتماسك والطعم والحجم والشكل اللون صفات وھى المستھلك ذوق ترضى
. إلخ .... وجودھا عدم أو البذور وحالة الجلدة وسمك
 لون األمریكى المستھلك فیفضل المختلفة المناطق فى المستھلكین أذواق وتختلف
Flame مثل الزاھى الثمار Tokay الثمار اإلنجلیزى المستھلك ویفضل 

Black  مثل اللون السوداء المستدیرة Hamburg الفرنسى المستھلك ویفضل 
Chasselas مثل الخاص الطعم ذات الجدر الرقیقة البیضاء الصغیرة الثمار

Dore البیضاء األصناف فى المصفر اللون ذات الثمار المصریین ویفضل 
 األصناف على المصریون یقبل وكذلك الملونة األصناف فى الحمراء والثمار
 وكذلك المصرى للمستھلك مرغوب البناتى العنب صنف ولذا البذور عدیمة
  . والكریمسون والسوبریور سیدلس الفیلیم



  Raisin Grapes:  عنب الزبیب  -٣
 )السكریات( الصلبة المواد نسبة إرتفاع الزبیب عنب أصناف فى یتوفر أن یجب
  الزبیب منھا یعمل التى العالمیة التجاریة واألصناف % ٢٤-٢٢ إلى تصل حتى
: ھى

 
Thompson البناتى(     Seedless( – )بروفانو  Pruvano 75( – 

Black  األسود الكورنث( Corinth(  - ) مونیكا بالك  Black Monice ( 
Moscat  إسكندریة موسكات ( - of Alex (
 القیاسیة المواصفات فى جمع إذا أطنان ٤ من ینتج الزبیب طن أن المالحظ من     
 ، الجودة قلیل زبیب تعطى فإنھا بھا منخفضة السكر ونسبة العناقید جمعت إذا أما

 إضافة( الكبرتة عملیة إجراء من البد اللون فاتح أو أبیض زبیب على وللحصول
 . )الكبریت



 Juice Grape:  عنب العصیر  -٤
 والروبى األمریكى Concord كونكورد صنف العصیر عنب أنواع وأشھر
 بھا التى العصیریة األصناف من أنھما كما الملونة األصناف من وھما سیدلس
  . عالیة عصیر نسبة
: النباتى الوصف
  تنمو Tendrils محالیق بواسطة متسلقة ، األوراق متساقطة شجرة العنب كرمة
 على السالمیة وتحتوى سالمیات بینھا عقد على الفرع ویحتوى األفرع على
  ینفصل كبیرة بكمیة نخاع



 Diaphram الحاجز تسمى خشبیة بأنسجة التالیة السالمیات نخاع عن العقد عند    
 مسننة أو كالكف مجزأة الشكل راحیة بسیطة وھى العقد على األوراق وتوجد
  أذینات ولألوراق وسطھ فى مجرى لھ الورقة وعنق الفرخ على متبادل وترتیبھا
 الزغب مقدار وینقص األصناف جمیع فى زغبیة تكون الحدیثة واألوراق صغیرة

 تكون والرزاقى البناتى العنب حالة وفى العمر فى الورقة كبرت كلما الوبر أو
. سطحیھا من ملساء الورقة



 الساق على طرفى برعم من تكون خیطى ساق عن عبارة العنب فى والمحالیق    
 ووظیفة . آخر إبطى برعم من الساق نمو وإستمرار بتكوین الجانب إلى یدفع

  المحالق یقابل شىء بأى األفرخ بربط التسلق على النبات مساعدة ھى المحالق
  األوروبى العنب فى األفرخ على المحالیق وبترتیب الشمس أشعة إلى والوصول

 یلیھا خالیة عقدة ذلك یلى زھرى عنقود أو محالق متتالیتین ورقتین أمامھ یكون
. وھكذا خالیة عقدة یلیھا زھرى عنقود أو محالق منھما كل تحمل عقدتان



 أحدھما ورقة كل إبط فى برعمان عادة ویتكون األوراق آباط من البراعم تخرج    
 ونظرًا . قصیرًا جانبیًا فرخًا ویكون سكون فترة لھ یكون وال مباشرة ینمو صغیر
  نمو تقویة ویمكن ویسقط یجف عادة فإنھ الشتاء حلول قبل ینضج ال خشبة ألن
  إستعمالھا ویمكن علیھ المحمولھ األصلى الفرخ قمة بقصف األفرخ ھذه مثل
 الجانبیة األفرخ ھذه تحمل وقد التالى الشتوى التقلیم فى المحصول لحمل

 رجیعًا المحصول ھذا ویسمى فیھا تكونت التى السنة نفس فى محصوًال
Second crop من مكون وھو ساكنًا یبقى فعادة الكبیر الثانى البرعم أما 

 ویكون العادیة البراعم عن تمیزه )عین( المركب البرعم ھذا ویسمى براعم ثالث
 ھو فقط الوسطى والبرعم ثانویین الجانبیین والبرعمین رئیسى الوسطى البرعم
. لنشوئة التالى الربیع حتى ساكنًا عادة ویبقى لألزھار الحامل الفرخ یعطى الذى



 لتعطى تنمو الثانویة البراعم فإن الوسطى البرعم من النامى الفرخ مات وإذا   
 مغطاة عادة تكون الساكنة العنب وعیون . أزھار تحمل ما نادرًا خضریة أفراخًا

 من البراعم تحمى الصوفیة الخیوط من عدد یوجد وتحتھما بنى لونھما بحرشفتین
. الشتاء فترة أثناء البرد
: والتلقیح اإلزھار
 وخروج البراعم تفتح من أسابیع ٨-٦ حوالى بعد الزھرى العنقود تكوین یتم

  تنتھى خضریة أفرع عن تتفتح الزھریة البراعم أن أى الربیع أوائل فى األوراق
 الورقة إبط فى جانبى برعم یتفتح النمو موسم نفس وخالل زھریة بعناقید طرفیًا
،خضریًا نموًا وتعطى الزھرى العنقود من القریبة



 وضع فى فیبدو الجوانب أحد إلى الزھرى العنقود دفع عنھ ینتج مما خضریًا    
 من أكثر عادة المثمر الفرع یحمل الطریقة وبھذه الطرفى البرعم أنھ رغم جانبى
 . الزھریة النورات من بدًال المحالیق تنمو الفرع نھایة قرب وفى زھرى عنقود
 معظم وفى الزھرى العنقود نمو وإكتمال إستطالة بعد عادة األزھار وتتفتح
 حالة األصناف بعض فى یوجد ولكن لألزھار الذاتى التلقیح یتم العنب أصناف
Self الذاتى العقم Sterility عن ناتجًا الذاتى العقم أن وجد ولقد ذكره سبق كما 

 . المیاسم سطح على اإلنبات على مقدرتھا وعدم اللقاح حبوب حیویة ضعف
. التھجین من ناتجة عادة تكون العقیمة األزھار ذات العنب وأشجار



   Propagation:  طرق التكاثر 
 النضج التامة القصبات من العقل وتحضر إنتشارًا الطرق أكثر : الساقیة العقل.١

 بحیث سم ٣٥-٢٥ من بطول وتؤخذ الشتوى التقلیم إجراء عند عادة تزال والتى
 عین تحمل بحیث جدًا قصیر بطول تؤخذ وقد األقل على عیون ثالثة تحمل
 حالة فى سم ٦٠- ٤٥ من طویلة تكون وقد النادرة األصناف حالة فى واحدة

 العقل أخذ ویفضل رملیة األرض كانت إذا أو مباشرة المستدیم بالمكان الزراعة
 تربط العقل تحضیر وبعد قاعدتھا من أو القصبات وسط ومن سم ١.٥-١ بسمك
 حتى رطب رمل فى أو تربة فى مقلوبة تدفن ثم حزم فى بعضھا مع عقلة ٥٠ كل

  تبعد خطوط على وذلك مارس أو فبرایر فى المشتل فى زراعتھا موعد یحین
 إال العقلة من تظھر ال وبحیث سم ٣٠ واألخرى العقلة وبین سم ٦٠ بعضھا عن
  عین



 للزراعة ملشًا الشتالت تنقل بالمشتل الزراعة عام وبعد بالرى توالى ثم واحدة     
  النموات جمیع بإزالة وذلك تقلیمھا بعد مباشرة وتزرع المستدیم المكان فى

 دابرة إلى تقصر واحدة قصیرة دابرة إلى تقصر واحدة قصبة عدا ما الخضریة
 المھشمة الجذور بإزالة الجذور تقلم كما عیون ٣-٢ من تحمل قصیرة

. والمتعفنة والمجروحة
  : الترقید.٢

 أو فبرایر فى وذلك الطرفى الترقید ویستعمل الغائبة الجور ترقیع حالة فى     
 النبات یفصل التالى الخریف وفى مجاورة شجرة من قویة قصبة بدفن مارس
. األم عن النمو موسم أثناء المتكون



  : التطعیم.٣
  النباتات توفر عدم مع النادرة األصناف إكثار حالة فى أو بآخر صنف تغییر عند    

 التى الثعبانیة والدیدان الفلوكسرا حشرة لمقاومة أو العقل ألخذ منھ الالزمة
 تابعة مقاومة أصول بإستعمال وذلك األوروبى العنب أصناف جذور تصیب
Bench المنضدى التطعیم ویستعمل األمریكى للنوع grafting فى ویجرى 
 على تحتوى تقریبًا سم ٥ بطول عقلھ تركیب فى ویتلخص فبرایر فى المعمل
 األصل من سم ٣٠ حوالى وبطول السمك فى لھا مماثلة عقلة على واحدة عین

 من دافىء مكان فى رطب رمل فى العقل تحفظ ثم السوطى التركیب بطریقة
مارس حتى فبرایر



 سم ٤٠ بعمق خنادق فى المشتل فى الكالوس طبقة كونت التى العقل تزرع حیث     
 اإللتحام طبقة تكون وبحیث تقریبًا سم ٨ واآلخر الطعم بین البعد یكون أن على
 بالقدم بعنایة علیھا ویضغط بالتربة الخندق یملئ ثم األرض سطح فوق

 فى ویجرى بالعین التطعیم یستعمل وقد األرض تروى ثم متماسكة حتىتصبح
 على ویعمل الخشب من بجزء عین وتؤخذ وسبتمبر أغسطس من المشتل
 سطح فوق وذلك فیھ توضع التى وللعین والحجم الشكل فى مماثل قطع األصل
 . حولھ التراب یكوم ثم جیدًا ربطًا التطعیم مكان یربط ثم سم ٥ بحوالى األرض

 بآخر صنف تغییر یراد عندما وذلك األخدودى أو بالشق التطعیم یستعمل كما
 المغلفة الجافة القشرة تزال كما الساق حول التراب بإزالة الحدیقة فى ویجرى
  خروج ینتھى حتى یومین وینتظر ، األرض سطح فوق الجذع یقطع ثم للجذع

 . التطعیم یجرى ثم القطع من السائلة العصارة



  نضجھا یتم حتى األشجار على بذورھا ألخذ تنتخب التى العناقید تترك : البذور.٤
 أو فبرایر حتى وتحفظ البذور تستخرج ثم غامق أسمر البذور لون ویصبح تمامًا
 تقریبًا سم ١٥ طول إلى البادرات تصل وعندما قصارى فى وتزرع مارس
 مضى وبعد أكبر قصارى فى كبرت كلما تفریدھا ویوالى ، قصارى فى تفرد
 المستدیم المكان فى للزراعة تنقل التالیة السنة من مارس أو فبرایر فى أى سنة

.جدیدة أصناف إستنباط عند الطریقة ھذه وتستعمل
: التالیة الشروط الجیدة الشتلة فى یتوفر أن یجب وعمومًا

. سم ٣٠ عن الشتلة طول یقل ال١.

. سم ١ عن الساق سمك یقل ال٢.

. مناسب جذرى مجموع لھا٣.

  بالمشتل الزراعة من واحدة سنة عن عمرھا یقل وال سنتین عن عمرھا یزید ال٤.
.



: الجو المناسب 
 بأن عمومًا القول ویمكن ممطر معتدل وشتاء جاف حار صیف إلى العنب یحتاج
 النضج على تساعد الجویة الرطوبة وقلة الجو وصفاء الحرارة درجة إرتفاع
 لألصناف الجید التلوین من عادة یمنع كثیرًا الحرارة درجة إرتفاع ولكن المبكر
 األمراض إنتشار على یساعد فذلك الرطوبة شدید الصیف كان وإذا . الملونة
 اإلزھار وقت أثناء الضباب وجود یسبب كما األسود والعفن البیاض مثل الفطریة
 أى الجو صفاء وبالعكس الحجم صغیرة ثمار وتكوین األزھار من كثیر سقوط
 المواد وزیادة الحموضة قلة یسبب الثمار نمو أثناء الساطعة الشمس أشعة وجود

  ، الثمار صفات تحسین مع السكریة



    

 وتحمل األزھار سقوط تسبب النمو الحدیثة األفرع تكسر فقد الشدیدة الریاح أما    
 صالحة غیر تصبح وبذا وتتلف فتخدشھا نضجھا أثناء الثمار فى تؤثر رماًال

 النتح فكثرة فادحة خسائر تسبب المحرقة الخماسین ریاح وكذلك والحفظ للتصدیر
 رى بضرورة الحالة ھذه وتعالج ضمورھا وتسبب العناقید تلفح األوراق من

 ومن رى إلى حاجة بغیر كانت ولو حتى الحامى على خفیفًا ریًا مباشرة األرض
  یجب عمومى طریق الحدیقة جاوزت فإذا الثمار عن األتربة منع الضرورى

. كثیف سیاج زراعة



:األرض المناسبة 

 عمیقة األرض تكون أن بشرط األراضى من كثیر فى األشجار زراعة یمكن
 مع التھویة الجیدة العمیقة الطمییة األرض فى العنب ویجود الصرف وجیدة
 فى الزراعة وكذلك األرضیة الرطوبة زیادة أن ویالحظ الكافى الغذاء توفیر

 ردیئة رخوة تكون الثمار ولكن المحصول غزارة تسبب الطینیة الثقیلة األرض
 من أكبر محصوًال تنتج فھى الخفیفة األرض بعكس النقل تتحمل وال الصفات
. جدًا جیدة صفاتھا تكون والثمار الثقیلة األراضى



: الزراعة مسافات    
  ففى التربیة وطرق األرض قوة حسب الكرم علیھا تزرع التى المسافات تختلف     

: الرأسیة التربیة حالة
x ١.٥ أو متر ١.٥ أبعاد على تزرع  ٢ أبعاد وعلى الضعیفة األرض فى متر 2
.القویة األرض فى متر

: أسالك على التربیة حالة وفى    
x ٢ أو متر ٢ أبعاد على تزرع x ٢ أبعاد وعلى الضعیفة األرض فى متر 2.5

. القویة األرض فى متر 3
: تكاعیب على التربیة حالة وفى   



:وفى حالة التربیة على تكاعیب 
 فى متر ٥ أبعاد وعلى ، الضعیفة األرض فى متر ٣.٥ أبعاد على تزرع١.

. القویة األرض
 من األفرع لحمایة الریح إتجاه فى الخطوط تكون أن یالحظ الكروم زراعة عند٢.

 من األشجار صفوف تكون أن یالحظ الحار الجو ذات المناطق حالة وفى الكسر
 بلفحة لإلصابة تتعرض فال الظھر بعد الثمار تظلل حتى الغرب إلى الشرق
 للجنوب الشمال من الخطوط فتكون المعتدل الجو ذات المناطق فى أما . الشمس
 للزراعة الجور تحفر كذلك . ممكنة فترة ألكبر للشمس الثمار تتعرض حتى
x عرض ٣٠ بإتساع x طول 50  قلیل بمیل الشتلة وتوضع عمق سم 40
 عند الجذور وتتلف تضر ال وكذلك الریاح من لحمایتھا وذلك البحریة للجھة
. والسنادات الدعائم وضع



:إقامة الدعائم 
 بطول دعائم إلى التربیة طرق أنواع جمیع وفى زراعتھا عند العنب كروم تحتاج
 إلى األشجار تحتاج أسالك على التربیة حالة ففى . علیھا لتستند متر ٢ حوالى
 أن فیجب الرأسیة التربیة حالة فى أما الخشب من سم ٢.٥ بسمك بسیطة دعامات
 عمیقة الدعامة تكون أن ویالحظ سم ٥ وبسمك الجید الخشب من الدعامة تكون
 مواجھة توضع كما الشجرة رأس عن سم ١٠- ٥ بحوالى وترتفع األرض فى

 حالة وفى . الریاح بضغط علیھا یستند أن النامى للفرخ یمكن حتى البحریة للجھة
 الثانى وللسلك ١١ أو ١٠ نمرة سلك األول للسلك یستعمل أسالك على التربیة
 لرفع مترین حوالى بطول جدیدة دعامات إستعمال مع ١٢ نمرة سلك والثالث
 وتثبیتھا األسالك



 ٧٥ حوالى األرض سطح عن األول السلك بعد یكون سلكین إستعمال حالة وفى   
 األول السلك ویستخدم . األرض سطح من سم ١٢٠ بعد على الثانى والسلك سم
 الثانى والسلك األرض سطح عن سم ٧٥ یبعد األول السلك الثمار قصبات لسند
 سطح عن سم ١٥٠ بعد على الثالث والسلك األرض سطح من سم ١١٥ بعد على

 األفرخ ویربط والثانى األول السلك على الثمریة القصبات وتربط أیضًا األرض
. الثالث السلك على الخضریة



:التسمید 
 من یزید فھو العنب نبات إلیھا یحتاج التى العناصر أھم من النیتروجین یعتبر
 ال قد األشجار عمر من األولى السنوات وفى . الثمار وإنتاج الخضرى النمو
 األسمدة أضیفت إذا أو الجیدة األراضى فى خصوصًا كثیرة أسمدة إلى تحتاج

 فلھا والبوتاسیة الفوسفاتیة األسمدة أما الشتالت زراعة أثناء للتربة العضویة
 للتسمید اإلستجابة وتكون الثمار خواص وتحسین المحصول زیادة فى أھمیتھا
. بالتربة العناصر نقص حالة فى كبیرة
 لعنصرى السنویة اإلضافات فى یبالغون العنب مزارعى معظم أن المالحظ ومن

 ما إلى العضویة األسمدة كمیة بخفض یتأثر لن اإلنتاج ولكن والفوسفور اآلزوت
 الكیماویة للمصادر بالنسبة أما ثالثة أو عامین كل ف/ ٣م ١٠ عن یزید ال

 األضرار على عالوة عائد بدون فاقد تعتبر فیھا المبالغ الكمیات فإن اآلزوتیة
. األخرى العناصر إمتصاص على األشجار قدرة قلة عن الناتجة



 صافى آزوت كجم ٨٠-٤٠ من یحتاج المثمر العنب فدان أن التجارب أثبتت وقد    
 على السماد ویعطى النمو وقوة التربة نوع حسب الكیماویة المصادر من أى من

 ثالثة دفعة تضاف وقد أبریل أواخر والثانیة النمو موسم بدایة مع األولى دفعتین
 إضافة الزراعة وزارة تقترح لذلك المحصول جمع بعد أغسطس أوائل فى

 كجم ١٠٠ ، فوسفات سوبر كجم ٢٠٠ ، نشادر سلفات كجم ٣٠ بمعدل اآلزوت
. بوتاسیوم سلفات



:الرى 
 قرب الرى یقلل ثم النمو موسم أثناء متقاربة فترات على تروى الصغیرة الكروم
 كافیة بدرجة تنضج ال ثمرات ظھور یسبب المتأخر الرى أن حیث الموسم نھایة
 فى الخضرى النمو قلة یسبب كما وتموت البرد تتحمل فال الشتاء حلول قبل
  )التطویبة ریة( غزیرة ریة تروى الكبیرة المثمرة الكروم حالة وفى التالیة السنة
 تمام حتى الحاجة حسب بالرى توالى ثم )فبرایر( الربیع فى النشاط بدء قرب
  العطش تجنب مع الرى تمنع العنقود فى الحبات تكوین بدأ عند .الثمار تكوین
 بسرعة وتلفھا الثمار لیونة یسبب النضج فترة أثناء الرطوبة زیادة أن حیث

  وبعد البیاض بمرض لإلصابة وتعریضھا للنقل تحملھا وعدم صفاتھا ورداءة
 ثم الخشب إلنضاج متباعدة فترات على خفیفًا ریًا األشجار تروى الثمار جمع
. التطویبة ریة حتى ینایر فى الراحة دور أثناء الرى یمنع



:التقلیم 
 الغرض حیث من التقلیم وینقسم الكرمة من خضرى جزء أى إزالة عن عبارة
: إلى وأجزاؤه منھ
: تربیة تقلیم

 الزراعیة العملیات إجراء معھ یسھل بحیث الشجرة ھیكل تكوین منھ الغرض
. المختلفة



:تقلیم إثمار 

 سنویًا المحصول كمیة تحدید وبالتالى المثمرة األشجار حمل تنظیم منھ والغرض
 فى الصنف طبیعة على التربیة طریقة إختیار ویتوقف الثمار صفات تحسین مع

 الزھریة البراعم موضع فى العنب أصناف فى وتختلف الزھریة براعمھ حمل
 مثل مثمرة غیر أى خضریة القاعدیة براعمھا األصناف فبعض قصبات على
 الجدیدة التدعیم نظم تحت أو أسالك على تربى ولذلك والسوبریور البناتى العنب
 األسبانیة التكاعیب أو )أفریقیا جنوب تكاعیب( الجیبل طریقة إستخدام مثل



 أن حیث طویلة قصبات إلى إلحتیاجھا وذلك طویل تقلیم تقلم أى )البارون(   
 الفیلیم مثل األخرى األصناف بینما والرابعة الثالثة العین من تبدأ الزھریة البراعم
 خصبة القاعدیة براعمھا ھامبورج ومسكات جلوب والرد سیدلس الروبى-سیدلس
 الدوابر من عدد بترك وذلك قصیرًا تقلیمًا تقلم أى رأسیة تربیة تربى لذلك

 بإستخدام أو خشبیة دعامات على رأسیًا إما تربیتھا ویمكن الكرمة قوة مع یتناسب
. ثمریة دوابر ترك مع كردونیة تربیة تربیتھا یتم بحیث التلیفون طریقة



 عظمى أھمیة لھ العنب فى واإلثمار التربیة لتقلیم الصحیحة األسس دراسة وإن     
 التساؤالت بعض تبرز وھنا الجودة صفات على المحافظة مع اإلنتاج لزیادة
: سلیمة بطریقة التقلیم إجراء على تساعدنا التى
: القصبة على وموضعھا البراعم خصوبة

       
 الدابرى التقلیم طریقة أتبع ھل التقلیم فى المتبعة الطریقة الخاصیة ھذه تحدد إذ     

 عدد أى للدابرة المناسب الطول تحدد كما )الطویل( القصبى التقلیم أو )القصیر(
  . الثمریة للقصبات المناسب الطول وكذلك علیھا المتروكة البراعم



  الفیلیم مثل الثمریة القاعدیة العیون ذات العنب أصناف تقلیم یفضل فإنھ لذا    
 التى األصناف تقلم حین فى دابرى تقلیم القول سبق كما روبى والكینج سیدلس
. قصیر تقلیم والبناتى السوبریور مثل عقیمة القاعدیة عیونھا

: اإلثمار تقلیم أثناء الكرمة على تركھا الواجب العیون عدد -٢
 لذا المحصول وكمیة الكرمة على المتروكة العیون عدد بین واضحة عالقة توجد    

 القصبات وسمك العیون وعدد  الكرمة وقوة العیون عدد بین توازن وجود یجب
. عالیة ثمریة صفات ذو جید محصول على للحصول وذلك الثمریة



 الكرمة على المتروكة والعناقید األوراق عدد بین واضحة عالقة ھناك أن وجد إذ    
 ، الكرمة على أوراق ١٠- ٨ من عنقود لكل یتوفر أن الضرورى من أنھ إذ

 و النمو وقوة الصنف حسب على الكرمة على المتروكة العیون عدد ویختلف
 التدعیم طرق إستخدام أن الدراسات أوضحت فلقد المستخدمة التدعیم وطریقة
 على المتروكة العیون عدد زیادة یجب البارون أو الجیبل طریقة مثل الحدیثة
 المرباه تلك عن % ٣٠ حوالى بنسبة طویًال أو قصیرًا تقلم التى سواء الكرمة
. )واى أو التلیفون( مثل الكالسیكیة بالطرق



:یرتبط تكوین ھیكل الكرمة بمسافات الزراعة وطرق التربیة المختلفة 

 T الدبل مثل الكالسیكیة النظم تحت العنب زراعة یتم أنھ حالیًا المالحظ من إذ    
 الصفوف مابین متر ٣.٥-٣ إلى الكرمات بین ما متر ١.٥ مسافة على V والـ
 تصل حیث بالجیبل التدعیم ظروف تحت الصفوف بین ما المسافة تزداد حیث
 نظام تحت التدعیم إستخدام عند العنب زراعة یفضل بینما متر ٤ -٣.٥ لمسافة

  و النباتات بین ما متر ٣-٢.٥ حدود فى المسافة تكون أن األسبانیة التكاعیب
. جید ومحصول قوى نمو على للحصول وذلك الصفوف بین ما ٤-٣.٥



:وزن الخشب المزال أثناء التقلیم وعالقتھ بحمولة الكرمة 
    

 الشتوى التقلیم أثناء المزال التقلیم خشب وزن بین ما واضحة عالقة توجد حیث    
 على المتروكة البراعم عدد أن الدراسات أوضحت إذ الكرمة على والمتروك
 من األول للرطل عین ٤٠ ترك یفضل إذ الكرمة قوة مع طردیًا تتناسب الكرمة
 األصناف فى ذلك بعد زیادة رطل لكل عیون ١٠ إضافة ثم المزال التقلیم خشب
  . فقط األول للرطل عین ٣٠ ترك یفضل فإنھ الضعیفة األصناف فى أما القویة



 :طرق تربیة العنب 

:تختلف طرق تربیة العنب على حسب الصنف ونظام التدعیم المستخدم فمنھا 

 مصر فى إنتشر وحالیًا )وكردونى قصبى( أسالك على التربیة –الرأسیة التربیة -١
  والتكعایب الجیبل بنظامى التدعیم نظم تحت العنب وتربیة زراعة طریقة

 بالطرق مقارنة العنب أصناف جمیع فى ملحوظًا تفوقا أظھرت والتى األسبانیة
  . الواى أو التلیفون نظام إستخدام مثل السابقة الكالسیكیة



 تكون الزراعة من األولتین السنتین فى األشجار معاملة أن ویالحظ - ٢
 فالغرض األصناف جمیع وفى التربیة أنواع جمیع ففى واحدة

 كبیر جذرى مجموع تكوین ھو األولى السنة فى التربیة من األساسى
 تترك ولذلك قوى مستقیم جذع تكوین من الثانیة السنة فى لیمكنھ جید

 األول النمو موسم أثناء خضرى نمو أكبر لتكوین الخضریة النموات
 الجید الجذرى المجموع تكوین على یساعد وذلك المستدیم المكان فى

  . تربیتھ یسھل قویًا خضریًا نموًا التالیة السنة فى لیعطینا



 ماعدا القصبات كل تزال )األول الشتوى التقلیم( األول النمو موسم نھایة وبعد -٣
  جمیع تزال كما فقط عینان على تحتوى بحیث فتقصر القصبات أقوى ھى واحدة

 حسب األسالك تقام أو مباشرة األشجار بجوار السنادات توضع ثم السرطانات
  . التربیة طریقة

 الرأسیة التربیة حالة ففى التدعیم طریقة حسب على الجذع طول ویختلف -٤
 وذلك سم ٩٠-٨٠ من حدود فى الجذع طول یكون خشبیة بدعامات والتدعیم
 الجذع طول زیادة تفضل الحدیثة الدراسات أن إال والواى التلیفون نظامى تحت
 فى أما ، بالمحصول والعنایة الخدمة عملیات لتسھیل وذلك سم ١٢٠ حوالى إلى
-١٥٠ لطول یصل حتى الجذع یترك فإنھ الجیبل نظام تحت العنب تربیة حالة
 للكرمات الجذع طول یصل حین فى الجانبیة األفرع إلعطاء یطوش ثم سم ١٦٠
. متر ٢ إلى األسبانیة التكاعیب نظام تحت المرباه



 نسبة وزیادة الجذع طول بین ما واضحة عالقة ھناك أن الدراسات أوضحت ولقد -٥
 المخزون لوفرة لما الثمار وخواص المحصول بزیادة عالقتھا وكذا العیون تفتح

. الكرمات جذوع فى المحصول جمع وبعد السكون موسم خالل الغذائى
Head    : الرأسى التقلیم )١( Pruning    

 األفرع من حلقة قمتھ عند تحمل مستقیم قائم جذع من الناضجة الكرمة تتكون
 یترك الشتوى التقلیم عند ذراع كل نھایة وفى قمع ھیئة على تكون القصیرة
 أى السابق الصیف أثناء نضجت التى للقصبات القاعدى الجزء من تتكون دوابر
 تحمل أفرخًا الدوابر ھذه تنتج النمو موسم فى ثم دوابر إلى القصبات تقصر

 أو عینین على لتقصیرھا الالزمة القصبات الوقت نفس فى وتعطى المحصول
. التالیة السنة دوابر بذلك وتتكون عیون أربعة



:خطوات التربیة الرأسیة 
: الثانى النمو موسم فى .١    

 طول یصل عندما المستقیم الجذع لتكوین قویة قصبة على الحصول منھ الغرض     
 فى وتكون واحدة قویة قصبة منھا یختار تقریبًا سم ١٠ إلى الحدیثة النموات
 جمیع قمم یقصف ثم التربیة أثناء ینكسر ال مستقیم جذع إلعطاء مناسب وضع

  المنتخب الفرع طول یصل وعندما نموھا لوقف والسرطانات األخرى النموات
  یربط ثم ینثنى ال حتى نسبیًا متسعة ربطھ السنادة إلى یربط سم ٢٥ حوالى إلى
 الوسط فى ثانیة وربطة األرض سطح من قریبة أربطة أى تقریبًا سم ٢٥ كل

 فى الذى اإلرتفاع إلى الفرع یقطع ذلك بعد الدعامة قمة قرب ثالثة وربطة
 وتترك المنتخب الفرع على كثیرة جانبیة نموات تنمو وبذا القمة ستكون مستواه
.السفلیة الجانبیة األفرع أما تقلیم أى بدون العلیا الجانبیة األفرع



:التقلیم السنوى الثانى .٣

 ٦٠ إرتفاع إلى تقصر سم ١.٥ عن یقل ال بسمك قویة المنتخبة القصبة كانت إذا
 حیث عقدة أقرب عند التقصیر ویكون الرأسى الجذع وتكون تصبح وبذا سم

 الجانبیة األفرع جمیع تزال ذلك بعد ثم السنادة إلى الجذع ربط یسھل وبذا تتضخم
 األفرع أما سابقًا أطرافھا قصفت التى األخرى واألفرخ والسرطانات السفلیة
  كانت وإذا قوتھا حسب برعمین أو واحد برعم إلى تقصر فإنھا العلیا الجانبیة
 دابرة إلى فتقصر المطلوب اإلرتفاع عند ١.٥ من أقل بسمك المنتخبة القصبة
. جدید من الجذع ویربى عینین تحمل قصیرة



:موسم النمو الثالث .٣

 ھذا وفى للنمو مواسم ثالثة إلى یحتاج وذلك )الذراع( الرأس تكوین فى یبدأ
 السفلیة الجانبیة األفرع جمیع أطراف تقصف بسیط محصول تحمل الموسم
 سم ٥٠ عن طولھا زاد إذا إال فتترك العلیا الجانبیة األفرع أما تكوینھا بمجرد
 جید جذع یربى أو الریاح بفضل تتكسر ال حتى أطرافھا بقصف وذلك فتطوش

. الموسم ھذا فى



:التقلیم السنوى الثالث 

 قصبات ٨-٤ من العلوى نصفھ على یحمل التكوین جید جذع من مكونة الشجرة
 من قریبة تكون بحیث الشجرة قوة حسب قصبات ٦-٣ منھا ینتخب ناضجة قویة
 ٤-٢ من تحتوى دابرة كل ثمریة دوابر إلى المنتخبة القصبات ھذه تقصر ثم القمة
 األفرع تزال كذلك )لألفرع نواه تكون الدوابر ھذه( الدابرة قوة حسب عیون

. أطرافھا منتصف إلى والسرطانات



:موسم النمو الرابع 
 بمجرد الدوابر أسفل الجذع على تظھر التى النموات جمیع أطراف تقصف
. الدوابر على تظھر التى النموات إال تترك وال . السرطانات وكذلك تكوینھا

: الرابع الشتوى التقلیم
 حسب )٢-١( مناسب عدد منھا ینتخب النمو قویة أكثر أو قصبة أنتجت دابرة كل
 بطول ثمریة دوابر إلى یقصر ثم القمة من اإلمكان قدر قریبًا ویكون الشجرة قوة

 األرض سطح عن الدوابر بعد یكون أن ویالحظ . الدابرة قوة حسب یختلف
. الرأس أسفل النموات جمیع تزال و الدوابر جمیع فى اإلمكان بقدر متساویًا



:موسم النمو الخامس والتقلیم الشتوى الخامس 
المعاملة فیھما تكون مماثلة لما أجرى فى موسم النمو الرابع أى تختار دوابر عند 
النمو بالعدد المناسب للحصول على رأس وأذرع بالشكل المرغوب فیھ مع ترك 

عدد كاف من البراعم للحصول على محصول مناسب وبذلك تكون الشجرة 
.مكتملة التكوین 

:التقلیم الرأسى للشجرة مكتملة النمو 
تقلم سنویًا فى الشتاء فتزال جمیع القصبات التى نمت علیھا أثناء موسم النمو  

:السابق ما عدا بعض القصبات التى تقصر إلى 



:دوابر ثمریة ) ١(
 ویفضل الناضجة القصبات وطول الشجرة قوة بإختالف وطولھا عددھا یختلف
. جیدة صفات ذو كامًال محصوًال تعطى حیث لإلثمار السمیكة القصبات إختیار

: تجدیدیة دوابر )٢(
 شكل على للمحافظة بالقصبات الشجرة مد ووظیفتھا الثمریة الدوابر أسفل تترك

. نموھا وقوة الشجرة
: إستبدالیة دوابر )٣(

 لتحدید فقط عینین إلى وتقصر الشجرة لرأس یمكن ما أقرب تختار التى وھى
. الالزم من أكثر إستطالت التى األذرع أحد



 التقلیم عند تركھا یجب التى العیون وعدد الثمریة الدوابر عدد تحدید ویمكن    
 مالحظة مع السابقة السنة فى منھا یترك ما فیعرف الدقیقة بالمالحظة الشتوى
 ترك جید والمحصول عادیًا النمو كان فإذا الناتج والمحصول الخضرى النمو
 فى كانت القصبات أن لوحظ إذا أما . عام كل فى والعیون الدوابر من العدد نفس
 زیادة یجب ولذلك المتروكة العیون عدد قلة على ذلك دل الالزم من أكبر نموھا
 . قصبى تقلیم إلى التقلیم فیغیر ذلك یفد لم وإذا أطول دوابر ترك أو الدوابر عدد
 العیون عدد زیادة على یدل مما سمكھا وقلة القصبات نمو ضعف لوحظ إذا أما
 یجب الحالة ھذه وفى خضریًا وأضعفھا الشجرة أنھك غزیر محصول عنھ نشأ
 العمل یجب لذلك . الدوابر عدد تقلیل أو أقصر الدوابر بترك العیون عدد تقلیل
  التنظیم طریق عن المحصول وكمیة الخضرى النمو بین توازن إیجاد على

. المناسب



:مزایا التقلیم الرأسى 
سھولة إجراء عملیات  -٣.       قلة التكالیف  -٢.       أسھل أنواع التربیة  -١

.الخدمة المختلفة 
.أشجار قائمة بنفسھا ال تحتاج إلى دعامات  -٤

:مضار التقلیم الرأسى 
 األشجار تبقى وعلیھ الخشب من كبیر مقدار إزالة یسبب جدًا مضعف تقلیم -١

. قلیلة واإلنتاج النمو على وقدرتھا الحجم صغیرة
 الثمار تتعرض ال وبذلك مزدوجًا الرأس فیجعل قصیرة دوابر إلى القصبات تقلیم -٢

 تستطیل عندما یزول التأثیر وھذا جودتھا فتقل للضوء وكافیة واحدة بدرجة
 . مستقبًال األفرع



 من الكثیر سقوط یسبب مما النمو موسم بدء فى األوراق خروج من یؤخر -٣
. اإلسكندریة مسكات صنف فى كما األزھار

 القاعدیة عیونھا بقدرة تتمیز التى األصناف حالة فى الطریقة ھذه إتباع یمكن     
 البلدى – اإلسكندریة مسكات – الرزاقى – نوار سلطانیة مثل الثمار إنتاج على
 إطالة بشرط البناتى الصنف حالة فى إتباعھا یمكن كما رومى أحمر – أبیض
. عیون ٨ حوالى على تحتوى بحیث الدوابر



 Cane Pruning:   التقلیم القصبى ) ٢(
 جمیع فى األذرع تكون ال أى األسالك إتجاه فى مروحة شكل تأخذ األفرع

 من تتكون النمو التامة الشجرة أن ویالحظ الرأسیة التربیة فى كما اإلتجاھات
 ٦٠ حوالى الجذع إرتفاع طول ویبلغ الرأس من جانب فى واحد كل فقط ذراعین

 مع فقط المحصول إنتاج فى تتخصص الثمریة القصبات أن یالحظ كما . سم
 القصبات أسفل وتقع األرض سطح عن البعد متساویة تجدیدیة دوابر وجود
 تعطى الدوابر وھذه طویًال الرأس یمتد ال حتى الجذع من أمكن ما وقریبًا الثمریة
 األول برعمین التجدیدیة بالدابرة أن حیث التالیة السنة لمحصول اإلثمار قصبات
 ١٥- ١٠ على تحتوى بحیث سم ١٠٠-٦٠ بطول الشتاء فى تقصر قصبة ینتج
 أسالك إلى تحتاج الزائد ولطولھا المحصول تحمل إثماریة قصبة لتعطى عین
  . علیھا لترفع



     

 كدابرة وتستعمل برعمین إلى الشتاء فى تقصر قصبة فینتج الثانى البرعم أما    
 السنة فى حملت التى اإلثماریة القصبات سنویًا تزال وعلیھ . وھكذا تجدیدیة
 قوة حسب قصبات ٥- ٤ عن عددھا یزید ال بحیث إثماریة بقصبات وتجدد السابقة
 مع والصنف القصبة قوة حسب عین ١٥-١٠ على تحتوى بحیث وتقصر الشجرة
 الرأسى التقلیم حالة فى الثمریة الدوابر بعكس ھذا تجدیدیة دوابر ٤ حوالى ترك

 ألخذ باألفرع األشجار مد والثانیة الثمار حمل وھى األولى وظیفتھا لھا فالدابرة
. التالى العام دوابر



:موسم النمو الثالث 
 إزالة مع الجذع من السفلى النصف على النموات جمیع أطراف تقصف

. السرطانات
: الثالث الشتوى التقلیم

 حسب قصبات ٤- ٢ یختار ثم الماضیة السنة حملت التى الثمریة القصبات تزال
 بطول المختارة القصبات ھذه تقصر ثم التجدیدیة الدوابر من ناتجة الشجرة قوة
 الشجرة قصبات طولھا یتعدى ال وبحیث الشجرة قوة حسب سم ١٠٠-٦٠ من

 إلى تقصر قصبات ٦-٤ عدا ما الباقیة القصبات جمیع تزال كذلك . المجاورة
 تضعف التى النموات جمیع تزال كما تجدیدیة كدوابر إلستعمالھا برعمین
. السابق النمو موسم فى أطرافھا



:مزایا التقلیم القصبى 
 من تقریبًا واحد بعد على العناقید تكون كما مساحة أكبر على الثمار توزیع١.

. األرض سطح
 األشجار وإثمارھا نموھا فى تفوق فاألشجار لذلك لألشجار إضعافًا الطرق أقل٢.

.األخرى بالطرق المرباه
 سقوط فى اإلسكندریة مسكات مثل األصناف بعض عادة على التغلب یمكن٣.

 ھذه بإستعمال وذلك الحجم الصغیرة الثمار من كثیر وإنتاج األزھار من الكثیر
. المحصول لتحدید الخف إجراء مع الطریقة

 غیر القاعدیة براعمھا تكون التى األصناف من محصول أكبر على الحصول٤.
. والبناتى األبیض والرومى الناقة وبز العنزة بز مثل مثمرة



:مضار التقلیم القصبى 

. األسالك إلستعمال نتیجة المصاریف زیادة١.

  المحدودة الثمریة القصبات بإنتخاب العنایة ضرورة حیث من األنواع أصعب٢.
 قصبة إختیار أن حیث اإلختیار فى التسرع عدم یتطلب وذلك ٥-٤ العدد

. المحصول من كبیر جزء ضیاع إلى یؤدى ضعیفة
 أن إلى الطریقة بھذه وربیت ثمریة القاعدیة عیونھا التى األصناف أشجار تمیل٣.

 ولذلك الصفات جودة قلة إلى یؤدى مما طاقتھا فوق جدًا كبیرًا محصوًال تحمل
. الخف عملیة إجراء الحالة ھذه فى الضرورى من



Cordon Pruning:    التقلیم الكردونى ) ٣(
 

 وقد جدًا الطویل بجذعھا الشجرة تتمیز وكذلك محدودة رأس لھا لیست األشجار
 السطح على منھ جزء أكبر على أذرعًا یحمل وھو متر ٢ حوالى إلى یصل
 حالة فى وذلك سم ٣٠-٢٠ مسافة بعضھا عن األفرع وتبعد األفقى للجذع العلوى
 على موزعة تكون األفرع فإن الرأسى الكردون حالة فى أما األفقى الكردون
 وفى األرض سطح من سم ٤٠- ٣٠ إرتفاع إلى رأسیًا الممتد الجذع أجزاء جمیع
 أن الرأسى التقلیم فى كما ویالحظ المحصول لتحمل دابرة تترك ذراع كل نھایة
 قصبات وإعطاء المحصول إنتاج ھما معًا بوظیفتین تقوم منھما كل فى الدابرة
. التالیة السنة محصول لتحمل دوابر إلى تقصر



:وینقسم التقلیم الكردونى إلى 
.الكردون األفقى المفرد ١.
) .ذو الذراعین(الكردون األفقى المزدوج ٢.
:خطوات تربیة الكردون األفقى األحادى الذراع  -أ

:موسم النمو الثانى 
 ثم العلوى السلك فوق سم ٥٠ حوالى إلى لتنمو )الجذع( الرأسیة القصبة تترك
 سطح من سم ٢٥  إرتفاعھ ویكون السفلى الرباط عدا ما األربطة جمیع تزال

 متسعة ربطھ علیھ ویربط السفلى السلك على الجذع یثنى ذلك وبعد األرض
 طولھ یتجاوز وعندما إستطال كلما ربطھ مع السلك على لینمو ویترك نوعًا

 الطرفیة قمتھ بإزالة یطوش سم ٣٠ بحوالى المجاورة الشجرة إنحناء موضع
 على النامیة الجانبیة النموات جمیع تطوش كذلك سمكھ وزیادة نموه لوقف
  . السلك على النامى األفقى الجذع من السفلى الجزء



:التقلیم الشتوى الثانى 

 یتوفر لم وإذا تقریبًا سم ١.٥ عن سمكھا یقل ال حیث إلى الرئیسیة القصبة تقصر
 الجذع یقصر الحالة ھذه فى اإلنحناء منطقة من سم ٣٠ لبعد المطلوب السمك
 آخر قوى فرع ذلك بعد وینتخب األرض سطح من سم ٢٠-١٥ طولھ یكون حیث
 لجعلھ ، السلك حول مرتین أو مرة یثنى الجذع تقصیر بعد التالى النمو موسم فى
 على الجانبیة األفرع جمیع تزال وكذلك السلك على جیدًا طول ربط مع أفقیًا

 الجانبیة األفرع أما سابقًا طوشت والتى األفقى الجذع من السفلى السطح
 إلى وتقصر وجدت إن القویة األفرع منھا یختار العلوى الجزء على الموجودة
. السطحیة والجذور السرطانات تزال كذلك قصیرة دوابر



:موسم النمو الثالث 

 تزال ، الزائد اإلثمار تجنب مالحظة مع األشجار تحمل كما األذرع تكوین یبدأ
 فرع عدا ما )براعم ھیئة على( مباشرة اإلنحناء أسفل تظھر التى النموات جمیع
 لتظلیل وذلك أطرافھا وتطوش لإلنحناء العلوى السطح على یتركا فرعین أو

 األفقیة الرئیسیة للقصبة السفلى السطح على تنمو التى النموات تزال كذلك الجذع
  لتنمو فتترك العلوى السطح على النامیة األفرع أما )براعم ھیئة على( مباشرة
 سم ٢٠- ١٥ من ببعد الجذع على موزعة تكون بحیث العلوى السلك على وتربط
 ثقل أن حیث القصبات لھذه الجید الربط مراعاة الضرورى ومن بعضھا من

 إلى وثمار قصبات من یحمل بما األفقى الجذع یقلب قد المحصول نصف
.األرض



:التقلیم الشتوى الثالث 
 ٤- ٢ على تحتوى ثمریة دوابر إلى العلوى السطح على النامیة القصبات تقصر
. والقصبة الشجرة قوة حسب عین

:  الذراع الثنائى األفقى الكردون تربیة خطوات - ب
 ثم األرض سطح من سم ٦٠ حوالى بطول جذع من النمو التامة الشجرة تتكون
 فى السلك على أفقیًا تمتدان منھما لكل متر حوالى بطول قصبتین قمتھ من یتفرع
. العلوى سطحھا على األفرع من عدد قصبتین كل وتحمل مضاد إتجاه



:موسم النمو الثانى 
 المرغوب النقطة فوق سم ٢٠ حوالى إلى لتنمو )الجذع( الرئیسیة القصبة تترك
 ویشجع تقصر ثم السفلى السلك فوق أى فرعین إلى الجذع یتفرع أن قبل فیھا
 إتجاھین فى قریبین فرعین منھا ینتخب ثم قویة جانبیة فروع خروج على ذلك

 األول السلك أسفل منھما كل یبتعد وبحیث السلك إلتجاه موازیین متضادین
 سم ٣٠ حوالى لطول ینموان وعندما سناده إلى رأسیًا یربطان ثم سم١٥ بحوالى
 ذلك وبعد األصلیة الجذع أربطة عدا ما األربطة جمیع تزال األول السلك فوق
 متسعة ربطھ ویربط لآلخر مضاد إتجاه وفى السفلى السلك على فرع كل یثنى
 بین المسافة منتصف فرع كل طول یتعدى وعندما السلك ربط إستطال وكلما

 الجانبیة األفرع تطویش ویالحظ تطوش سم٥٠ بحوالى واألخرى الشجرة
. األصلى الجذع على النامیة األخرى



:التقلیم الشتوى الثانى 
 ١.٥ عن منھما كل سمك یقل ال بحیث السلك على أفقیًا الممتدتان القصبتان تقصر
 الكردون تربیة حالة فى كما وتربط السلك على مرتین أو مرة تلف ثم تقریبًا سم

. الذراع األحادى
: الثالث النمو موسم
. الذراع األحادى الكردون حالة فى كما
: الثالث الشتوى التقلیم
. الذراع األحادى الكردون حالة فى كما



:تقلیم الشجرة تامة النضج 
 الثمریة الدوابر لتكوین الرأسى التقلیم فى كما واإلعتبارات الشروط نفس تتبع

 الجذع من العلیا الجھة فى وھى واحدة جھة فى الموجودة األفرع على والتجدیدیة
 براعم ھیئة على وھى فیھا مرغوب الغیر النموات جمیع إزالة مراعاة ویجب
 السفلى السطح على تظھر التى النموات بخاصة أو النمو مواسم أوائل فى منتفخة
 ترك مع اإلنحناء منطقة أسفل الجذع على التى النموات وأیضًا الرئیسیة للقصبة
 بحیث أطرافھا وتطوش اإلنحناء لمنطقة العلوى السطح على فرخین أو فرخ
 حمل تجنب یجب كذلك الجذع لتظلیل ورقات ٤-٣ على منھا كل یحتوى

. الثمار صفات رداءة یسبب كذلك الشجرة وقوة طاقة من أكبر محصول



:تقلیم الشجرة تامة النضج 

 الثمریة الدوابر لتكوین الرأسى التقلیم فى كما واإلعتبارات الشروط نفس تتبع
 الجذع من العلیا الجھة فى وھى واحدة جھة فى الموجودة األفرع على والتجدیدیة

 براعم ھیئة على وھى فیھا مرغوب الغیر النموات جمیع إزالة مراعاة ویجب
 السفلى السطح على تظھر التى النموات بخاصة أو النمو مواسم أوائل فى منتفخة
 ترك مع اإلنحناء منطقة أسفل الجذع على التى النموات وأیضًا الرئیسیة للقصبة
 بحیث أطرافھا وتطوش اإلنحناء لمنطقة العلوى السطح على فرخین أو فرخ
 حمل تجنب یجب كذلك الجذع لتظلیل ورقات ٤-٣ على منھا كل یحتوى

. الثمار صفات رداءة یسبب كذلك الشجرة وقوة طاقة من أكبر محصول



:مزایا التقلیم الكردونى 

 ویسھل العناقید تتزاحم فال الطویل الجذع على جیدًا توزیعًا المحصول توزیع١.
. جمعھا بذلك

 التكوین فى تتساوى وبذلك األرض سطح من واحد مستوى فى العناقید وجود٢.
. الرأسى الكردون فى عدا ما والنضج والتلوین

. لإلثمار میًال أكثر القاعدیة العیون تكون أن على یعمل أفقیًا الجذع إمتداد٣.



:مضار التقلیم الكردونى 
تربیة الجذع الطویل من أشق وأصعب العملیات ویحتاج إلى عنایة فائقة وخبرة ١.

.وبخاصة فى حالة تربیة الكردون المفرد وھو أصعبھا 
.زیادة النفقات والحاجة إلى أسالك ٢.
تحدید كمیة المحصول وسط التقلیم الجائر كما فى التربیة الرأسیة مما یضعف ٣.

.األشجار 
:التربیة على التكاعیب 

تستعمل نفس الطریقة المستعملة فى التربیة الرأسیة إال أن الجذع یكون أطول 
.متر وذلك فى السنتین األولتین ٢حوالى 



:موسم النمو الثانى 
  متسعًا ربطًا یربط ثم قویًا نموًا الجذع نمو على للمساعدة الجانبیة األفرع تطوش
 ویطوش التكعیبة أعلى إلى الجذع یصل حتى سم ٢٥ بمقدار إستطال كلما

  بحیث بالنمو التكعیبة سطح من القریبة لألفرع ویسمح الجانبى التفریع لتشجیع
. األخرى النموات نمو یوقف بینما جیدًا توزیعًا موزعة تكون
: الثانى الشتوى التقلیم

 وتزال التكعیبة سطح على جیدًا توزیعًا وموزعة النمو قویة قصبات ٤-٣ یختار
 الكردونیة التربیة معاملة المختارة األفرع ھذه تعامل ذلك وبعد األخرى األفرع

 الضرورى ومن الصنف حسب )طویل تقلیم( القصبیة التربیة أو )قصیر تقلیم(
 وھى مختلفة بأشكال وتعمل األول الشتوى التقلیم إجراء وقت فى التكعیبة إقامة
. الحاضر الوقت فى اإلستعمال شائعة



Trellis system:     طرق تدعیم العنب 
 على تعتمد التى الرأسیة الطریقة ھى العنب تدعیم فى الشائعة الطریقة كانت : قدیمًا

 على عالوة الطبیعى ونموھا القصبات لتوزیع بعضھا فوق رأسیًا أسالك ٣ وجود
 جوانب على أو المزرعة منتصف فى تنفیذھا یتم والتى التكاعیب إستخدام
. المزرعة

 إدخال تم العنب مزارع فى العالم فى التدعیم طرق من العدید إلنتشار ونظرًا   
 بغرض )V( شكل أو التلیفون أما السبعینیات فى أو الستینیات فى التدعیم طرق
 الطرق ھذه أن كما األسالك من أكبر عدد على مناسب توزیع القصبات توزیع
 اإلضاءة القصبات لتعرض نتیجة السابقة الطرق عن المحصول زیادة على تعمل
 طرق عدة إدخال تم األخیرة السنوات فى والمحصول التفتح نسبة یزید مما الجیدة
: منھا



" .البارون " طریقة التكاعیب األسبانیة ١.

" .الجیبل " تكاعیب جنوب أفریقیا ٢.
تدعیم أصناف العنب سواء البیضاء أو الملونة بطریقة الجیبل أو التكاعیب      

:األسبانیة وذلك فیما یلى 
 بالمقارنة سم ٢٠٠ البارون أما سم ١٥٠ إلى یصل الجیبل فى الجذع إرتفاع١.

 طول لزیادة ونتیجة سم ٩٠-٨٠ حدود فى الجذع طول أن إذ السابقة بالطرق
. التفتح نسبة زیادة على یساعد مما كبیر الغذائى المخزون فإن الجذع



. السابقة بالطرق بالمقارنة عالیة والشمس لإلضاءة القصبات تعرض فرصة١.

 التقلیم إجراء مع خاصة والحشرات الفطریة باألمراض اإلصابة إنتشار قلة٢.
. المناسبة بالكیفیة الصیفى

 ذات المعة عناقید تعطى األسالك أو بالفروع إحتكاكھا وعدم العناقید تھویة٣.
.جیدة مواصفات

 ١٢ حدود فى الفدان إنتاج یصل إذ كبیر إنتاج تعطى الطرق ھذه أن على عالوة     
 مصر فى العنب تدعیم طرق تقییم تم وقد ، السابقة الطرق مع بالمقارنة طن

 كالیفورنیا وجامعة المنصورة بجامعة بحثى فریق بواسطة



:المعامالت التى تجرى لتحسین خواص الثمار 

 إزالة أو األزھار تفتح قبل الزھریة العناقید بعض إزالة بأنھ الخف یعرف     
 نوعیة تحسین على الثمار خف یعمل إذ العقد بعد والثمریة الزھریة الفریعات
 الحبات ونضج النمو إكتمال فى اإلسراع وكذا الحجم ناحیة من المتبقیة الثمار
 والكینج سیدلس الفیلیم مثل الملونة األصناف فى خاصة التلوین تحسین وكذا
 لباقى الغذائیة والمواد المناسب الورقى المسطح توفیر إلى ذلك ویرجع روبى
 یجرى المجال ھذا فى نتائج أفضل إلى وللوصول الكرمة على المتروكة العناقید
: یلى كما الخف



:معامالت الخف ) ١(

Flower الزھریة العناقید خف -١ cluster thinning  :
 إلى األوراق خروج بین ما الفترة فى بالید كاملة زھریة عناقید بإزالة ویجرى     

 وعدد العناقید عدد بین توازن إیجاد إلى العملیة ھذه وتؤدى الكامل التزھیر
 للحبات العقد نسبة تحسین على یساعد وھذا الكرمة على المتروكة األوراق
Shot الصغیرة الحبات نسبة تقلیل وكذلك berries .

Cluster العناقید خف -٢ thinning  :
 الردیئة العناقید تزال حیث مباشرة العقد بعد بأكملھا عناقید بإزالة ویجرى     

  یزید مما العناقید لباقى الغذائیة المواد توفیر على المبكر الخف ویساعد التكوین
 لتقلیل الجیدة الطرق من تعتبر وھى العناقید حجم فى تماثل مع الحبات حجم من

 الحمل الزائدة األصناف فى خاصة العنب مزارع فى الكرمات على الزائد الحمل
. روبى الكینج مثل الصفات جیدة غیر عناقید تعطى التى أو



: Berry thinningخف حبات العنقود   -٣
  مكتظة متزاحمة حبات ذات عناقید تعطى التى األصناف فى إجراؤه ویفضل     

 على والحصول حجمھ وتقلیل العنقود شكل تحسین على یعمل إذ البناتى مثل
 المحصول كمیة زیادة وبالتالى النضج إسراع على عالوة الحجم كبیرة حبات
. للتصدیر القابل

 النھایة بإزالة وتتم مباشرة العقد بعد الفریعات أو الحبات خف إجراء ویفضل     
 العنقود من الثانویة الفریعات بعض إزالة وكذلك للعنقود الرئیسى للفرع الطرفیة
 على عالوة العنقود فى الحبات من مناسب عدد على للحصول وذلك بالتبادل
 أو األوروبیة للدول سواء التصدیریة المواصفات حسب العنقود من مناسب حجم
العربي



:التحلیق ) ٢(
 ٤-٢ الجذع قلف من مم ٤- ٣ بسمك كاملة ضیقة حلقة بإزالة العملیة ھذه وتجرى

 ألن كاملة القلف من الحلقة إزالة تكون أن مراعاة ویجب ھذا ، القصبة من مم
  للتحلیق المناسب التأثیر على الحصول عدم یسبب قد القلف من بسیط جزء ترك
 باألشجار أضرار لحدوث سبق عما الحلقة سمك یزید أال على الحرص یجب كما

. الكرمة موت إلى یؤدى قد مما الجروح إلتئام عدم وبالتالى
 من الرئیسیة أھدافھ لتحقیق وذلك مختلفة مواعید فى التحلیق یجرى وعادة     

 ، الثمار ونضج نمو إكتمال فى والتبكیر الحبات حجم وزیادة العقد نسبة تحسین
 أو بالقصبة الكربوھیدراتیة المواد تراكم على المساعدة ھو التحلیق من فالغرض
: التالیة األغراض على للحصول الثمریة الدابرة



. المحصول زیادة وبالتالى بالعنقود الحبات عدد زیادة١.

. بھا إلتصاقھ وزیادة بالعنقود الحبات حجم زیادة٢.

. الملونة األصناف فى التلوین وتحسین النضج من اإلسراع٣.
 المحدد الموعد فى تجرى أن یجب األھداف ھذه تحقیق إلى التوصل یتم ولكى     

: التالیة المواعید فى التحلیق یتم لذا والمناسب
 : التزھیر إكتمال أثناء -١

 قلة من تعانى التى الالبذریة األصناف فى خاصة العقد نسبة زیادة بغرض وذلك     
. اإلنتاج زیادة على تساعد وبالتالى بھا العقد نسبة



:بعد العقد 
  العنب مثل الالبذریة األصناف فى بالعنقود الحبات حجم زیادة بغرض وذلك     

. مرغوبة الغیر الحبات نسبة تقلیل وكذلك البناتى
  : التلوین بدایة عند

 النمو إكتمال فى اإلسراع بغرض وذلك سیدلس الفیلیم مثل الملونة األصناف فى     
 مراعاة ویجب ھذا ، المناسب اللون الحبات إكساب على عالوة الحبات ونضج
 لھذا المجھزة التحلیق سكاكین وإستخدام التحلیق عملیة إجراء فى الكاملة الدقة

 موت إلى یؤدى قد إجراؤھا طریقة فى خطأ أى أن حیث سلیمة بطریقة الغرض
. الكرمات



:إستخدام منظمات النمو ) ٣(

 نطاق على اإلثیفون وكذلك GA3 الجبریللین مثل النمو منظمات حالیًا تستخدم    
 األراضى فى أو الوادى فى المنزرعة سواء العنب مزارع معظم فى تجارى

 من واإلسراع المحصول وزیادة الحبات حجم كبر بغرض وذلك المستصلحة
. الحبات ونضج نمو إكتمال



لزیادة حجم الحبات ومحصول العنب GA3جدول یوضح إستخدام 

الغرض
البناتىالفیلیم سیدلس

ppmالتركیز المیعادppmالتركیز المیعاد

اإلستطالة
)یكرر بعد أسبوع(

-٨طول العنقود من 
سم ١٠

١٠
طول العنقود من 

سم ١٥-١٢

١٥

بدایة التزھیر إكتمال الخف
التزھیر

٥
٥

بدایة التزھیر
إكتمال التزھیر

١٥
١٥

زیادة الحجم
)یكرر بعد أسبوع(

-٥قطر الحبات من 
مم ٦

-٣قطر الحبات من ٣٠
مم ٤

٤٠



 األصناف فى خاصة اإلثیفون إستخدام یمكن أنھ التطبیقیة الدراسات أوضحت كما    
 ٥٠٠ بتركیز وذلك األحمر الرومى ، روبى الكینج ، سیدلس الفیلیم  لمث الملونة
 إكتمال من واإلسراع التلوین لتحسین وذلك التلوین بدایة عند الملیون فى جزء
. الحبات ونضج النمو

: النامیة القمة وإزالة التطویش )٤(
 شھر خالل عادة ویجرى )الفرخ ثلث( الفرخ من الطرفى الجزء بإزالة ویجرى     

 تتجھ وبالتالى الطول عن األفرخ لتوقف یؤدى مما الصنف حسب ویولیو یونیو
 الزائد والنمو األوراق تزاحم وتقلیل الزھریة العناقید إلى المتكونة الغذائیة المواد
. لألفرخ



:خف األوراق ) ٥(
 حسب وھذا عنقود لكل ورقة ١٢-١٠ حدود فى یلزم أنھ الدراسات أوضحت     

  بالغًا تأثیرًا یؤثر ذلك ألن األوراق خف عملیة فى المغاالة یجب ال لذلك الصنف
  . المحصول وبالتالى الحبات نمو على

 من السفلیة األوراق بإزالة نوصى المجال ھذا فى التطبیقیة الدراسات ومن     
 تظلیل نصف األقل على توفیر مع الفرع على المتزاحمة األوراق وبعض العنقود
  العنقود بجوار األوراق بعض إزالة إن حیث الملونة األصناف فى خاصة للعنقود
 خواص تحسین وبالتالى الكرمات تھویة وكذا للضوء الحبات تعریض إلى یؤدى
. العناقید



:ومن أھم مواصفات العناقید التى تصلح للتصدیر 
.سم  ١٦-١٥طول العنقود من ١.
.حبة بالعنقود  ١٥٠عدد الحبات ال یزید عن ٢.
.جرام  ٦٠٠وزن العنقود ٣.
.مم  ٢٠-١٨قطر الحبات من ٤.

أما بالنسبة لألصناف البیضاء یفضل جمعھا للتصدیر فى مرحلة األخضر المصفر 
.وفى األصناف الملونة تجمع تامة التلوین 

:أھم األسواق التى یتم تصدیر العنب إلیھا 
.إنجلترا  - ٥.      ھولندا  - ٤.     بلجیكا  - ٣.      الدنمارك  - ٢.        ألمانیا  -١

      



:المعامالت التى تجرى إلنتاج عنب للتصدیر 
إجراء التقلیم فى المیعاد المناسب مع مراعاة ترك عدد من العیون یتناسب مع  -١

قوة الكرمة  للحصول على عناقید ذات مواصفات ثمریة عالیة ویتم إجراء 
عملیة التقلیم لألصناف المبكرة مثل البیرلیت والسوبریور واإلیرلى سوبریور  

أما الفیلیم فیتم تقلیمھ فى أوائل ینایر . إعتبارًا من منتصف شھر دیسمبر 
.والبناتى یتم تقلیمھ فى األسبوع األول من ینایر 

ویتم الرش للعیون بعد التقلیم بفترة ال تزید عن أسبوع : الرش بالدورمكس  -٢
.لإلسراع من تفتح العیون للحصول على عیون مبكرة النضج %  ٥-٤بتركیز 

وذلك بترك عنقود واحد فقط على الفرخ وللحصول على : إجراء خف العناقید  -٣
عناقید ذات حبات كبیرة مبكرة النضج عالیة الجودة 



 بالبیاض اإلصابة لتقلیل العیون تفتح بدایة فى المیكرونى بالكبریت الرش إجراء -٤
. الدقیقى

 بالجبریلیك الرش یتم سم ١٠-٨ إلى والبناتى الفیلیم فى العنقود طول یصل عندما -٥
. الفریعات وكذا العناقید إلستطالة الملیون فى جزء ١٥-١٠ بتركیز

 الملیون فى جزء ٧-٥ بتركیز للفیلیم بالجبریلیك الرش یتم التزھیر بدایة عند -٦
 وذلك التزھیر إكتمال عند العملیة وتكرر الملیون فى جزء ١٥-١٠   والبناتى
.التزاحم وتقلیل الحبات لخف

 فى جزء ٣٠ بتركیز والبناتى الفیلیم رش یتم مم ٤ إلى الحبات قطر یصل عندما -٧
 على للحصول التركیز بنفس األولى الرشة من أسبوع بعد الرش ویكرر الملیون
. كبیرة حبات



تجرى بمطواة خاصة ویتم التحلیق أعلى الجذع بعد العقد لزیادة : إجراء التحلیق  -٨
.حجم الحبات 

سم  ١٦-١٥یتم بمقصات خاصة لذلك یتم التقصیر بطول : إجراء تقصیر للعنقود  -٩
فریعات علویة ثم یتم إزالة باقى  ٤وكذا خف الفریعات بالعنقود إذ یتم ترك 

الفریعات بالتبادل وذلك بعد رشة الجبریلین األولى بعد العقد بغرض تكبیر حجم 
.الحبات 

وتجرى ھذه المعامالت على أصناف العنب الفیلیم والبناتى وال یفضل إجراؤھا      
الروبى سیدلس ألنھا تسبب مشاكل –الكریمسون –على العنب السوبریور 

.كبیرة 



أما السوبریور واإلیرلى سوبریور والكینج روبى ال تجرى ھذه المعامالت إذ لوحظ

    ذات مشوھة عناقید على الحصول إلى تؤدى التزھیر وقت فى الرش إجراء  -١
. منتظمة غیر حبات

 بالجبریلین الرش یجب لذا الثمار خواص تحسین یمكن سیدلس الروبى عنب  -٢
 الصغیرة الحبات لتقلیل التزھیر إكتمال عند الملیون فى جزء ١- ٠.٥ بتركیز
 ذو عنقود على للحصول سم ١٨- ١٦ لطول العقد بعد للعناقید تقصیر یجرى كما

. الشكل منتظم كبیرة حبات



 فى جزء ٢٠ بتركیز بالجبریلین الرش إجراء : والسوبریور سوبریور اإلیرلى  -٣
 الحبات من التخلص على یعمل مم ١٢- ١٠ إلى الحبات قطر یصل عندما الملیون
 العناقید فریعات إزالة عملیات وتجرى ھذا الباقیة الحبات حجم وكبر الصغیرة
. قیاسى عنقود على للحصول المتزاحمة

 عقب الرش یتم أن على ماء لتر ٦٠٠ لكل جم ٤٥٠ بمعدل الزنك بسلفات الرش یمكن وحالیًا     
. )البناتى –سوبریور اإلیرلى – السوبریور( قصبیًا تربى التى األصناف على مباشرة التقلیم

 )القطع( الدوابر دھان ویتم ماء لتر ٢٠ لكل جم ٤٠٠ بمعدل الزنك سلفات من عجینة عمل یتم أو     
Shot الصغیرة الحبات نسبة تقلیل على لتساعد العملیة ھذه أن إذ مباشرة التقلیم عقب berries 

.



:عملیات خدمة كروم العنب 
 األراضى ففى المناسب الرى نظام إلتباع التربة نوع على ذلك ویتوقف : الرى -١

: الصحراویة
 العنب خط طول على خرطومان یوضع حیث بالتنقیط الرى نظام إستخدام یتم     

 الخط فى النباتات وعدد المیاه كمیة حسب على النقاطات تصریف معدل ویتوقف
.
 ویفضل ، یوم/للفدان ٣م ٤٠ األقل على لتعطى الرى شبكات تصمم عمومًا     

. یومیًا منتظمًا توزیعًا المیاه لتوزیع سم ٥٠ متقاربة مسافات على الرى توزیع
  نوع حسب الرى أیام عدد تحدید ثم واحدة دفعة كبیرة بكمیات الرى یفضل     

. سطحى الجذور نمو یجعل الیومى الرى ألن یومیًا الرى یفضل وال التربة



:ھذا وتختلف كمیات المیاه للفدان خالل موسم النمو 
. فدان/٣م ٢٠-١٠ )ینایر ١٥ -دیسمبر ١٥( السكون مرحلة١.
. فدان/٣م ٢٥- ٢٠ )مارس نھایة إلى فبرایر نصف( البراعم تفتح٢.
. فدان/٣م ٤٠-٣٥ )إبریل شھر( التزھیر٣.
. فدان/٣م ٥٠-٤٠ )مایو شھر( الحبات نمو٤.
. فدان/٣م ٣٠-٢٠ )ویولیو یونیو( الحبات نضج٥.
  )نوفمبر – أكتوبر –سبتمبر – أغسطس فى الرى یقلل( الجمع بعد٦.

. فدان/٣م ١٠



:فى حالة أراضى الدلتا یتم الرى بالغمر مع مراعاة ما یلى 

.وقبل تفتح البراعم ) ینایر(إعطاء ریة غزیرة مع بدایة موسم النمو  - ١         
.یوقف الرى أثناء التزھیر لمنع تساقط األزھار  - ٢         
             یتم إجراء ریتین على األكثر بعد العقد مباشرة وخالل فترة نمو الحبات  - ٣         

.وحتى قبل لیونة الثمار وذلك لزیادة حجم الحبات    
ریة أو ریتین بعد الجمع وحتى بدایة التصویم وذلك للمساعدة على  - ٤         

.نضج القصبات 



:یمكن إتباع البرنامج التسمیدى التالى :  التسمید  -٢
: النتروجین * 
وحدة أزوت  ٥٠-٤٠العنب السوبریور ، الفیلیم ، الروبى سیدلس تحتاج إلى  -  ١  

:یتم توزیعھا كاآلتى 
) .بعد تفتح البراعم حتى التزھیر(وحدات  ١٠-٥
) .بعد التزھیر حتى بدایة التكوین(وحدة  ٣٠- ٢٠
) .بعد الجمع(وحدة  ٢٠- ١٥
   



:وحدة آزوت توزع كاآلتى  ٨٠- ٦٠العنب البناتى یحتاج  - ٢
) .بعد التفتح حتى التزھیر(وحدات  ١٠ -أ     
) .بعد التزھیر حتى بدایة التكوین(وحدة  ٤٠-٣٠ -ب     
) .بعد الجمع(وحدة  ٣٠-٢٠ -ج     



:ھذا ویجب مراعاة اآلتى 
  النموات طول تصل عندما إال النمو موسم بدایة فى النیتروجینى التسمید یتم ال١.

. سم ١٠ إلى
 وتأخیر الحبات تشقق یسبب ال حتى النضج قرب النیتروجینى التسمید تقلیل٢.

.والجمع التلوین
. الخشب نضج لزیادة ھام وذلك الجمع بعد النیتروجینى التسمید إضافة٣.
 زیادة إلى تؤدى ألنھا النیتروجینى التسمید فى اإلسراف عدم مراعاة ویجب ھذا٤.

 وقلة للبراعم الخصوبة وتقلیل الثمار أعفان لحدوث یؤدى مما الخضرى النمو
. التالى العام فى اإلنتاج



:الفوسفور 
 فى الشتویة الخدمة أثناء واحدة دفعة تضاف فوسفور وحدة ٥٠ لـ الفدان یحتاج     

 فى الباقى ویستكمل الشتویة الخدمة فى نصفھا أو فوسفات سوبر سماد صورة
. فوسفوریك حمض صورة
: البوتاسیوم

 ویحتاج الصحراویة المناطق فى خاصة العنب لمزارع جدًا الھامة العناصر من    
 فى الشتویة الخدمة فى منھا % ٥٠ تضاف بوتاسیوم وحدة ١٢٠-١٠٠ الفدان
. الجمع نھایة وحتى العقد بعد من الباقى ویوزع بوتاسیوم سلفات صورة



:جمع المحصول 
 وبصفة )الحموضة إلى الذائبة الصلبة المواد( تقدیر على بناء الثمار جمع یتم     

 فى الجمع ویتم ، المحلى اإلستھالك أو للتصدیر سواء %١٦ عن تقل ال أن عامة
. التلوین إكتمال عند الملونة األصناف

 لوضع ظلیل مكان تجھیز مع الجمع صنادیق فى للعناقید بعنایة الجمع یفضل     
 سیدلس الروبى( مثل الملونة األصناف فى التلوین تأخر وعند ، بھ الصنادیق
 التلوین من لإلسراع % ١٠-٥ بتركیز باإلیثریل العناقید رش یتم )والفیلیم
  . عالى سعر على للحصول الحبات ونضج



  :األصناف 
 تجمع لذلك و نسبیًا طویل الجمع موسم و نموھا إكتمال بعد العنب ثمار تجمع     

 یحدد و جیدة صفات ذات ثمار على للحصول أكثر أو دفعات ثالث على العناقید
: ھى و معًا مجتمعة أدلة بعدة للجمع المناسب الوقت

. الفاتح األصفر أو الفاتح البنى إلى لونھ تغیر مع العنقود لحامل نسبى جفاف  -١
 األحمر اللون زیادة و الخضراء األصناف حبات تصفر حیث الحبات لون تغیر  -٢

. السوداء و الحمراء األصناف فى األسود و
. العنقود عن الحبات إنفصال سھولة  -٣



 
 فإنھا العنقود طرف حبات بمذاق ذلك و الحموضة نقص و السكر نسبة زیادة  -٤

. الھیدرومیتر بإستعمال السكر كمیة قیاس یمكن كما العنقود من ینضج ما أفخر
. البنى اللون إلى البذور قصرة لون تحول   -٥
 نسبیة رطوبة مع صفر حرارة درجة فى العنب أصناف معظم تخزین یفضل   -٦

 بشدة الممیزة الناضجة السلیمة الثمار على التخزین ویقتصر % ٨٥-٨٠ تصل
 تكون أن بشرط الخشب نشارة إضافة مع صنادیق فى وتعبأ ، حبیباتھا تماسك
 حالة فى الثمار لتخزین المناسبة المدة وتتراوح الثمار وكذلك جافة نصف
. شھور ٤-٢ بین النشارة داخل تعبئتھا عند لإلستھالك صالحة



:أصناف العنب 
 إلطالة العنب أصناف من العدید األخیرة السنوات فى الزراعة وزارة أدخلت     

 ، المحلى اإلستھالك أو التصدیر بغیة المصریة األسواق فى العنب تواجد فترة
: مصر أدخلت التى األصناف ومن

  ومتزاحم مندمج والعنقود ، مستدیرة حباتھ ، جدًا مبكر أبیض صنف : البیرلیت  -١
 تمشیط عملیة إجراء أو مبكر وقت فى للفریعات خف عملیة لھ تجرى ولذلك
  یونیو من األول األسبوع فى باألسواق الصنف ھذا ویظھر .العقد بعد للحبات
 یحتاج أنھ كما إنتاجھ لقلة مصر فى قلیلة مساحتھ أن إال التصدیر فى أھمیة ولھ

. عالیة تصدیریة كفاءة ذو عنقود على للحصول عدیدة لعملیات



 إلى یونیو منتصف فى ویظھر المبكرة األصناف من وھو : سوبریور إیرلى  -٢
shot ظاھرة بھ وتوجد الحجم كبیرة حباتھ البیضاء األصناف من وھو ، یولیو

berries بالمقصات إزالتھا ویتم .
 ظاھرة قلة فى یختلف أنھ إال ذكره السابق الصنف تمامًا یشبھ : السوبریور   -٣

  یونیو منتصف فى ویظھر النضج المبكرة األصناف من وھو ، الصغیرة الحبات
 فى جدًا كبیرة أھمیة ولھ الحموضة قلیل ، عالیة صالبة ذات كبیرة حباتھ ،

 لدول للتصدیر مصر فى زراعتھا إنتشرت التى األصناف من أنھ حیث التصدیر
. العربیة والدول أوروبا



 صفاتھ ، الغزیر المحصول ذات الملونة األصناف من وھو : سیدلس الفیلیم  -٤
 أھمیة لھ أن كما یونیو شھر من األخیر األسبوع فى ویظھر عالیة الثمریة

. مصر فى كبیرة بكمیات زراعتھا المنتشر األصناف من وھو تصدیریة
 أقدم من وھو مطاولة حباتھ ، اللون البیضاء أألصناف من : األبیض البناتى  -٥

 وتنتشر ، مصر فى الرئیسى الصنف ویعتبر مصر فى المنزرعة األصناف
 كعنب األغراض من للعدید ویصلح الصحراویة واألراضى الدلتا فى زراعتھ
. كزبیب أو للمائدة



 یولیو شھر منتصف فى یظھر النضج متأخر ملون صنف وھو : سیدلس الروبى -٦
 بغرض مصر فى یزرع ، الصحراویة باألراضى أغسطس شھر وخالل

 فى بزراعتھ یوصى أنھ إال العصیر بغرض زراعتھ ویمكن الطازج اإلستھالك
. سبتمبر شھر لنھایة أغسطس شھر خالل متأخرًا یظھر إذ الدلتا

 قرمزى لونھ ، مصر إلى أدخلت التى الحدیثة العنب أصناف من : الكریمسون -٧
 شھر حتى جمعھ یستمر حیث النضج متأخرة األصناف من وھو مطاولة وحباتھ
 قلیل أنھ كما عالى السكر من ومحتواه عالیة صالبة ذات حباتھ ، أكتوبر

. التصدیر فى خاصة أھمیة ولھ الحموضة



:ھذا باإلضافة إلى األصناف المنزرعة قدیمًا مثل 

 فى كبیرة بمساحات زراعتھا تنتشر التى األحمر والرومى األبیض الرومى    
  لعنایة تحتاج التى المتأخرة األصناف من وھما الدلتا أراضى أو المنیا محافظة
         . جیدة صفات ذات متماثلة عناقید على للحصول خاصة
: والحشرات اآلفات مقاومة

  كبیرة خسائر تسبب التى والحشرات األمراض من للعدید العنب یتعرض     
: العنب تصیب التى األمراض أھم ومن بالمحصول



:مقاومة اآلفات والحشرات 
  كبیرة خسائر تسبب التى والحشرات األمراض من للعدید العنب یتعرض    

: العنب تصیب التى األمراض أھم ومن بالمحصول
  وتؤثر نوفمبر حتى ویستمر یونیو من إعتبارًا یظھر وھو : الزغبى البیاض )٢( 

 العام فى المحصول على یؤثر مما القصبات  على وكذلك والعناقید األوراق على
. التالى
 إعتبارًا ماء لتر ١٠٠ لكل جم ٣٠٠ بمعدل النحاس كلور بأوكسى الرش یتم : الوقایة
. یونیو شھر منتصف من

 أو بالس الریدومیل مثل العالجیة بالمركبات الرش یتم الشدیدة اإلصابة حالة وفى    
. نحاس جالبن



:أعفان ثمار العنب ) ٣(
 یجرى ال التى بالمزارع خاصة الرطوبة زیادة مع الحرارة إرتفاع نتیجة تظھر     

. العناقید تدھور إلى یؤدى مما الرى وزیادة التوریق وزیادة الصیفى التقلیم بھا

: الوقایة
 بالتسمید واإلھتمام الصیفى التقلیم إجراء مع الحدیثة التدعیم طرق إستخدام    

 الرش طریق عن اإلصابة من الحد ویمكن الرى عملیات وإنتظام البوتاسى
. الزراعة وزارة توصیات حسب الروفرال أو یوباریل أو ٧٠ م توبسن بمركب



" :فراشة الندوة العسلیة " دودة ثمار العنب أو ) ٤(
 بشدة العناقید على الحبات عدد لقلة تؤدى وقد الصغیرة والحبات األزھار تصیب     

 نصف من إعتبارًا الرلدان مثل العالجیة بالمركبات بالرش منھا الوقایة یلزم مما
 بصورة العنب ثمار دودة وتنتشر ، مایو نھایة حتى یوم ١٥ كل بواقع إبریل

 توجد إذ النوباریة منطقة فى خاصة العنب زراعة مناطق فى ومؤثرة واضحة
 تلك على فالقضاء لذا العنب ثمار لدودة العائل تعتبر والتى المیثنان حشیشة
 تنتشر بینما ، العنب ثمار دودة لمكافحة الرئیسیة الطرق من یعتبر الحشیشة
 ومظھر أعراض نفس وتسبب بالدلتا العنب زراعات فى العسلیة الندوة فراشة
. العنب ثمار دودة علیھا یطلقون و العنب لعناقید إصابة



:الحشرات الماصة ) ٥(

 من یقلل مما األوراق عصارة على تتغذى وھى والتربس والمن الجاسید مثل     
  المركبات أحد أو باألكتیلیك وقائیًا الرش معھ یجب مما الضوئى التمثیل كفاءة

 مزارع فى الماصة الحشرات تلك تنتشر وحالیًا الزراعة بوزارة بھا الموصى
 بكمیات المحصول جمع بعد الدلتا أو الصحراویة األراضى فى سواء العنب
  لتكاثرھا المالئمة الجویة والظروف الرطوبة نسبة زیادة إلى ذلك ویرجع كبیرة
.  العنب مزارع فى اإلضاءة وقلة الخضرى النمو زیادة على عالوة



 :األكاروس والعناكب ) ٦(
 تسبب وقد العنب حبات وكذلك األوراق نمو على المؤثرة الحشرات من تعتبر إذ    

  الموجودة الغذائیة المواد من جزء إمتصاص إلى واألكاروسات بالعناكب اإلصابة
 عقد بعد خاصة العناقید حبات لبعض فرط تسبب اإلصابة إشتداد وعند باألوراق
 على للقضاء بالفرتمیك بالرش إما وذلك لمقاومتھا التدخل یجب لذا مباشرة الثمار

  المركبات بأحد بالرش أو متكاملة كمكافحة العنب ثمار ودودة األكاروسات
 وحالیًا الزراعة وزارة توصیات حسب التدیفون أو الزیتى الكلسین مثل الموصى
 الحشریة المبیدات إستھالك بترشید المجال ھذا فى لمھتمین وجمیع نوصى
. صحیًا آمنة ثمار وإلنتاج البیئة على للحفاظ



البرنامج التطبیقى للمكافحة المتكاملة فى العنبالبرنامج التطبیقى للمكافحة المتكاملة فى العنب

 الحشائش أن حیث الشتویة الخدمة أثناء الحشائش من البستان نظافة یراعى  -١
. واألمراض الحشرات من لكثیر أساسى مصدر تعتبر

    النحاس كلور أوكسى بمادة التقلیم قبل العنب أشجار رش إجراء یفضل -٢
 للبیاض البیضیة الجراثیم على للقضاء ماء لتر ١٠٠/جم ٣٠٠ بمعدل
 إجراؤھا عدم حالة وفى القادم للموسم اإلصابة مصدر تعتبر والتى الزغبى

. التقلیم عقب الرش یتم
  تقشیر وكذلك والكعوب المصابة األجزاء وإزالة التقلیم عملیة إجراء بعد  -٣

  بأوكسى والرش األحمر النخیل بلوف الجذع مسح ویراعى السائب القلف
 معدنى زیت إلیھ مضاف ماء لتر ١٠٠ / جم ٣٠٠ بمعدل النحاس كلور
 األشنات من للتخلص وذلك ماء لتر ١٠٠ لكل كیلو ١.٥ بمعدل صیفى
. الزغبى البیاض مرض من والوقایة الھبابى والعفن



  التقلیم من الناتجة الكبیرة الجروح وأماكن العنب كرمات جذوع دھان یتم    -٤
  موت وأمراض الساق حفارات من كوقایة وذلك بوردو عجینة بإستخدام
. المیت والذراع األطراف

    بإستخدام وذلك اإلصابة حدوث قبل كیمیائیًا الدقیقى البیاض من الوقایة تتم   -٥    
  ١٠٠/جم ٢٥٠ بمعدل المیكرونى الكبریت : اآلتیة الفطریة المطھرات أحد
  على رشًا ماء لتر ١٠٠/جم ١٠٠ بمعدل المسحوق الكاراثین أو ماء لتر

 فى الكامنة الدقیقى البیاض جراثیم على للقضاء البراعم إنتفاخ عند الخشب
. البراعم فى الساكنة األكاروسات لمقاومة وكذلك البراعم حراشیف



 التقلیم من الناتجة الكبیرة الجروح وأماكن العنب كرمات جذوع دھان یتم  -٦
 موت وأمراض الساق حفارات من كوقایة وذلك بوردو عجینة بإستخدام
. المیت والذراع األطراف

 بإستخدام وذلك اإلصابة حدوث قبل كیمیائیًا الدقیقى البیاض من الوقایة تتم  -٧
 ١٠٠/جم ٢٥٠ بمعدل المیكرونى الكبریت : اآلتیة الفطریة المطھرات أحد
 على رشًا ماء لتر ١٠٠/جم ١٠٠ بمعدل المسحوق الكاراثین أو ماء لتر

 فى الكامنة الدقیقى البیاض جراثیم على للقضاء البراعم إنتفاخ عند الخشب
. البراعم فى الساكنة األكاروسات لمقاومة وكذلك البراعم حراشیف



   فى العسلیة الندوة فراشة بحشرة الخاصة الفرمون مصائد وضع یتم  -٨
 والمنیا سویف بنى مناطق فى مایو أوائل أو إبریل شھر من الثانى النصف
 البصل محصول جمع بعد وذلك والشرقیة والغربیة والدقھلیة والقلیوبیة
. بھا الموصى بالمبیدات تعامل المصائد فى الفراشات ظھور وعقب والثوم

 أحد تستخدم األشجار على الدقیقى بالبیاض إصابات وجود حالة فى  -٩
 ٤٠ بانش المواد ھذه ومن فقط اإلصابة بؤر فى وذلك الجھازیة المركبات

 لتر ١٠٠/ ٣سم ٣٥ بمعدل إیت سومى ، ماء لتر ٣/١٠٠سم ٣ بمعدل %
 بمعدل نمرود ، ماء لتر ٣/١٠٠سم ١٠ بمعدل % ١٠ دورادو ، ماء
 ماء لتر ١٠٠/ ٣سم١٠ بمعدل % ١٠ توباس ، ماء لتر ٣/١٠٠سم٧٠

 تظھر ال حتى المختلفة المبیدات مجامیع مع بالتبادل الرش یتم بحیث
. مقاومة سالالت



 لقتل السلك بإستخدام ظھوره مناطق فى العنب ساق حفار مكافحة یراعى  - ١٠
 بمعدل إبریل ٠.٥ من بدایة الجذع على الرش ویبدأ الساق داخل الیرقات
 المعدل بنفس یستخدم والذى السیدیال بمبید ماء لتر ٣/١٠٠سم ٣٠٠
 شھر من بدایة الطویلة القرون ذو الخوخ ساق حفار حشرة ضد السابق
. مایو

  أوكسى بإستخدام الزغبى للبیاض الوقائى الرش یبدأ یونیو ٠.٥ من بدایة - ١١
 ٢٥٠ بمعدل كوسید أو ماء لتر ١٠٠/جم ٣٠٠ بمعدل النحاس كلورو
. ماء لتر ١٠٠/جم

 أحد بإستخدام الرش فیتم الزغبى بالبیاض اإلصابة ظھور حالة فى أما       
 ماء لتر ١٠٠/جم ١٥٠ بمعدل %٥٠ بالس ریدومیل مثل الجھازیة المركبات

  بھا یظھر التى المناطق وفى ماء لتر ١٠٠/جم ٢٥٠ بمعدل نحاس جالبن أو
.الزغبى البیاض ظھور ویحتمل الدقیقى البیاض إصابات



الوقایة من اإلصابات بأمراض أعفان الثمار ترش كرمات العنب بمبیدات   - ١٢
بدیدان (األعفان ثالث أو أربع مرات تتوقف على حسب شدة اإلصابة 

وطول فترة التخزین للعناقید بحیث یجرى الرش ) الثمار وفطریات األعفان
:فى المواعید التالیة 

.عند إنتھاء فترة التزھیر أو بدایة العقد وتختلف بإختالف األصناف   :الرشة األولى 
.قبل تالمس الحبات فى العنقود   :الرشة الثانیة 
.عند بدایة النضج   :الرشة الثالثة 

تكون قبل جمع الثمار بثالث أسابیع على األقل خاصة فى المزارع  :الرشة الرابعة 
.التى یتم تخزین العنب فیھا فترة طویلة 



:وذلك بإستخدام أحد المبیدات التالیة 
 لتر ١٠٠/جم ٨٠ بمعدل ٧٠م توبسن ، ماء لتر ١٠٠/جم ٢٥٠ بمعدل یوبارین     

  كعالج التوبسن بإستخدام الدقیقى البیاض ضد العنب معالجة تكفى وقد ماء
. الثمار وأعفان البیاض ضد مشترك

 بمعدل الحدیدوز كبریتات وتوضع بالید تجمع بالقواقع اإلصابة حالة فى  - ١٣
 موت إلى فتؤدى الشجرة جذع حول ضیقة حلقة فى شجرة/جم ٢٥٠
. الحدیدوز لكبریتات لمسھا بمجرد القواقع

 حشرة ضد )حشرى مبید – عسل – رده( السامة الطعوم إستخدام یراعى  - ١٤
 اإلصابة زیادة على وتعمل النضج تامة الثمار تھاجم التى الخوخ جعل

.الثمار بأعفان


