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  RosaceaeRosaceaeتتبع مجموعة الثمار التفاحیة العائلیة الوردیة تتبع مجموعة الثمار التفاحیة العائلیة الوردیة   ••
ھى في مجموعھا أشجار أو شجیرات متساقطة األوراق ھى في مجموعھا أشجار أو شجیرات متساقطة األوراق ••
األوراق بسیطة متبادلة وطویلة األعناق واألزھار منتظمة خنثي  األوراق بسیطة متبادلة وطویلة األعناق واألزھار منتظمة خنثي  ••
كأسى الشكل والزھرة لھا خمس سبالت  كأسى الشكل والزھرة لھا خمس سبالت       Torus Torusتحمل على حامل زھري تحمل على حامل زھري ••

.  .  حجرات عادة حجرات عادة   ٥٥وخمس بتالت واألسدیة عدیدة والمبیض بھ وخمس بتالت واألسدیة عدیدة والمبیض بھ 
            



الفواكھ التفاحیةالفواكھ التفاحیة

الثمرة تفاحة ویتكون المبیض من خمس كرابل الثمرة تفاحة ویتكون المبیض من خمس كرابل ••
بكل كربلة بویضتین وجدار المبیض في الثمرةبكل كربلة بویضتین وجدار المبیض في الثمرة••
لحمیین یكونان جزء من لحم الثمرة لحمیین یكونان جزء من لحم الثمرة     Mesocarp, ExocarpMesocarp, Exocarpیتكون من یتكون من   ••
..جلدى أو ورقي وصلب نوًعا جلدى أو ورقي وصلب نوًعا   EndocarpEndocarpبینما یكون الـ بینما یكون الـ ••
أى أن الثمرة كاذبة ویحیط بالكرابل جزء لحمي یكون الجزء األكبر من لحم أى أن الثمرة كاذبة ویحیط بالكرابل جزء لحمي یكون الجزء األكبر من لحم ••

الثمرةالثمرة
توجد اآلن كثیر من األدلة على أن ھذا الجزء اللحمي ینشأ من األنبوبة الزھریة توجد اآلن كثیر من األدلة على أن ھذا الجزء اللحمي ینشأ من األنبوبة الزھریة ••

المكونة من إلتحام قواعد السبالت والبتالت واألسدیة المكونة من إلتحام قواعد السبالت والبتالت واألسدیة 



الفواكھ التفاحیةالفواكھ التفاحیة

::ویدخل تحت الفواكھ التفاحیة عدة أجناس أھمھا ویدخل تحت الفواكھ التفاحیة عدة أجناس أھمھا ••
 Pyrus Pyrusالجنس الجنس §§

ÑÑ تتبعھ الكمثرى ویتمیز بأن لب ثماره موجود بھ خالیا حجریة تتبعھ الكمثرى ویتمیز بأن لب ثماره موجود بھ خالیا حجریةStone Stone 
cellscells  ..

   Malus Malusالجنس الجنس §§
ÑÑ یتبعھ التفاح ویتمیز ھذا الجنس بأن لب ثماره خالى من الخالیا الحجریة یتبعھ التفاح ویتمیز ھذا الجنس بأن لب ثماره خالى من الخالیا الحجریة
    CydoniaCydoniaالجنس الجنس §§

ÑÑ یتبعھ السفرجل ویتمیز ھذا الجنس بوجود بویضات متعددة في كل كربلھ یتبعھ السفرجل ویتمیز ھذا الجنس بوجود بویضات متعددة في كل كربلھ



AppleAppleالتفاح  التفاح  
Malus domesticaMalus domestica

المعتقد أن ھذا النوع من التفاح قد نشأ كھجین بین أنواع تفاح بریة كانت نامیة المعتقد أن ھذا النوع من التفاح قد نشأ كھجین بین أنواع تفاح بریة كانت نامیة   ••
في مناطق شمال غرب جبال الھمالیافي مناطق شمال غرب جبال الھمالیا

لقد كان التفاح معروًفا في أوروبا منذ أكثر من ألفى عام وھو اآلن منتشر انتشارًا لقد كان التفاح معروًفا في أوروبا منذ أكثر من ألفى عام وھو اآلن منتشر انتشارًا ••
.  .  كبیرًا في جمیع المناطق المعتدلة والمعتدلة الباردة في العالمكبیرًا في جمیع المناطق المعتدلة والمعتدلة الباردة في العالم

أما فى مصر فكان إنتشاره قلیًال إذ تركزت زراعتھ فى بعض مناطق محافظات  أما فى مصر فكان إنتشاره قلیًال إذ تركزت زراعتھ فى بعض مناطق محافظات  ••
البحیرة والفیوم وأسیوط وبنى سویفالبحیرة والفیوم وأسیوط وبنى سویف



AppleAppleالتفاح  التفاح  

إال أنھ حدیثًا تم التوسع فى زراعة التفاح خاصة فى المناطق الصحراویة إال أنھ حدیثًا تم التوسع فى زراعة التفاح خاصة فى المناطق الصحراویة ••
كذلك العدید من مناطق الدلتا وزراعة األصناف الحدیثة كذلك العدید من مناطق الدلتا وزراعة األصناف الحدیثة ••
مثل التفاح األنا والدورست جولدن والعین شامیر التى تناسب الظروف المصریة مثل التفاح األنا والدورست جولدن والعین شامیر التى تناسب الظروف المصریة ••
وصلت المساحة المنزرعة من التفاح فى جمھوریة مصر العربیة حوالى وصلت المساحة المنزرعة من التفاح فى جمھوریة مصر العربیة حوالى ••

فدان فدان   ٦٢٧١٠٦٢٧١٠
طن سنویًا وذلك تبعًا إلحصائیة وزارة الزراعة لعام طن سنویًا وذلك تبعًا إلحصائیة وزارة الزراعة لعام   ٤٦٨٤٤٣٤٦٨٤٤٣تنتج حوالى تنتج حوالى ••

.  .  م م   ٢٠٠٢٢٠٠٢



الوصف النباتيالوصف النباتي

::الوصف النباتيالوصف النباتي••
شجرة متوسطة الحجم قصیرة الساق شجرة متوسطة الحجم قصیرة الساق §§
بطیئة النمو في السنوات األولى من زراعتھا في األرض المستدیمةبطیئة النمو في السنوات األولى من زراعتھا في األرض المستدیمة§§
..ثم تنمو بسرعة وتصبح الشجرة كبیرة الحجم منتشرة النموثم تنمو بسرعة وتصبح الشجرة كبیرة الحجم منتشرة النمو  §§
األوراق بیضاویة أو قلبیة حافتھا مسننة منشاریًا یغطى السطح السفلي األوراق بیضاویة أو قلبیة حافتھا مسننة منشاریًا یغطى السطح السفلي   §§

..بزغب بزغب 



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

::اإلزھار والتلقیح اإلزھار والتلقیح ••
یتوقف بدایة التزھیر فى أشجار التفاح على حسب نوع األصلیتوقف بدایة التزھیر فى أشجار التفاح على حسب نوع األصل••
تعطى أشجار التفاح أزھارھا تعطى أشجار التفاح أزھارھا   ١٠٦١٠٦ففى حالة األصناف المقصرة مثل المالنج ففى حالة األصناف المقصرة مثل المالنج   ••

عادة فى السنة التالیة من الزراعةعادة فى السنة التالیة من الزراعة
بینما فى األشجار المزروعة على أصول منشطة مثل المالس بینما فى األشجار المزروعة على أصول منشطة مثل المالس   ••
فإنھا تتأخر فى اإلزھار عن تلك المزروعة على أصول مقصرةفإنھا تتأخر فى اإلزھار عن تلك المزروعة على أصول مقصرة••
كما یتوقف میعاد التزھیر على نوع التربة والظروف الجویة كما یتوقف میعاد التزھیر على نوع التربة والظروف الجویة   ••
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ففى حالة زراعة التفاح فى األراضى الصحروایة الحدیثة ففى حالة زراعة التفاح فى األراضى الصحروایة الحدیثة ••
..یبكر فى اإلزھار عن تلك المنزرعة فى األراضى الطمییة داخل الوادىیبكر فى اإلزھار عن تلك المنزرعة فى األراضى الطمییة داخل الوادى••
عمومًا البراعم الزھریة فى التفاح خلیطة تحمل طرفیًا وتنضج عادة في الربیع عمومًا البراعم الزھریة فى التفاح خلیطة تحمل طرفیًا وتنضج عادة في الربیع ••

التاليالتالي
لتكوینھا عن نمو قصیر جًدا یعرف بالدابرة والدابرة عبارة عن فرع منضغط  لتكوینھا عن نمو قصیر جًدا یعرف بالدابرة والدابرة عبارة عن فرع منضغط    ••

تقاربت عقدة وسالمیاتھ ووظیفتھا حمل األزھار والثمارتقاربت عقدة وسالمیاتھ ووظیفتھا حمل األزھار والثمار
یتفتح البرعم الزھرى فى التفاح لیعطى نورة بھا خمسة أزھاریتفتح البرعم الزھرى فى التفاح لیعطى نورة بھا خمسة أزھار••
عادة ینمو أحد البراعم الجانبیة الموجودة في آباط األوراق إلى فرع ثانوي  عادة ینمو أحد البراعم الجانبیة الموجودة في آباط األوراق إلى فرع ثانوي  ••
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قد یحمل في طرفھ برعًما زھریًا في نفس الموسم قد یحمل في طرفھ برعًما زھریًا في نفس الموسم ••
لكن عادة تمیل كثیر من األصناف إلى أن تحمل كل براعمھا الزھریة طرفًیا لكن عادة تمیل كثیر من األصناف إلى أن تحمل كل براعمھا الزھریة طرفًیا ••

ألعلىألعلى
سنھ وتظھر متعرجة سنھ وتظھر متعرجة   ١٥١٥--١٢١٢یبلغ عمر الدابرة فى التفاح من یبلغ عمر الدابرة فى التفاح من ••
حیث أن نموھا ناتج من برعم جانبىحیث أن نموھا ناتج من برعم جانبى••
عالوة على ذلك فقد تحمل بعض األصناف ثمارھا طرفًیا أو جانبًیا على أفرع عالوة على ذلك فقد تحمل بعض األصناف ثمارھا طرفًیا أو جانبًیا على أفرع ••

عمرھا سنھعمرھا سنھ
خاصة فى بدایة حمل األشجار خاصة فى بدایة حمل األشجار   ••
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::  وعموًما تمیل أشجار التفاح إلى ظاھرة تبادل الحمل وخاصة في األصنافوعموًما تمیل أشجار التفاح إلى ظاھرة تبادل الحمل وخاصة في األصناف••
§§WealthyWealthy
§§Northen SpyNorthen Spy
§§BoldwinBoldwin          

معظم أنواع التفاح عقیمة ذاتًیا بسبب عدم التوافق الذاتي معظم أنواع التفاح عقیمة ذاتًیا بسبب عدم التوافق الذاتي ••
قد یكون جزئًیا أو تامًا وذلك یؤدى إلى تساقط كثیر من األزھار والثمار الصغیرة قد یكون جزئًیا أو تامًا وذلك یؤدى إلى تساقط كثیر من األزھار والثمار الصغیرة ••
لذا فالتلقیح السائد فى مزارع التفاح ھو التلقیح الخلطى بواسطة الحشرات لذا فالتلقیح السائد فى مزارع التفاح ھو التلقیح الخلطى بواسطة الحشرات ••
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ھو الزم إلنتاج محصول تجارى فى مزارع التفاح ھو الزم إلنتاج محصول تجارى فى مزارع التفاح ••
من ناحیة أخرى توجد أصناف أخرى یكون التوافق فیھا كبیر ولكن لیس تاًما  من ناحیة أخرى توجد أصناف أخرى یكون التوافق فیھا كبیر ولكن لیس تاًما  ••
لضمان الحصول على أكبر محصول فإنھ ینصح بزراعة أكثر من صنف واحد لضمان الحصول على أكبر محصول فإنھ ینصح بزراعة أكثر من صنف واحد ••

في المزرعة في المزرعة 
عادة یزرع فى مصر صنفى الدورست جولدن وعین شامیر كملقحات لصنف عادة یزرع فى مصر صنفى الدورست جولدن وعین شامیر كملقحات لصنف ••

األنا األنا 
من إجمالى عدد من إجمالى عدد % %   ٢٥٢٥یجب زراعة الملقحات بحیث تكون نسبتھا فى حدود یجب زراعة الملقحات بحیث تكون نسبتھا فى حدود ••

..األشجار فى المزرعة األشجار فى المزرعة 
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صفوف صفوف   ٨٨وتزرع الملقحات إما شجرة لكل ثالث أشجار أو صف لكل وتزرع الملقحات إما شجرة لكل ثالث أشجار أو صف لكل ••
::ھذا ویجب توفر الشروط التالیة فى الملقحات ھذا ویجب توفر الشروط التالیة فى الملقحات ••

أن تكون حیویة حبوب اللقاح عالیة وخصبة وموافقة للصنف المزروع فى أن تكون حیویة حبوب اللقاح عالیة وخصبة وموافقة للصنف المزروع فى §§
..المزرعة المزرعة 

یزھر الصنف الملقح مع الصنف األصلى فى میعاد واحد لضمان عملیة یزھر الصنف الملقح مع الصنف األصلى فى میعاد واحد لضمان عملیة §§
..التلقیح الخلطى التلقیح الخلطى 

..أن یعطى محصول إقتصادى أن یعطى محصول إقتصادى §§
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ھذا وكما سبق ذكره فإن میعاد التزھیر والحمل فى أشجار التفاح یتوقف على ھذا وكما سبق ذكره فإن میعاد التزھیر والحمل فى أشجار التفاح یتوقف على ••
حسب الصنفحسب الصنف

كذا على حسب نوع األصل فلقد أوضحت الدراسات أن صنف التفاح األنا كذا على حسب نوع األصل فلقد أوضحت الدراسات أن صنف التفاح األنا ••
والدورست جولدن المطعوم على أصول مقصرة والدورست جولدن المطعوم على أصول مقصرة 

تبدأ فى اإلزھار من العام التالى مباشرة تبدأ فى اإلزھار من العام التالى مباشرة   MM MM 106106مثل مثل ••
سنوات سنوات   ٤٤--٣٣تعطى محصوًال إقتصادیًا بعد حوالى تعطى محصوًال إقتصادیًا بعد حوالى ••
    ١١١١١١فى حین أن نفس الصنف المطعوم على أصول منشطة مثل المالسفى حین أن نفس الصنف المطعوم على أصول منشطة مثل المالس••
سنواتسنوات  ٣٣یبدأ فى التزھیر والحمل بعد حوالى یبدأ فى التزھیر والحمل بعد حوالى ••
.  .  سنوات سنوات   ٦٦--٥٥یعطى محصول إقتصادى بعد یعطى محصول إقتصادى بعد ••



التكاثرالتكاثر

::  یتم إكثار التفاح بعدة طرق منھایتم إكثار التفاح بعدة طرق منھا••
::البذورالبذور§§

ÑÑ   معظم بذور الفواكھ المتساقطة األوراق تحتاج إلى عملیة الكمر معظم بذور الفواكھ المتساقطة األوراق تحتاج إلى عملیة الكمر
  StratificationStratificationالبارد البارد 

ÑÑ حیث أنھا ال تنبت بمجرد نضجھا مھما كانت الظروف مناسبة حیث أنھا ال تنبت بمجرد نضجھا مھما كانت الظروف مناسبة
لإلنبات  لإلنبات  

ÑÑ ذلك لحاجة األجنة إلى فترة سكون قد تصل إلى بضعة شھور قبل ذلك لحاجة األجنة إلى فترة سكون قد تصل إلى بضعة شھور قبل
 After After" " فترة بعد النضجفترة بعد النضج: ": "إنباتھا ویطلق عل ھذه الفترة إنباتھا ویطلق عل ھذه الفترة 

RipeningRipening  
ÑÑ ٤٠٤٠--٢٨٢٨تقصر ھذه الفترة بتعریض البذور لجو بارد رطب لمدة تقصر ھذه الفترة بتعریض البذور لجو بارد رطب لمدة  

یومًیا یومًیا 



التكاثرالتكاثر

ÑÑ ذلك بوضع البذور في صنادیق خشبیة مع رمل رطب ذلك بوضع البذور في صنادیق خشبیة مع رمل رطب
ÑÑدرجة درجة   ٥٥- - ثم تحفظ في ثالجة على درجة حرارة منخفضة من صفرثم تحفظ في ثالجة على درجة حرارة منخفضة من صفر

..مئویة مئویة 
ÑÑ  یجب أن تتم ھذه العملیة قبل موعد الزراعة مباشرة حیث تزرع البذور  یجب أن تتم ھذه العملیة قبل موعد الزراعة مباشرة حیث تزرع البذور

في أوائل الربیع في أوائل الربیع 
ÑÑ سم سم   ٧٧ذلك في سطور تبعد عن بعضھا حوالى ذلك في سطور تبعد عن بعضھا حوالى
ÑÑ سم تقریًبا ثم توالى بالري والعزیق  سم تقریًبا ثم توالى بالري والعزیق  ١١على عمق على عمق
ÑÑ بعد ذلك تقلع الشتالت في الخریف التالى بعد سقوط األوراق بعد ذلك تقلع الشتالت في الخریف التالى بعد سقوط األوراق
ÑÑ وتزرع في المشتل للتطعیم علیھا في أغسطس وتزرع في المشتل للتطعیم علیھا في أغسطس..  



التكاثرالتكاثر

::السرطانات السرطانات §§
ÑÑ  أصناف التفاح البلدى تتكاثر بالسرطاناتأصناف التفاح البلدى تتكاثر بالسرطانات
ÑÑالتى تنمو حول قاعدة الساق بكثرةالتى تنمو حول قاعدة الساق بكثرة
ÑÑ ھى تزرع كأشجار مستدیمة أو غالًبا تزرع كأصل للتطعیم علیھ في ھى تزرع كأشجار مستدیمة أو غالًبا تزرع كأصل للتطعیم علیھ في

المشتلالمشتل
ÑÑتبقى فیھ لمدة سنھ أو سنتین ثم تنقل بعدھا إلى المكان المستدیمتبقى فیھ لمدة سنھ أو سنتین ثم تنقل بعدھا إلى المكان المستدیم . .



التكاثرالتكاثر

: : التطعیم التطعیم §§
ÑÑالتطعیم المنضدىالتطعیم المنضدى

ØØ أى التطعیم بالقلم على جزء مماثل في الطول والسمك من جذر أى التطعیم بالقلم على جزء مماثل في الطول والسمك من جذر
األصل عمره سنة أو سنتین أثناء الشتاء األصل عمره سنة أو سنتین أثناء الشتاء 

ØØ یستعمل في ذلك التركیب السوطى أو اللساني یستعمل في ذلك التركیب السوطى أو اللساني
ØØ تحفظ الشتالت المطعومة في مكان بارد ورطب حتى وقت تحفظ الشتالت المطعومة في مكان بارد ورطب حتى وقت

الزراعة في الربیع فتزرع خطوط بالمشتلالزراعة في الربیع فتزرع خطوط بالمشتل
ØØ بحیث یكون الطعم ظاھًرا فوق سطح األرض وتبقى لمدة سنھ أو بحیث یكون الطعم ظاھًرا فوق سطح األرض وتبقى لمدة سنھ أو

.  .  سنتین ثم تنقل إلى المكان المستدیم سنتین ثم تنقل إلى المكان المستدیم 



التكاثرالتكاثر

ÑÑ  التطعیم بالعین  التطعیم بالعین
ÑÑ یجرى في أغسطس وعادة تستعمل أصول التفاح یجرى في أغسطس وعادة تستعمل أصول التفاحMM MM 106106,,111111    
ÑÑ حیث أنھ یتكاثر بالبذور فیجب إزالة الشتالت الضعیفة والردیئة الصفات حیث أنھ یتكاثر بالبذور فیجب إزالة الشتالت الضعیفة والردیئة الصفات
ÑÑ یطعم فقط الشتالت المماثلة والجیدة النمو والتي عمرھا سنة أو سنتین یطعم فقط الشتالت المماثلة والجیدة النمو والتي عمرھا سنة أو سنتین

بالمشتل  بالمشتل  
ÑÑ تبقى سنة أخرى لنمو الطعم بعدھا تنقل إلى المكان المستدیم تبقى سنة أخرى لنمو الطعم بعدھا تنقل إلى المكان المستدیم



التكاثرالتكاثر

::عموًما یمكن تقسیم األصول إلى عموًما یمكن تقسیم األصول إلى ••
أصول مقاومة للرطوبة األرضیةأصول مقاومة للرطوبة األرضیة§§

ÑÑ مثل أصل مثل أصلM M M M 13 13  فجذوره سطحیة ولذا یمكن زراعتھ في فجذوره سطحیة ولذا یمكن زراعتھ في
.  .  األرض ذات مستوى الماء األرضى مرتفع األرض ذات مستوى الماء األرضى مرتفع 

أصول منشطة للنمو أصول منشطة للنمو   §§
ÑÑ مثل أصل مثل أصلEM EM 1616, MM , MM 109109, MM , MM 2525    .  .



التكاثرالتكاثر

أصول مقصرة للنمو أصول مقصرة للنمو §§
ÑÑ مثل أصل مثل أصلEM EM 88, EM , EM 99, EM , EM 2626       فھو مقصر جًدا ، أما أصل     فھو مقصر جًدا ، أما أصل

MM MM 106106  فھو نصف مقصرفھو نصف مقصر  .  .
أصول مقاومة لحشرة المن الصوفيأصول مقاومة لحشرة المن الصوفي§§

ÑÑ مثل أصل مثل أصلWooly AphisWooly Aphis   وأصل وأصلNorthen SpyNorthen Spy   وأصل وأصلMM MM 
106106      

ÑÑ ھذه الحشرة تنتشر بكثرة في الجھات ذات الشتاء الدافئ وتصیب الجذور ھذه الحشرة تنتشر بكثرة في الجھات ذات الشتاء الدافئ وتصیب الجذور
ÑÑ لذا فھى منتشرة بصفة خاصة في الصعید وتصیب بشدة التفاح البلدى لذا فھى منتشرة بصفة خاصة في الصعید وتصیب بشدة التفاح البلدى..



التكاثرالتكاثر

::  وعموًما یجب أن یتوفر في الشتلة الجیدة من التفاحیات عامة الشروط التالیةوعموًما یجب أن یتوفر في الشتلة الجیدة من التفاحیات عامة الشروط التالیة••
.  .  سم سم   ٧٥٧٥ال یقل ارتفاع الساق فوق مكان التطعیم عن ال یقل ارتفاع الساق فوق مكان التطعیم عن   §§
.  .  سم سم   ٦٠٦٠ال یقل ارتفاع الساق في حالة التكاثر بالعقلة عن ال یقل ارتفاع الساق في حالة التكاثر بالعقلة عن   §§
..سم سم ١.٥١.٥سم عن سم عن   ٣٣ال یقل سمك الساق فوق مكان التطعیم بمقدار ال یقل سمك الساق فوق مكان التطعیم بمقدار   §§
. . سنة من تاریخ تطعیمھا سنة من تاریخ تطعیمھا   ٢.٥٢.٥ال یزید عمر الشتلة عن ال یزید عمر الشتلة عن   §§
..سم سم   ٢٥٢٥لھا مجموع جذري مناسب وبطول حوالي لھا مجموع جذري مناسب وبطول حوالي   §§



الجو المناسبالجو المناسب

تحدد إحتیاجات البرودة الالزمة إلنھاء دور الراحة في براعم أصناف التفاح تحدد إحتیاجات البرودة الالزمة إلنھاء دور الراحة في براعم أصناف التفاح ••
مدى نجاحھا في المناطق الحارة مدى نجاحھا في المناطق الحارة 

كما ال یعزى عدم نجاح زراعتھا في المناطق الحارة إلى قلة عدد األصناف كما ال یعزى عدم نجاح زراعتھا في المناطق الحارة إلى قلة عدد األصناف ••
الجیدة التى تتمیز بإحتیاجھا إلى فترة برودة قصیرة فقطالجیدة التى تتمیز بإحتیاجھا إلى فترة برودة قصیرة فقط

بل یعزى كذلك إلى وجود عوامل أخرى أكثر أھمیة بل یعزى كذلك إلى وجود عوامل أخرى أكثر أھمیة ••
مثل تعرض األشجار للكثیر من األمراض واآلفات والتى یصعب مقاومتھا في مثل تعرض األشجار للكثیر من األمراض واآلفات والتى یصعب مقاومتھا في ••

المناطق الحارة إلى أضرار الحرارة المرتفعة فى مثل ھذه المناطقالمناطق الحارة إلى أضرار الحرارة المرتفعة فى مثل ھذه المناطق



الجو المناسبالجو المناسب

حیث تقل جودة الثمار كما یصعب تخزین الثمار لمدة طویلة حیث تقل جودة الثمار كما یصعب تخزین الثمار لمدة طویلة ••
یالحظ إذا كان الشتاء دافئ عدم تفتح البراعم بإنتظام یالحظ إذا كان الشتاء دافئ عدم تفتح البراعم بإنتظام ••
كما یظل كثیر من البراعم الخضریة في حالة سكون حتى فصل الصیفكما یظل كثیر من البراعم الخضریة في حالة سكون حتى فصل الصیف••
كما أن النمو یكون ضعیًفا واألزھار تكون طبیعیة وربما سقط معظمھا بدون كما أن النمو یكون ضعیًفا واألزھار تكون طبیعیة وربما سقط معظمھا بدون   ••

عقد الثمار عقد الثمار 
كذلك صفات الثمار تكون ردیئة والمحصول الكلى قلیلكذلك صفات الثمار تكون ردیئة والمحصول الكلى قلیل••



الجو المناسبالجو المناسب

لھذا كلھ ال تنجح زراعة األصناف الفاخرة من التفاح والتى تحتاج إلى فترة لھذا كلھ ال تنجح زراعة األصناف الفاخرة من التفاح والتى تحتاج إلى فترة ••
برودة طویلة في المناطق ذات الشتاء الدافئ برودة طویلة في المناطق ذات الشتاء الدافئ 

یالحظ أن البراعم الزھریة تحتاج إلى برودة أقل من البراعم الورقیة یالحظ أن البراعم الزھریة تحتاج إلى برودة أقل من البراعم الورقیة ••
أكثر األصناف نجاًحا في مصر ھى التى ال تحتاج إلى فترة راحة كبیرة  أكثر األصناف نجاًحا في مصر ھى التى ال تحتاج إلى فترة راحة كبیرة  ••
بالتالى ال تحتاج إلى فترة برودة طویلة ولذا یكون نجاحھا مرتبط بمقدار برد بالتالى ال تحتاج إلى فترة برودة طویلة ولذا یكون نجاحھا مرتبط بمقدار برد ••

..الشتاء بالمنطقة الشتاء بالمنطقة 



األرض المناسبةاألرض المناسبة

:  :  األرض المناسبةاألرض المناسبة••
تتحمل الجذور التھویة الردیئة أكثر من جذور معظم الفواكھ المتساقطةتتحمل الجذور التھویة الردیئة أكثر من جذور معظم الفواكھ المتساقطة  §§
ما عدا الكمثرى والسفرجل وبرقوق میروبالن  ما عدا الكمثرى والسفرجل وبرقوق میروبالن    §§
لكن وجد أن أزھار التفاح تتأثر بشده بالتھویة الردیئة لكن وجد أن أزھار التفاح تتأثر بشده بالتھویة الردیئة §§
أحسن أرض ھى الصفراء الثقیلة الخصبة الجیدة التھویة والصرف أحسن أرض ھى الصفراء الثقیلة الخصبة الجیدة التھویة والصرف §§
..فى حالة األرض الضعیفة تكون الثمار صغیرة الحجم ذات صفات ردیئة فى حالة األرض الضعیفة تكون الثمار صغیرة الحجم ذات صفات ردیئة §§



مسافات الزراعةمسافات الزراعة

تختلف مسافات الزراعة على حسب نوع التربة واألصل المستخدم وطبیعة  تختلف مسافات الزراعة على حسب نوع التربة واألصل المستخدم وطبیعة  §§
نمو األشجار وطریقة التربیة المتبعة نمو األشجار وطریقة التربیة المتبعة 

م م   x x 44  ٢.٥٢.٥أو أو   x x 44  ٣٣تتراوح مسافات الزراعة ما بین تتراوح مسافات الزراعة ما بین §§
إال أنھ یفضل أال تقل المسافة بین الصفوف عن خمسة أمتار لتسھیل إجراء إال أنھ یفضل أال تقل المسافة بین الصفوف عن خمسة أمتار لتسھیل إجراء §§

..عملیات الخدمة عملیات الخدمة 
 x x  ٤٤فإنھ یمكن الزراعة على مسافة فإنھ یمكن الزراعة على مسافة   MM MM 111111فى حالة إستخدام األصل  فى حالة إستخدام األصل  §§

..م م   x x 55  ٤٤م أو م أو   66
فى حالة األصول المقصرة فإن المسافة بین األشجار تصل إلى متر أو فى حالة األصول المقصرة فإن المسافة بین األشجار تصل إلى متر أو §§

. . متر متر   ٦٦--٤٤مترین فقط والمسافة بین الصفوف تكون من مترین فقط والمسافة بین الصفوف تكون من 



التسمـیدالتسمـید

:  :  یجب مراعاة النقط التالیةیجب مراعاة النقط التالیة••
تستجیب األشجار المثمرة بسرعة للتسمید األزوتى المعدني ویكون التأثیر تستجیب األشجار المثمرة بسرعة للتسمید األزوتى المعدني ویكون التأثیر   §§

.  .  واضًحا على النمو الخضرى واألزھارواضًحا على النمو الخضرى واألزھار
قلة السماد األزوتى أثناء الربیع یسبب قلة المجموع الورقى الالزم إلنتاج قلة السماد األزوتى أثناء الربیع یسبب قلة المجموع الورقى الالزم إلنتاج   §§

المواد الكربوھیدراتیة الالزمة لتكوین البراعم الزھریة للعام التالىالمواد الكربوھیدراتیة الالزمة لتكوین البراعم الزھریة للعام التالى
.  .  من ثم یؤدى ذلك إلى سقوط كثیر من األزھار والثمار الصغیرةمن ثم یؤدى ذلك إلى سقوط كثیر من األزھار والثمار الصغیرة§§



التسمـیدالتسمـید

زیادة السماد األزوتى أثناء نضج الثمار یسبب نقص درجة تلوین وجوده زیادة السماد األزوتى أثناء نضج الثمار یسبب نقص درجة تلوین وجوده §§
. . الثمارالثمار

. . إضافة السماد األزوتى متأخًرا یسبب تأخیر نضج الثمار وقلة تلوینھاإضافة السماد األزوتى متأخًرا یسبب تأخیر نضج الثمار وقلة تلوینھا  §§
تتأثر األشجار بشدة بنقص البوتاسیوم في األرض أكثر من معظم أنواع تتأثر األشجار بشدة بنقص البوتاسیوم في األرض أكثر من معظم أنواع   §§

) .) .كما یقلل من درجة تلوین الثمار باللون األحمركما یقلل من درجة تلوین الثمار باللون األحمر((الفاكھة األخرى الفاكھة األخرى 



التسمـیدالتسمـید

::تحت ظروف الرى بالغمر تحت ظروف الرى بالغمر ••
متر مكعب من السماد البلدى للفدان متر مكعب من السماد البلدى للفدان   ٣٠٣٠- - ٢٠٢٠تسمد األشجار بمعدل تسمد األشجار بمعدل §§
كجم لكل شجرة من مخلوط السوبر كجم لكل شجرة من مخلوط السوبر   ١.٥١.٥- - ١١یضاف على السماد العضوى من یضاف على السماد العضوى من §§

:  :    ٥٥فوسفات وسلفات النشادر وسلفات البوتاسیوم وسلفات الماغنسیوم بنسبة فوسفات وسلفات النشادر وسلفات البوتاسیوم وسلفات الماغنسیوم بنسبة 
٢٥٢٥: :   ١١: :   ١١    
ذلك حسب عمر األشجار على أن تضاف سلفات الماغنسیوم فى األراضى ذلك حسب عمر األشجار على أن تضاف سلفات الماغنسیوم فى األراضى §§

حدیثة اإلستصالح فقط حدیثة اإلستصالح فقط 
كما تستخدم المعدالت المرتفعة من األسمدة العضویة فى األراضى الجدیدة كما تستخدم المعدالت المرتفعة من األسمدة العضویة فى األراضى الجدیدة §§

..والمعدالت األقل فى أراضى الوادى والمعدالت األقل فى أراضى الوادى 



التسمـیدالتسمـید

::تحت ظروف الرى بالتنقیط تحت ظروف الرى بالتنقیط ••
جرام جرام   ١٢٥١٢٥+ + جرام حامض فوسفوریك جرام حامض فوسفوریك   ٢٥٢٥+ + جم نترات نشادرجم نترات نشادر  ٢٥٠٢٥٠یضاف یضاف ••

جرام سلفات ماغنسیومجرام سلفات ماغنسیوم  ٢٥٢٥+ + سلفات بوتاسیوم سلفات بوتاسیوم 
مرات أسبوعیًا مرات أسبوعیًا   ٣٣--٢٢لكل متر مكعب من میاه الرى لكل متر مكعب من میاه الرى   ••
..حسب حالة األشجار وذلك إبتداء من مرحلة إنتفاخ البراعم وحتى تمام العقد حسب حالة األشجار وذلك إبتداء من مرحلة إنتفاخ البراعم وحتى تمام العقد ••



التسمـیدالتسمـید

جرام جرام   ٢٥٠٢٥٠+ + جرام حامض فوسفوریك جرام حامض فوسفوریك   ٢٥٢٥+ + جرام نترات نشادر جرام نترات نشادر   ١٢٥١٢٥یضاف یضاف ••
جم سلفات ماغنسیوم  جم سلفات ماغنسیوم    ٢٥٢٥+ + سلفات بوتاسیوم سلفات بوتاسیوم 

مرات أسبوعیًا مرات أسبوعیًا   ٣٣--٢٢لكل متر مكعب من میاه الرى لكل متر مكعب من میاه الرى ••
ذلك خالل الفترة من إبریل إلى یونیو أو حتى قبل الجمع بأسبوع  ذلك خالل الفترة من إبریل إلى یونیو أو حتى قبل الجمع بأسبوع  ••
لكل متر لكل متر % %   ١٥.٥١٥.٥جرام نترات جیر جرام نترات جیر   ١٠٠١٠٠على أن یضاف خالل ھذه الفترة على أن یضاف خالل ھذه الفترة ••

..مكعب من میاه الرى مرة واحدة أسبوعیًا مكعب من میاه الرى مرة واحدة أسبوعیًا 



التسمـیدالتسمـید

جرام جرام   ٢٥٢٥+ + جرام سلفات بوتاسیوم جرام سلفات بوتاسیوم   ٧٥٧٥+ + جرام نترات نشادر جرام نترات نشادر   ٢٥٠٢٥٠یضاف یضاف ••
سلفات ماغنسیومسلفات ماغنسیوم

مرات أسبوعیًا مرات أسبوعیًا   ٣٣--٢٢لكل متر مكعب من میاه الرى لكل متر مكعب من میاه الرى   ••
ذلك خالل الفترة من یولیو إلى سبتمبر  ذلك خالل الفترة من یولیو إلى سبتمبر  ••
..ثم یوقف التسمید بعد ذلك وحتى بدایة الموسم القادم ثم یوقف التسمید بعد ذلك وحتى بدایة الموسم القادم ••
%  %    ١٥.٥١٥.٥أو نترات الجیر أو نترات الجیر % %   ١١یتم الرش بالكالسیوم المخلبى بمعدل یتم الرش بالكالسیوم المخلبى بمعدل ••
فى الفترة من أواخر إبریل فى الفترة من أواخر إبریل % %   ٢٢بمعدل بمعدل ••
على الثمارعلى الثمار) ) التتییلالتتییل((خالل مایو لزیادة صالبة الثمار وتقلیل ظاھرة التمیع المائى خالل مایو لزیادة صالبة الثمار وتقلیل ظاھرة التمیع المائى ••



الـريالـري

جمیع أشجار الفواكھ المتساقطة األوراق تروى في نھایة فترة دور الراحة جمیع أشجار الفواكھ المتساقطة األوراق تروى في نھایة فترة دور الراحة ••
أى في فبرایر تقریًبا ثم یمنع الرى أثناء فترة التزھیر أى في فبرایر تقریًبا ثم یمنع الرى أثناء فترة التزھیر ••
إال إذا احتاجت األشجار إلى الماء مع تجنب الجفاف الشدیدإال إذا احتاجت األشجار إلى الماء مع تجنب الجفاف الشدید••
.  .  حیث أن األزھار في التفاح تتأثر بنقص الماء بدرجة أكبر من الفواكھ األخرى حیث أن األزھار في التفاح تتأثر بنقص الماء بدرجة أكبر من الفواكھ األخرى   ••
ثم تروى بعد حدوث العقد حتى قرب إكتمال حجم الثمار ریات خفیفة ثم تروى بعد حدوث العقد حتى قرب إكتمال حجم الثمار ریات خفیفة ••
على فترات تختلف حسب قوة النمو ونوع األرض وحالة الجو مععلى فترات تختلف حسب قوة النمو ونوع األرض وحالة الجو مع••



الـريالـري

بلوغ الثمار بلوغ الثمار ( ( مراعاة أن نقص الرطوبة األرضیة أثناء ھذه الفترة یسبب عدم مراعاة أن نقص الرطوبة األرضیة أثناء ھذه الفترة یسبب عدم ••
).  ).  الحجم الكامل كما یؤثر على جودة الثمار الحجم الكامل كما یؤثر على جودة الثمار 

بعد جمع الثمار یقلل الرى بإطالة الفترات بین كل ریھ وأخرىبعد جمع الثمار یقلل الرى بإطالة الفترات بین كل ریھ وأخرى••
ثم یمنع الرى من دیسمبر ویعتمد على األمطار لدخول األشجار في دور راحتھا ثم یمنع الرى من دیسمبر ویعتمد على األمطار لدخول األشجار في دور راحتھا ••
یراعى فى األراضى الصحراویة إعطاء ریة لألشجار عقب سقوط األمطار یراعى فى األراضى الصحراویة إعطاء ریة لألشجار عقب سقوط األمطار ••

..مباشرة مباشرة 



التقلیمالتقلیم

    ::تقلیم تربیة تقلیم تربیة ••
التقلیم خالل الثالث أو أربع سنوات األولى من عمر األشجار ھو أھم مرحلة التقلیم خالل الثالث أو أربع سنوات األولى من عمر األشجار ھو أھم مرحلة §§

تقلیم تجرى على أشجار التفاحتقلیم تجرى على أشجار التفاح
فالتقلیم الجائر خالل تقلیم التربیة یساعد على صغر حجم األشجار عالوة فالتقلیم الجائر خالل تقلیم التربیة یساعد على صغر حجم األشجار عالوة   §§

على تأخیر اإلثمار على تأخیر اإلثمار 
بینما التقلیم الخفیف یساعد على كبر حجم األشجار مع التبكیر من اإلثمار بینما التقلیم الخفیف یساعد على كبر حجم األشجار مع التبكیر من اإلثمار §§

لتكوین ھیكل قوى للشجرة لتكوین ھیكل قوى للشجرة 



التقلیمالتقلیم

یفضل إستعمال طریقة القائد المحور وھى عبارة عن قطع الجذع األصلى یفضل إستعمال طریقة القائد المحور وھى عبارة عن قطع الجذع األصلى §§
إلى فرع جانبي علوى یسمى القائد المحور إلى فرع جانبي علوى یسمى القائد المحور 

بذلك ال یستمر النمو رأسًیا ألعلى وإنما یكون النمو خارجًیا في جمیع  بذلك ال یستمر النمو رأسًیا ألعلى وإنما یكون النمو خارجًیا في جمیع  §§
اإلتجاھات اإلتجاھات 

لذا تكون األشجار غیر مرتفعة فیسھل إجراء عملیات الخدمة لذا تكون األشجار غیر مرتفعة فیسھل إجراء عملیات الخدمة §§
یجب مراعاة حفظ سیادة القائد المحور وبذا یكون قد تم تكوین ھیكل الشجرةیجب مراعاة حفظ سیادة القائد المحور وبذا یكون قد تم تكوین ھیكل الشجرة§§



خطوات التربیةخطوات التربیة

سمسم١٠٠١٠٠--٧٥٧٥عند الزراعة فى الحدیقة یقرط الساق األصلى على ارتفاع من عند الزراعة فى الحدیقة یقرط الساق األصلى على ارتفاع من   ••
سم وتزال جمیع األفرع الموجودة على الجزء السفلي من الساق سم وتزال جمیع األفرع الموجودة على الجزء السفلي من الساق   ٩٠٩٠أى حوالى أى حوالى   ••
.  .  سم من سطح األرضسم من سطح األرض  ٤٠٤٠حتى ارتفاع حتى ارتفاع ••



موسم النمو األولموسم النمو األول

    ::موسم النمو األولموسم النمو األول••
  عنعن  ومتباعدةومتباعدة  االتجاھاتاالتجاھات  جمیعجمیع  فيفي  جیًداجیًدا  توزیًعاتوزیًعا  موزعھموزعھ  أفرعأفرع  ٤٤--٣٣  یختاریختار§§

  تقریًباتقریًبا  سمسم  ٢٥٢٥  عنعن  تقلتقل  الال  بمسافةبمسافة  الساقالساق  طولطول  علىعلى  بعضھابعضھا
  سطحسطح  منمن  سمسم  ٥٠٥٠  عنعن  یقلیقل  الال  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  السفليالسفلي  الفرعالفرع  یكونیكون  أنأن  یجبیجب§§

..  األرضاألرض
المحورالمحور  القائدالقائد  علیھعلیھ  یطلقیطلق  األفرعاألفرع  ھذهھذه  منمن  العلويالعلوي  الفرعالفرع§§
  ..فیھافیھا  مرغوبمرغوب  الغیرالغیر  األخرىاألخرى  الجانبیةالجانبیة  األفرعاألفرع  جمیعجمیع  قممقمم  تقصفتقصف  ذلكذلك  بعدبعد§§



التقلیم الشتوي األولالتقلیم الشتوي األول

    ::التقلیم الشتوي األول التقلیم الشتوي األول ••
سم سم   ١٢٠١٢٠--٩٠٩٠یقصر كل فرع جانبي من األفرع الرئیسیة المختارة بطول من یقصر كل فرع جانبي من األفرع الرئیسیة المختارة بطول من §§
إذا نمت إحدى األفرع الرئیسیة السفلیة بدرجة أكبر من نمو القائد المحور إذا نمت إحدى األفرع الرئیسیة السفلیة بدرجة أكبر من نمو القائد المحور §§

یقصر إلى فرع جانبى خارجى یقصر إلى فرع جانبى خارجى 
.  .  تزال األفرع الجانبیة الغیر مرغوب فیھا والتى قصفت قممھا تزال األفرع الجانبیة الغیر مرغوب فیھا والتى قصفت قممھا §§



التقلیم الشتوي الثانيالتقلیم الشتوي الثاني

    ::التقلیم الشتوي الثانيالتقلیم الشتوي الثاني••
أفرع ثانویة جانبیة على كل فرع رئیسى أفرع ثانویة جانبیة على كل فرع رئیسى   ٣٣- - ٢٢یختار یختار ••
تزال جمیع األفرع الثانویة األخرى الغیر مرغوب فیھاتزال جمیع األفرع الثانویة األخرى الغیر مرغوب فیھا••
.  .  تقصر األفرع الجانبیة الثانویة إلى أفرع جانبیھ خارجیة تقصر األفرع الجانبیة الثانویة إلى أفرع جانبیھ خارجیة ••



التقلیم الشتوي الثالثالتقلیم الشتوي الثالث

::التقلیم الشتوي الثالث التقلیم الشتوي الثالث ••
))خلفيخلفي((األفرع الرئیسیة تكونت ولذا ال تحتاج إلى تقلیم تقضیب األفرع الرئیسیة تكونت ولذا ال تحتاج إلى تقلیم تقضیب §§
بذلك تقلم تقلیًما خفیًفا حیث تزال األفرع المصابة والجافة واألفرخ المائیةبذلك تقلم تقلیًما خفیًفا حیث تزال األفرع المصابة والجافة واألفرخ المائیة§§
.  .  مع ضرورة مالحظة حفظ سیادة القائد المحور مع ضرورة مالحظة حفظ سیادة القائد المحور §§



التقلیم الشتوي الرابعالتقلیم الشتوي الرابع

  ::التقلیم الشتوي الرابعالتقلیم الشتوي الرابع••
ھیكل الشجرة الرئیسى قد تم تكوینھ ھیكل الشجرة الرئیسى قد تم تكوینھ §§
سم بالقرب من فرع جانبي خارجى سم بالقرب من فرع جانبي خارجى   ٩٠٩٠لذلك یقصر القائد المحور إلى طول لذلك یقصر القائد المحور إلى طول §§
.  .  ذلك لفتح قلب الشجرة ذلك لفتح قلب الشجرة §§

****مالحظة مالحظة ****••
ھذه التعلیمات تقبل بالطبع بعض التعدیالت التى تتعلق بإتجاه الفروع المراد ھذه التعلیمات تقبل بالطبع بعض التعدیالت التى تتعلق بإتجاه الفروع المراد §§

..تقلیمھا وكذلك بالنسبة إلختالف نوع األرض تقلیمھا وكذلك بالنسبة إلختالف نوع األرض 



تقلیم األشجار المثمرة تقلیم األشجار المثمرة 

  ::تقلیم األشجار المثمرة تقلیم األشجار المثمرة ••
:  :  یجرى أثناء فصل السكون والغرض منھ یجرى أثناء فصل السكون والغرض منھ §§

ÑÑ المحافظة على ھیكل الشجرة الرئیسى وتحدید حجم األشجار المحافظة على ھیكل الشجرة الرئیسى وتحدید حجم األشجار  .  .
ÑÑ تحدید كمیة المحصول إلنتاج ثمار ممتازة جیدة الصفات مع عدم إجھاد تحدید كمیة المحصول إلنتاج ثمار ممتازة جیدة الصفات مع عدم إجھاد

..الشجرة الشجرة 



تقلیم األشجار المثمرةتقلیم األشجار المثمرة

::ویالحظ عند إجراء التقلیم النقط التالیة ویالحظ عند إجراء التقلیم النقط التالیة ••
..  أسفلأسفل  إلىإلى  أعلىأعلى  منمن  الشجرةالشجرة  بتقلیمبتقلیم  یبدأیبدأ  §§
..  تزاحمھاتزاحمھا  عندعند  نسبًیانسبًیا  الكبیرةالكبیرة  األفرعاألفرع  إزالةإزالة  §§
  علیھعلیھ  تكونتكون  حتىحتى  للخلفللخلف  متجھمتجھ  جانبيجانبي  فرعفرع  أقربأقرب  إلىإلى  الكبیرالكبیر  الفرعالفرع  یقصریقصر  §§

    ..  الجانبیةالجانبیة  الدوابرالدوابر
  ..  الكبیرةالكبیرة  األفرعاألفرع  منمن  الرفیعالرفیع  والخشبوالخشب  المتزاحمةالمتزاحمة  الصغیرةالصغیرة  األفرعاألفرع  إزالةإزالة  §§
  ..  والسرطاناتوالسرطانات  المائیةالمائیة  واألفرخواألفرخ  والمتشابكةوالمتشابكة  والجافةوالجافة  المصابةالمصابة  األفرعاألفرع  إزالةإزالة§§



خف الثمارخف الثمار

خف الثمارخف الثمار••
  جیدةجیدة  صفاتصفات  ذاتذات  كبیرةكبیرة  ثمارثمار  علىعلى  الحصولالحصول  فيفي  الخفالخف  یفیدیفید§§
  المعاومةالمعاومة  منمن  یقللیقلل  وكذلكوكذلك  الشجرةالشجرة  عنعن  الجھدالجھد  یخففیخفف  كماكما§§
    واحدواحد  مكانمكان  فيفي  واحدةواحدة  بثمرةبثمرة  إالإال  یسمحیسمح  الال  بحیثبحیث  الخفالخف  یتمیتم§§
  ١٠١٠--٥٥  بتركیزبتركیز  NN..AA..AA..  مادةمادة  مثلمثل  الكیماویةالكیماویة  الموادالمواد  بعضبعض  یستخدمیستخدم  كانكان  قدیمًاقدیمًا§§

..  الكاملالكامل  التزھیرالتزھیر  منمن  یومیوم  ١٥١٥  خاللخالل  األشجاراألشجار  لرشلرش  الملیونالملیون  فىفى  جزءجزء



خف الثمارخف الثمار

  الدراساتالدراسات  إتجھتإتجھت  العامةالعامة  الصحةالصحة  علىعلى  الحفاظالحفاظ  فىفى  الرغبةالرغبة  وو  البیئةالبیئة  لتلوثلتلوث  نظرًانظرًا§§
الیدوىالیدوى  الخفالخف  عملیاتعملیات  إجراءإجراء  إلىإلى  حدیثًاحدیثًا

    منطقةمنطقة  منمن  سمسم  ٣٠٣٠  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  والتحلیقوالتحلیق  الدابرةالدابرة  علىعلى  ثمرةثمرة  ٢٢- - ١١  بتركبترك§§
  التطعیمالتطعیم

التلوینالتلوین  وتحسینوتحسین  الثمارالثمار  حجمحجم  لزیادةلزیادة  ذلكذلك§§
    بكلیةبكلیة  أجریتأجریت  معملیةمعملیة  دراساتدراسات  خاللخالل  منمن  النتائجالنتائج  ھذهھذه  علىعلى  التحصلالتحصل  تمتم  لقدلقد§§

    ..  المنصورةالمنصورة  جامعةجامعة  الزراعةالزراعة



األصنافاألصناف

::األصنافاألصناف••
ال یتكون اللون في الثمار إال في وجود ضوء الشمسال یتكون اللون في الثمار إال في وجود ضوء الشمس§§
خاصة األشعة فوق البنفسجیة خاصة األشعة فوق البنفسجیة §§
لذلك فأحسن لون للثمار یتكون في الجھات الجبلیة المرتفعة لذلك فأحسن لون للثمار یتكون في الجھات الجبلیة المرتفعة §§
بینما ال تتلون الثمار بدرجة جیدة  في الجھات الكثیرة الضباب أو الغبار بینما ال تتلون الثمار بدرجة جیدة  في الجھات الكثیرة الضباب أو الغبار §§



األصنافاألصناف

::یحدد الوقت المناسب لجمع الثمار األدلة التالیة یحدد الوقت المناسب لجمع الثمار األدلة التالیة §§
ÑÑ التغیر في اللون األساسى من األخضر الغامق إلى األخضر المصفر ثم التغیر في اللون األساسى من األخضر الغامق إلى األخضر المصفر ثم

إلى األصفر إلى األصفر 
ÑÑ إال أن األصناف الحمراء اللون تتلون ثمارھا قبل أن تصل إلى حالة إال أن األصناف الحمراء اللون تتلون ثمارھا قبل أن تصل إلى حالة

.  .  إكتمال النموإكتمال النمو
ÑÑ درجة إختفاء النشا في الثمار حیث تقل كمیة النشا كلما قربت الثمار من درجة إختفاء النشا في الثمار حیث تقل كمیة النشا كلما قربت الثمار من

اكتمال نموھا اكتمال نموھا 



األصنافاألصناف

ÑÑیمكن معرفة درجة إختفاء النشا من الثمرة بغمس قطعة فى محلولیمكن معرفة درجة إختفاء النشا من الثمرة بغمس قطعة فى محلول
Iodine=Potassium =  IodidoIodine=Potassium =  Iodido

ÑÑ سھولة فصل الثمرة حیث تضعف جدر الخالیا في منطقة السقوط عند سھولة فصل الثمرة حیث تضعف جدر الخالیا في منطقة السقوط عند
إتصال عنق الثمرة بالدابرة إتصال عنق الثمرة بالدابرة 

ÑÑ لكن كثیرًا ما یحدث تساقط قبل الجمع وفیھ تسقط بعض الثمار قبل لكن كثیرًا ما یحدث تساقط قبل الجمع وفیھ تسقط بعض الثمار قبل
..جمعھا بوقت قصیر مما یسبب خسارة كبیرة جمعھا بوقت قصیر مما یسبب خسارة كبیرة 

ÑÑ إكتساب البذور اللون األسود والثمار لرائحتھا الممیزة إكتساب البذور اللون األسود والثمار لرائحتھا الممیزة..



  األصناف العالمیةاألصناف العالمیة

::أصناف حمراء أصناف حمراء ••
 Delicious Deliciousدیلشیسدیلشیس§§

ÑÑ  الثمرة شكلھا مستطیل مخروطي  الثمرة شكلھا مستطیل مخروطي
ÑÑالقشرة سمیكة اللحم عصیرى والشجرة منتشرة قویة النموالقشرة سمیكة اللحم عصیرى والشجرة منتشرة قویة النمو..
   Macintosh Macintoshماكینتوشماكینتوش§§

ÑÑ شجرة قویة النمو والثمرة مستدیرة ذات قشرة شجرة قویة النمو والثمرة مستدیرة ذات قشرة
ÑÑ رقیقة اللحم متماسك عصیرى تنضج متأخرة في أكتوبر الشجرة رقیقة اللحم متماسك عصیرى تنضج متأخرة في أكتوبر الشجرة

..سنوات سنوات ) ) ٦٦--٤٤((منتشرة قویة النمو مبكرة اإلثمار منتشرة قویة النمو مبكرة اإلثمار 



األصناف العالمیةاألصناف العالمیة

    WealthyWealthyویلثي ویلثي   §§
ÑÑ الثمرة مبططة الشكل متوسط الحجم مبكرة النضج الثمرة مبططة الشكل متوسط الحجم مبكرة النضج..
  JonathanJonathanجوناثان جوناثان   §§

ÑÑ الثمرة كرویة الشكل متوسطة الحجم واللحم عصیرى ھش الثمرة كرویة الشكل متوسطة الحجم واللحم عصیرى ھش  .  .
ÑÑ متأخرة فى النضج فى أكتوبر متأخرة فى النضج فى أكتوبر..
ÑÑ   سنواتسنوات  ٦٦--٤٤((الشجرة منتشرة متوسطة النمو مبكرة اإلثمار الشجرة منتشرة متوسطة النمو مبكرة اإلثمار. (. (



األصناف العالمیةاألصناف العالمیة

  WinesapeWinesapeواینساب واینساب §§
ÑÑ الثمرة كرویة الشكل متوسطة الحجم واللحم محمر تنضج فى أواخر الثمرة كرویة الشكل متوسطة الحجم واللحم محمر تنضج فى أواخر

..الخریف وأوائل الشتاء الخریف وأوائل الشتاء 
§§Northen Spy Northen Spy     

ÑÑ كرویة الشكل مبططة قلیًال متوسطة الحجم متأخرة في النضج كرویة الشكل مبططة قلیًال متوسطة الحجم متأخرة في النضج..



األصناف العالمیةاألصناف العالمیة

::أصناف صفراءأصناف صفراء••
§§Golden DelicousGolden Delicous    

ÑÑ الثمرة بیضیة الشكل ذات أربعة نتوءات حول الكأس الثمرة بیضیة الشكل ذات أربعة نتوءات حول الكأس
ÑÑ اللحم متماسك وھش اللحم متماسك وھش
ÑÑتنضج في النصف األول من أكتوبرتنضج في النصف األول من أكتوبر
ÑÑ الشجرة قائمة متوسطة النمو مبكرة اإلثمار الشجرة قائمة متوسطة النمو مبكرة اإلثمار  .  .
§§Grimos GoldenGrimos Golden

ÑÑ   الثمرة كرویة الشكل كبیرة الحجم متأخر في النضج الثمرة كرویة الشكل كبیرة الحجم متأخر في النضج  .  .
§§Cox OrangeCox Orange    

ÑÑ الثمرة كرویة الشكل متوسطة الحجم متأخرة في النضج الثمرة كرویة الشكل متوسطة الحجم متأخرة في النضج..



أصناف محلیةأصناف محلیة

::أصناف حمراء أصناف حمراء ••
::فولوس فولوس §§

ÑÑ  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  مستطیلةمستطیلة  الثمرةالثمرة
ÑÑنكھةنكھة  ذاتذات  الحالوةالحالوة  متوسطھمتوسطھ  خفیفخفیف  إخضرارإخضرار  یشوبھیشوبھ  أحمرأحمر  لونلون  ذاتذات  

    خاصةخاصة
ÑÑ  مایومایو  فيفي  مبكًرامبكًرا  تنتجتنتج  ..    
::  إسترخانإسترخان§§

ÑÑ  صفراءصفراء  نقطنقط  بھابھا  مستدیرةمستدیرة  كبیرةكبیرة  الثمرةالثمرة
ÑÑالعصارةالعصارة  كثیرةكثیرة..
ÑÑ  أغسطسأغسطس  فيفي  تنضجتنضج  ..



أصناف محلیةأصناف محلیة

::أصناف خضراء أو صفراء أصناف خضراء أو صفراء ••
:  :  البلدى البلدى   §§

ÑÑأھم األصناف المحلیةأھم األصناف المحلیة
ÑÑالثمرة صغیرة الحجمالثمرة صغیرة الحجم
ÑÑ  ذات لون أخضرذات لون أخضر
ÑÑمتوسطة الحالوةمتوسطة الحالوة
ÑÑتنضج في یونیو ویولیوتنضج في یونیو ویولیو
ÑÑ تمتاز الشجرة بكثرة السرطانات وھى متھدلة األفرع تمتاز الشجرة بكثرة السرطانات وھى متھدلة األفرع  .  .



أصناف محلیةأصناف محلیة

    ::أصناف جدیدة أصناف جدیدة §§
ÑÑوھى تمتاز بقلة إحتیاجھا للبرودة وھذا یالئم ظروفنا المحلیةوھى تمتاز بقلة إحتیاجھا للبرودة وھذا یالئم ظروفنا المحلیة
ÑÑ قد تنجح بعض األصناف األخرى بعد معاملتھا بمواد كیماویة تساعد قد تنجح بعض األصناف األخرى بعد معاملتھا بمواد كیماویة تساعد

::على كسر طور السكون وفیما یلى أھم ھذه األصناف على كسر طور السكون وفیما یلى أھم ھذه األصناف 
    .Anna.Annaصنف تفاح صنف تفاح §§

ÑÑ ھذا الصنف ناتج عن التھجین بین صنفي ھذا الصنف ناتج عن التھجین بین صنفيRed Hadassiya X Red Hadassiya X 
Golden DeliciousGolden Delicious



أصناف محلیةأصناف محلیة

ÑÑ ٣٠٠٣٠٠یمتاز ھذا الصنف بأن إحتیاجاتھ للبرودة قلیلة حیث تصل إلى یمتاز ھذا الصنف بأن إحتیاجاتھ للبرودة قلیلة حیث تصل إلى--
مم7ْْ7ساعة أقل من ساعة أقل من   ٤٠٠٤٠٠

ÑÑ بالتالي یمكن التوسع في زراعتھ تحت ظروفنا المحلیة بالتالي یمكن التوسع في زراعتھ تحت ظروفنا المحلیة..
ÑÑ یبدأ في التحرك الخضرى في بدایة النصف األخیر من شھر فبرایر یبدأ في التحرك الخضرى في بدایة النصف األخیر من شھر فبرایر

وبدایة إزھاره من الثلث الثاني من مارسوبدایة إزھاره من الثلث الثاني من مارس



أصناف محلیةأصناف محلیة

كیلوجرام للشجرة عمر كیلوجرام للشجرة عمر   ٣٥٣٥تشیر النتائج إلى أن محصول األشجار في المتوسط تشیر النتائج إلى أن محصول األشجار في المتوسط ••
أربعة سنوات  أربعة سنوات  

وتنضج ثماره في نھایة وتنضج ثماره في نھایة % % ٧٥٧٥حیویة حبوب اللقاح لھذا الصنف تصل إلى حوالي حیویة حبوب اللقاح لھذا الصنف تصل إلى حوالي ••
شھر یونیو وأوائل شھر یولیوشھر یونیو وأوائل شھر یولیو

یستمر الجمع إلى نھایة شھر یولیو والثمار ذات حجم كبیر إلى متوسط وتمیل یستمر الجمع إلى نھایة شھر یولیو والثمار ذات حجم كبیر إلى متوسط وتمیل ••
..الثمار إلى االستطالةالثمار إلى االستطالة



أصناف محلیةأصناف محلیة

اللون األحمر یكون غالًبا على معظم أجزاء الثمرة وتصل نسبة المواد الصلبة اللون األحمر یكون غالًبا على معظم أجزاء الثمرة وتصل نسبة المواد الصلبة ••
%  %  ٠.٦٧٣٠.٦٧٣والحموضة إلى والحموضة إلى   ١١.٥١١.٥الذائبة إلى الذائبة إلى 

الثمار ذات طعم جید لحمھا قارش في بدایة الجمع ثم تمیل بعد ذلك إلى الطراوة الثمار ذات طعم جید لحمھا قارش في بدایة الجمع ثم تمیل بعد ذلك إلى الطراوة ••
))SoftSoft ( ( كلما تقدمت في النضج كلما تقدمت في النضج . .

یبكر في النمو یبكر في النمو   ١٠٦١٠٦المطعوم على أصل مالنج المطعوم على أصل مالنج   AnnaAnnaمن المالحظ أن صنف من المالحظ أن صنف ••
..١١١١١١أیام عن المطعوم على أصل مالنج أیام عن المطعوم على أصل مالنج   ١٠١٠- - ٧٧الخضرى و الزھرى بحوالى الخضرى و الزھرى بحوالى 



أصناف محلیةأصناف محلیة

  Ein ShemerEin Shemerصنف تفاح صنف تفاح ••
Zabidania X Golden DeliciousZabidania X Golden Deliciousھذا الصنف ناتج من التھجین ھذا الصنف ناتج من التھجین §§
یمتاز ھذا الصنف بأن إحتیاجاتھ للبرودة قلیلة یمتاز ھذا الصنف بأن إحتیاجاتھ للبرودة قلیلة §§
م م ٧٧ْْساعة أقل من ساعة أقل من   Anna Anna 300300--400400كما في صنف األنا كما في صنف األنا §§
یعد ھذا الصنف من األصناف الملقحة لألنا وحیویة حبوب لقاحة مرتفعة یعد ھذا الصنف من األصناف الملقحة لألنا وحیویة حبوب لقاحة مرتفعة §§

%  %  ٨٩٨٩تصل إلى تصل إلى 
تدل النتائج الخاصة بھذا الصنف تحت ظروفنا المحلیة أنھ یتقارب في میعاد تدل النتائج الخاصة بھذا الصنف تحت ظروفنا المحلیة أنھ یتقارب في میعاد §§

تحرك البراعم الخضریة واإلزھار مع صنف األنا المطعوم على أصل مالنج تحرك البراعم الخضریة واإلزھار مع صنف األنا المطعوم على أصل مالنج 
١١١١١١    



أصناف محلیةأصناف محلیة

 Ein Einأن كان یتأخر في میعاد التزھیر حوالى أسبوع وتعطى شجرة التفاح أن كان یتأخر في میعاد التزھیر حوالى أسبوع وتعطى شجرة التفاح وو§§
ShemerShemer   كیلو جرام للشجرة عمر أربعة كیلو جرام للشجرة عمر أربعة   ٣٨٣٨محصول یقدر بحوالى محصول یقدر بحوالى

سنوات  سنوات  
جرام ذات لون أصفر جرام ذات لون أصفر   ١٢٥١٢٥یصل وزن الثمرة یصل وزن الثمرة §§
%)  %)  ١٢.٠١٢.٠--%%١١.٥١١.٥((تصل نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى تصل نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى §§
%.  %.  ٠.٨٢٠٠.٨٢٠الحموضة الحموضة §§
..یبدأ  نضج الثمار في األسبوع الثاني من شھر یولیو یبدأ  نضج الثمار في األسبوع الثاني من شھر یولیو §§



أصناف محلیةأصناف محلیة

Dorsett GoldenDorsett Goldenصنف تفاح صنف تفاح ••
 Golden Delicious Golden Deliciousھذا الصنف ناتج من صنف ھذا الصنف ناتج من صنف §§
١٩٥٣١٩٥٣نتیجة طفرة بھ ثم أخذت البذور وزرعت عام نتیجة طفرة بھ ثم أخذت البذور وزرعت عام   §§
١٩٥٩١٩٥٩ثم حدث بھا إنتخاب عام ثم حدث بھا إنتخاب عام   §§
  ٤٠٠٤٠٠--٣٠٠٣٠٠ھو من األصناف التى تتمیز بأن إحتیاجاتھا للبرودة تصل إلى ھو من األصناف التى تتمیز بأن إحتیاجاتھا للبرودة تصل إلى §§

م م 7ْْ7ساعة أقل من ساعة أقل من 
  AnnaAnnaھو من األصناف الملقحة لصنف ھو من األصناف الملقحة لصنف §§



أصناف محلیةأصناف محلیة

تدل نتائج الدراسة على ھذا الصنف تحت ظروفنا المحلیة أنھ من األصناف تدل نتائج الدراسة على ھذا الصنف تحت ظروفنا المحلیة أنھ من األصناف §§
التى یتوقع نجاحھا وإنتشارھا التى یتوقع نجاحھا وإنتشارھا 

حیث أن الصفات الثمریة لھذا الصنف جیدة فتصل نسبة المواد الصلبة الذائبة حیث أن الصفات الثمریة لھذا الصنف جیدة فتصل نسبة المواد الصلبة الذائبة §§
%)  %)  ١٣١٣--١٢١٢((إلى إلى 
جرام والثمرة ذات لون أصفر في بعض األحیان جرام والثمرة ذات لون أصفر في بعض األحیان   ٩٨٩٨وزن الثمرة یصل إلى وزن الثمرة یصل إلى §§

قد یمیل للحمرة الخفیفة قد یمیل للحمرة الخفیفة 
قارش وتنضج في األسبوع الثاني من قارش وتنضج في األسبوع الثاني من ) ) (Crisp)Crispتمیل لإلستدارة ولحم الثمار تمیل لإلستدارة ولحم الثمار §§

..یولیویولیو



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

::حفار ساق التفاح حفار ساق التفاح ••
یصیب الكمثرى والتفاح والسفرجل والرمان وكثیر من أنواع الفاكھة یصیب الكمثرى والتفاح والسفرجل والرمان وكثیر من أنواع الفاكھة §§
تتغذى الیرقات على لب الساق واألفرعتتغذى الیرقات على لب الساق واألفرع§§
..تعرف بوجود إفرازات خارج مكان اإلصابة على ھیئة نشارة خشبیة تعرف بوجود إفرازات خارج مكان اإلصابة على ھیئة نشارة خشبیة §§

    ::العالج العالج ••
یتم العالج إما یدویًا وذلك بوضع سلك فى الثقوب لقتل الیرقات یتم العالج إما یدویًا وذلك بوضع سلك فى الثقوب لقتل الیرقات §§
لتر ماء لتر ماء   ١٠٠١٠٠//٣٣سمسم  ٣٠٠٣٠٠أو بالرش بكل من السیدیال أو الباسودین بمعدل أو بالرش بكل من السیدیال أو الباسودین بمعدل §§
..ذلك خالل شھر مایو وكذا خالل شھر سبتمبر ذلك خالل شھر مایو وكذا خالل شھر سبتمبر §§



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

: : من التفاح الصوفي من التفاح الصوفي ••
تظھر أعراضھ على شكل أورام على الفروع والساق والجذور على شكل تظھر أعراضھ على شكل أورام على الفروع والساق والجذور على شكل §§

عقد عدیدة متراكبة فوق بعضھا عقد عدیدة متراكبة فوق بعضھا 
وجود زغب أبیض كثیف بین العقد وتسبب اإلصابة بھ وقف نمو األشجار وجود زغب أبیض كثیف بین العقد وتسبب اإلصابة بھ وقف نمو األشجار §§

.  .  وقصر جذورھا وقصر جذورھا 
::العالج العالج ••

..زراعة األصناف المقاومة من التفاح أو التطعیم على أصول مقاومة زراعة األصناف المقاومة من التفاح أو التطعیم على أصول مقاومة §§
..  %%  ٠.٢٠.٢رش األشجار بالمالثیون بنسبة رش األشجار بالمالثیون بنسبة §§
.  .  إزالة أشجار الحور من حول بساتین التفاح حتى ال تنتقل منھا الحشرات إزالة أشجار الحور من حول بساتین التفاح حتى ال تنتقل منھا الحشرات §§



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

: : الجرب الجرب ••
یسبب ھذا المرض خسائر كبیرة فى مزارع التفاح حیث یصیب األوراق یسبب ھذا المرض خسائر كبیرة فى مزارع التفاح حیث یصیب األوراق §§

والثمار ویسبب فقد فى المحصولوالثمار ویسبب فقد فى المحصول
على ھیئة على ھیئة ) ) النموات الجدیدةالنموات الجدیدة((تظھر اإلصابة على السطح السفلى لألوراق تظھر اإلصابة على السطح السفلى لألوراق §§

بقع باھتة لونھا أخضر زیتونى أما فى األوراق الكبیرة تكون البقع أكثر بقع باھتة لونھا أخضر زیتونى أما فى األوراق الكبیرة تكون البقع أكثر 
تحدیدًا ویصبح لونھا بنى داكن ثم تتحول للون األسودتحدیدًا ویصبح لونھا بنى داكن ثم تتحول للون األسود

كما تظھر اإلصابة على الثمار على شكل بقع صغیرة داكنة اللون عنھا فى كما تظھر اإلصابة على الثمار على شكل بقع صغیرة داكنة اللون عنھا فى §§
..األوراق األوراق 



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

    ::العالج العالج ••
مرات كل أسبوعین بالكابتان مرات كل أسبوعین بالكابتان   ٣٣ترش األشجار بعد إنتھاء التزھیر والعقد ترش األشجار بعد إنتھاء التزھیر والعقد §§

لتر ماء  لتر ماء      ١٠٠١٠٠/ / جم جم ٢٠٠٢٠٠بمعدل بمعدل 
لتر ماء لتر ماء   ١٠٠١٠٠/ /   ٣٣سمسم١٠٠١٠٠البالنتافاكس بمعدل البالنتافاكس بمعدل   §§



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

    ::حشرة الحلویات المحاریة حشرة الحلویات المحاریة ••
تصیب التفاح والكمثرى والسفرجل والبرقوق والمشمش والخوخ واللوز تصیب التفاح والكمثرى والسفرجل والبرقوق والمشمش والخوخ واللوز §§
توجد الحشرة ملتصقة بقلف األشجار توجد الحشرة ملتصقة بقلف األشجار §§
..تسبب تشقق األشجار وضعفھا وضمور األوراق وإصفرارھا تسبب تشقق األشجار وضعفھا وضمور األوراق وإصفرارھا §§

::العالج العالج ••
%  %  ٥٥الرش بزیت كریوكرمب بنسبة الرش بزیت كریوكرمب بنسبة §§
رشة ثانیة بمحالیل الزیوت الصیفیة التى تكون مستحلباترشة ثانیة بمحالیل الزیوت الصیفیة التى تكون مستحلبات§§
% .% .٣٣مثل بیثل باراثیون مثل بیثل باراثیون   §§



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

::حشرة التین الشمعیة وكذا الحشرات القشریة حشرة التین الشمعیة وكذا الحشرات القشریة ••
تظھر األعراض على شكل أورام على أطراف األفرع تظھر األعراض على شكل أورام على أطراف األفرع §§
..الرش بزیت الفولك أو بمحلول الجیر والكبریت في الشتاء الرش بزیت الفولك أو بمحلول الجیر والكبریت في الشتاء §§
.  .  ظھور بقع حمراء على الثمار خالل موسم النمو ظھور بقع حمراء على الثمار خالل موسم النمو   §§

    ::العالج العالج ••
  ١٠٠١٠٠//٣٣سمسم  ٣٠٠٣٠٠الرش بالزیت المعدنى ومعھ السیدیال أو الباسودین بمعدل الرش بالزیت المعدنى ومعھ السیدیال أو الباسودین بمعدل §§

.  .  لتر ماء لتر ماء 



PearPearالكمثرى الكمثرى 

PearPearالكمثرى الكمثرى ••
تنتشر زراعتھا في محافظة البحیرة كما تكثر زراعتھ سنھ بعد أخرى في تنتشر زراعتھا في محافظة البحیرة كما تكثر زراعتھ سنھ بعد أخرى في §§

جمھوریة مصر العربیة جمھوریة مصر العربیة 
یعرف في الجمھوریة العربیة السوریة باسم األجاس یعرف في الجمھوریة العربیة السوریة باسم األجاس §§
: : للكمثرى عدة أنواع أھمھا للكمثرى عدة أنواع أھمھا §§

ØØالكمثرى العادیة أو الفرنسیة أو األوربیةالكمثرى العادیة أو الفرنسیة أو األوربیة : :Pyrus CommunisPyrus Communis  
ØØالكمثرى الیابانیة أو الصینیةالكمثرى الیابانیة أو الصینیة : :P. pyrifolisP. pyrifolis    
ØØوأھمھاوأھمھا: : الكمثرى اآلسیویةالكمثرى اآلسیویة  :  :P. CallaryansP. Callaryans  



PearPearالكمثرى الكمثرى 

  Pyrus CommunisPyrus Communis: : الكمثرى العادیة أو الفرنسیة أو األوربیةالكمثرى العادیة أو الفرنسیة أو األوربیة••
تظھر األزھار مع األوراقتظھر األزھار مع األوراق§§
األوراق تسنینھا مائلاألوراق تسنینھا مائل§§
..الكأس مستدیم بالثمرة تشمل أم األصناف الكأس مستدیم بالثمرة تشمل أم األصناف §§



PearPearالكمثرى الكمثرى 

    P. pyrifolisP. pyrifolis: : الكمثرى الیابانیة أو الصینیةالكمثرى الیابانیة أو الصینیة••
تظھر األزھار قبل األوراقتظھر األزھار قبل األوراق§§
األوراق تسنینھا حاد مثل األشواكاألوراق تسنینھا حاد مثل األشواك§§
الكأس متساقط  الكأس متساقط  §§
الثمار قلیلة الجودة الثمار قلیلة الجودة §§
..مقاوم لمرض الذبول مقاوم لمرض الذبول §§

  P. CallaryansP. Callaryans:  :  وأھمھاوأھمھا: : الكمثرى اآلسیویةالكمثرى اآلسیویة••
تستعمل كأصل نموه قوى وتقاوم مرض الذبولتستعمل كأصل نموه قوى وتقاوم مرض الذبول§§
..ثماره صغیرة الحجم وال تؤكل ثماره صغیرة الحجم وال تؤكل §§



الوصف النباتي الوصف النباتي 

: : الوصف النباتي الوصف النباتي ••
شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق جذورھا قویة وساقھا مستقیمة شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق جذورھا قویة وساقھا مستقیمة §§
نموھا قائم ومندمج األفرع الحدیثة ملساء لونھا مائل إلى اللون الرمادي نموھا قائم ومندمج األفرع الحدیثة ملساء لونھا مائل إلى اللون الرمادي §§
. . األوراق بیضاویة ملساء وأعناقھا طویلة نوًعااألوراق بیضاویة ملساء وأعناقھا طویلة نوًعا  §§
واألوراق الحدیثة أبریة واألوراق الحدیثة أبریة §§
الثمرة تفاحیة لھا أشكال مختلفة منھا المستطیل والبیضاوى والكمثرى الثمرة تفاحیة لھا أشكال مختلفة منھا المستطیل والبیضاوى والكمثرى §§

..والكروي والكروي 



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

  المكانالمكان  فيفي  الزراعةالزراعة  منمن  السادسةالسادسة  السنةالسنة  فيفي  ))بشائربشائر((  اإلثماراإلثمار  فيفي  الشجرةالشجرة  تبدأتبدأ••
    عشرعشر  والخامسةوالخامسة  عشرعشر  الثانیةالثانیة  السنةالسنة  بعدبعد  یبدأیبدأ  الغزیرالغزیر  الحملالحمل  ولكنولكن  المستدیمالمستدیم

  خضرىخضرى  نوعنوع  عنعن  التفاحالتفاح  فيفي  كماكما  الزھرىالزھرى  البرعمالبرعم  ویتفتحویتفتح  خلیطةخلیطة  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم••
أزھارأزھار  ٧٧--٥٥  منمن  المكونةالمكونة  النورةالنورة  طرفھطرفھ  فيفي  یحملیحمل

    تقریًباتقریًبا  سنواتسنوات  ٨٨  لمدةلمدة  تعمرتعمر  ثمریةثمریة  دوابردوابر  علىعلى  طرفًیاطرفًیا  الثمریةالثمریة  البراعمالبراعم  تحملتحمل  عادةعادة••
  أفرعأفرع  علىعلى  وجانبًیاوجانبًیا  طرفًیاطرفًیا  الزھریةالزھریة  براعمھابراعمھا  منمن  عدًداعدًدا  األصنافاألصناف  بعضبعض  تحملتحمل  قدقد••

سنةسنة  عمرھاعمرھا



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

  بینمابینما  ومستدیرومستدیر  كبیركبیر  الكمثرىالكمثرى  فيفي  وھووھو  التفاحالتفاح  فيفي  مثیلھمثیلھ  منمن  أكبرأكبر  الزھرىالزھرى  البرعمالبرعم••
  إلىإلى  عامعام  بوجھبوجھ  الكمثرىالكمثرى  أصنافأصناف  وتمیلوتمیل  وبرىوبرى  أوأو  أملسأملس  حادحاد  الخضرىالخضرى  البرعمالبرعم
  التفاحالتفاح  منمن  أكثرأكثر  البكرىالبكرى  العقدالعقد

  الال  وبذلكوبذلك  بارتلتبارتلت  صنفصنف  مثلمثل  ذاتیًاذاتیًا  مخصبةمخصبة  تكونتكون  قدقد  الكمثرىالكمثرى  أصنافأصناف  بعضبعض••
    الحشراتالحشرات  بواسطةبواسطة  خلطیًاخلطیًا  لقحلقح  إذاإذا  بوفرةبوفرة  یحملیحمل  أنھأنھ  وجدوجد  ولكنولكن  تلقیحتلقیح  إلىإلى  تحتاجتحتاج

  تحتاجتحتاج  وبذلكوبذلك  ذاتًیاذاتًیا  عقیمةعقیمة  تكونتكون  ولیكونتولیكونت  كیفركیفر  مثلمثل  األصنافاألصناف  بعضبعض  توجدتوجد  كذلككذلك••
  لیلقحلیلقح  تقریبًاتقریبًا  تصلحتصلح  التجاریةالتجاریة  األصنافاألصناف  جمیعجمیع  أنأن  نجدنجد  وعموًماوعموًما  خلطىخلطى  تلقیحتلقیح  إلىإلى

  بعًضابعًضا  بعضھابعضھا



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

  واحدواحد  وقتوقت  وفيوفي  مناسبمناسب  األزھاراألزھار  میعادمیعاد  یكونیكون  أنأن  الملقحالملقح  فيفي  یراعيیراعي••
  ووفرهووفره  للملقحللملقح  التجاریةالتجاریة  القیمةالقیمة  مراعاةمراعاة  معمع  الذبولالذبول  لمرضلمرض  مقاوًمامقاوًما  الملقحالملقح  یكونیكون  أنأن••

  تسعةتسعة  لكللكل  ملقحةملقحة  واحدةواحدة  شجرةشجرة  ویكفىویكفى  التلقیحالتلقیح  فيفي  الصنفینالصنفین  وتوافقوتوافق  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب
  أشجارأشجار

  صفوفصفوف  أربعةأربعة  لكللكل  الملقحالملقح  منمن  یزرعیزرع  فإنھفإنھ  كثیرةكثیرة  لقاحلقاح  لحبوبلحبوب  الصنفالصنف  إحتاجإحتاج  إذاإذا••
األصلیةاألصلیة  األشجاراألشجار  منمن



التكاثرالتكاثر

: : البذورالبذور••
یوًما تقریًبا إبتداء من أواخر دیسمبر  یوًما تقریًبا إبتداء من أواخر دیسمبر    ٤٥٤٥تحتاج إلى عملیة الكمر البارد لمدة تحتاج إلى عملیة الكمر البارد لمدة §§
في حوالى فبرایر تستخرج البذور وتزرع في مراقد البذرة فى سطور في حوالى فبرایر تستخرج البذور وتزرع في مراقد البذرة فى سطور §§
سم یمكن خفھا بحیث یبعد بعضھا عن بعض سم یمكن خفھا بحیث یبعد بعضھا عن بعض   ٣٥٣٥عندما تنمو البادرات بطول عندما تنمو البادرات بطول §§

سم سم ٣٥٣٥xx5050بمسافة بمسافة 



التكاثرالتكاثر

إذا كان نمو الشتالت قوًیا یمكن تطعیمھا في أغسطس من السنة نفسھاإذا كان نمو الشتالت قوًیا یمكن تطعیمھا في أغسطس من السنة نفسھا§§
لكن عادة تترك الشتالت لفصل نمو واحد ثم في أواخر الشتاء تقلع الشتالت لكن عادة تترك الشتالت لفصل نمو واحد ثم في أواخر الشتاء تقلع الشتالت §§

ملشًا وتقلم الجذور ملشًا وتقلم الجذور 
  ٥٠٥٠یقطع الجذور الوتدى ثم تزرع في المشتل على خطوط تبعد عن بعضھا یقطع الجذور الوتدى ثم تزرع في المشتل على خطوط تبعد عن بعضھا §§

سم سم 
..سم ثم تطعم في الربیع سم ثم تطعم في الربیع   ٣٥٣٥بین الشتلة واألخرى بین الشتلة واألخرى §§



التكاثرالتكاثر

::التطعیم بالعین أو بالقلم التطعیم بالعین أو بالقلم ••
أكثر الطرق إستعماًال وتطعم بالعین في أغسطسأكثر الطرق إستعماًال وتطعم بالعین في أغسطس§§
بالقلم في فبرایر وقبل إجراء التطعیم بحوالى أسبوع تزال األفرع بالقلم في فبرایر وقبل إجراء التطعیم بحوالى أسبوع تزال األفرع   اواو§§

سم من سطح األرضسم من سطح األرض  ١٥١٥--١٠١٠واألوراق لمسافة واألوراق لمسافة 
لتسھیل إجراء عملیة التطعیم لتسھیل إجراء عملیة التطعیم   §§



التكاثرالتكاثر

یجب مالحظة أن البراعم المأخوذة من أشجار صغیرة السن غیر مثمرة یجب مالحظة أن البراعم المأخوذة من أشجار صغیرة السن غیر مثمرة §§
یؤخر كثیًرا في حمل األشجار المطعومة یؤخر كثیًرا في حمل األشجار المطعومة 

تستعمل األصول التالیة تستعمل األصول التالیة §§
ÑÑ الكمثرى العادیة الكمثرى العادیة::    

ØØ    أحسن األصول وأكثرھا إستعماًال تستورد من ھولندا وفرنساأحسن األصول وأكثرھا إستعماًال تستورد من ھولندا وفرنسا
ØØ  أصل مقوى وینجح في أنواع كثیرة من األراضى ویتحمل التغیر  أصل مقوى وینجح في أنواع كثیرة من األراضى ویتحمل التغیر

في الرطوبة األرضیة في الرطوبة األرضیة 
ØØ ذلك ناتج عن تعمق وانتشار المجموع الجذرى القوى ذلك ناتج عن تعمق وانتشار المجموع الجذرى القوى
ØØ كما یتحمل األرض الجیریة بدرجة أكثر من األصول األخرى وھو كما یتحمل األرض الجیریة بدرجة أكثر من األصول األخرى وھو

..قلیل المقاومة لمرض الذبول قلیل المقاومة لمرض الذبول 



التكاثرالتكاثر

ÑÑ الكمثرى الیابانیة الكمثرى الیابانیة::
ØØ   ال تتحمل األرض الرطبة وتصاب الثمار المطعومة علیھ بالمرض ال تتحمل األرض الرطبة وتصاب الثمار المطعومة علیھ بالمرض

..الفسیولوجى المسمى إسوداد الطرف الفسیولوجى المسمى إسوداد الطرف 
ÑÑ الكمثرى الكالریانا الكمثرى الكالریانا::  

ØØمنیع ضد مرض الذبولمنیع ضد مرض الذبول
ØØحساس للجیرحساس للجیر
ØØأصل مقو للنمو بدرجة أكبر كثیًرا من األصول األخرىأصل مقو للنمو بدرجة أكبر كثیًرا من األصول األخرى
ØØ یعتبر أحسن األصول للمناطق الحارة یعتبر أحسن األصول للمناطق الحارة



التكاثرالتكاثر

:  :  السفرجل السفرجل ••
أصل مقصر للنمو وذلك یمكن زراعة عدد أكبر من األشجار في الفدان كثیر أصل مقصر للنمو وذلك یمكن زراعة عدد أكبر من األشجار في الفدان كثیر §§

السرطانات وجذوره سطحیة لذلك یتحمل كثرة الرطوبة األرضیة السرطانات وجذوره سطحیة لذلك یتحمل كثرة الرطوبة األرضیة 
حساس لكثرة وجود الجیر  حساس لكثرة وجود الجیر  §§
الطعوم علیھ حجمھا محدود ومبكرة في اإلثمار وثمارھا كبیرة الحجم جیدة الطعوم علیھ حجمھا محدود ومبكرة في اإلثمار وثمارھا كبیرة الحجم جیدة §§

الصفات الصفات 



التكاثرالتكاثر

لكن ال تنجح علیھ كل األصناف مثل صنف بارتلت لكن ال تنجح علیھ كل األصناف مثل صنف بارتلت §§
لذلك یستعمل التطعیم المزدوج باستخدام أصل وسطى مثل صنف ھاردىلذلك یستعمل التطعیم المزدوج باستخدام أصل وسطى مثل صنف ھاردى§§
كذلك صنف لیكونت المنتشر في مصر ودرجة توافقھ مع السفرجل كأصل كذلك صنف لیكونت المنتشر في مصر ودرجة توافقھ مع السفرجل كأصل   §§

ضعیفة ضعیفة 
لذلك یجرى التطعیم المزدوج بإستعمال صنف شیرا كطعم وسطىلذلك یجرى التطعیم المزدوج بإستعمال صنف شیرا كطعم وسطى§§
..أما صنف كیفر المنتشر أیًضا في مصر فدرجة توافقھ جیدة مع السفرجل أما صنف كیفر المنتشر أیًضا في مصر فدرجة توافقھ جیدة مع السفرجل §§



التكاثرالتكاثر

::البتشلیفولیا البتشلیفولیا ••
یعتبر من األصول المقاومة للفحة الناریة ومرض تدھور أشجار الكمثرى  یعتبر من األصول المقاومة للفحة الناریة ومرض تدھور أشجار الكمثرى  §§

وكذلك من الجذور وكذلك من الجذور 
ھو من األصول القویة النمو ذو مجموع جذرى قوى وھو غیر حساس ھو من األصول القویة النمو ذو مجموع جذرى قوى وھو غیر حساس §§

لمرض اإلصفرار الفسیولوجى لمرض اإلصفرار الفسیولوجى 
یتحمل زیادة میاه الرى وكذا العطش والجفاف یتحمل زیادة میاه الرى وكذا العطش والجفاف §§
ھو متوافق مع جمیع األصناف التى تطعم علیھ وخصوصًا صنف اللیكونت  ھو متوافق مع جمیع األصناف التى تطعم علیھ وخصوصًا صنف اللیكونت  §§

..المنزرع بمصر ویعطى أشجار قویة ذات محصول غزیر المنزرع بمصر ویعطى أشجار قویة ذات محصول غزیر 



الجو المناسبالجو المناسب

األصناف كیفر ولیكونت المنتشرة في مصر ال تحتاج إلى فترة برودة طویلة أى األصناف كیفر ولیكونت المنتشرة في مصر ال تحتاج إلى فترة برودة طویلة أى ••
لیست لھا دور راحھ طویللیست لھا دور راحھ طویل

بینما الصنف بارتلت فھو یحتاج إلى فترة برودة طویلة بینما الصنف بارتلت فھو یحتاج إلى فترة برودة طویلة   ••
یالحظ أن الشتاء الدافئ یسبب عدم إنتظام تفتح البراعم الزھریة یالحظ أن الشتاء الدافئ یسبب عدم إنتظام تفتح البراعم الزھریة ••



الجو المناسبالجو المناسب

كذلك یسبب موت كثیر من ھذه البراعم أو سقوطھا قبل تفتحھا مما یؤثر على كذلك یسبب موت كثیر من ھذه البراعم أو سقوطھا قبل تفتحھا مما یؤثر على ••
المحصول بدرجة كبیرة المحصول بدرجة كبیرة 

من حیث الثمار نجد أن الطعم الجید للثمار یحتاج إلى صیف حار بدرجة أكثر من حیث الثمار نجد أن الطعم الجید للثمار یحتاج إلى صیف حار بدرجة أكثر ••
من ثمار التفاح من ثمار التفاح 

إال أن إرتفاع درجة الحرارة المصحوبة بإرتفاع درجة الرطوبة یساعد كثیًرا  إال أن إرتفاع درجة الحرارة المصحوبة بإرتفاع درجة الرطوبة یساعد كثیًرا  ••
.  .  على إنتشار المرض البكتیري المعروف باسم مرض الذبول على إنتشار المرض البكتیري المعروف باسم مرض الذبول 



األرض المناسبةاألرض المناسبة

تزرع في أنواع كثیرة من األراضي فالكمثري تتحمل التھویة الردیئة تزرع في أنواع كثیرة من األراضي فالكمثري تتحمل التھویة الردیئة ••
أیًضا تتحمل إرتفاع نسبة الصودیوم باألرض ومن ناحیة أخرى ال تتحمل كثرة أیًضا تتحمل إرتفاع نسبة الصودیوم باألرض ومن ناحیة أخرى ال تتحمل كثرة ••

الجیر في األرض الجیریة الجیر في األرض الجیریة 
حیث یؤدى إلى ظھور مرض اإلصفرار وذلك لترسیبة الحدید في األرضحیث یؤدى إلى ظھور مرض اإلصفرار وذلك لترسیبة الحدید في األرض••
في األراضى الطینیة یتأخر اإلثمار فقط وعموًما أفضل أرض ھى أرض الفواكھ في األراضى الطینیة یتأخر اإلثمار فقط وعموًما أفضل أرض ھى أرض الفواكھ ••

المثالیة أى الخصبة العمیقة الجیدة الصرف المثالیة أى الخصبة العمیقة الجیدة الصرف 
.  .  كما ینجح في األرض المتوسطة الثقل الجیدة الصرف كما ینجح في األرض المتوسطة الثقل الجیدة الصرف ••



مسافات الزراعةمسافات الزراعة

:  :    مسافات الزراعةمسافات الزراعة••
م م   x x 66  ٤٤م أو م أو   x x 55  ٥٥تزرع األشجار عادة على مسافة تزرع األشجار عادة على مسافة §§
.  .  ذلك حسب قوة األرض وطبیعة نمو األشجار ونوع األصل المستخدم ذلك حسب قوة األرض وطبیعة نمو األشجار ونوع األصل المستخدم §§



التسمیدالتسمید

متر مكعب متر مكعب   ٢٠٢٠--١٥١٥قبل زراعة الكمثرى باألرض المستدیمة یجب إضافة حوالى قبل زراعة الكمثرى باألرض المستدیمة یجب إضافة حوالى ••
سماد بلدى للفدان سماد بلدى للفدان 

بعد الزراعة یالحظ نمو األشجار في الربیع والصیفبعد الزراعة یالحظ نمو األشجار في الربیع والصیف••
جم نترات جیر للشجرة جم نترات جیر للشجرة   ٥٠٥٠فإذا كانت النموات الناتجة ضعیفة فیضاف حوالى فإذا كانت النموات الناتجة ضعیفة فیضاف حوالى ••

جم كلما كبرت األشجارجم كلما كبرت األشجار١٠٠١٠٠تزاد إلى تزاد إلى 
في الشتاء التالى األشجار التى عمرھا سنھ واحدة یضاف إلیھا حوالى نصف في الشتاء التالى األشجار التى عمرھا سنھ واحدة یضاف إلیھا حوالى نصف ••

..مقطف سماد بلدى جید وتزداد ھذه الكمیة كلما كبرت األشجارمقطف سماد بلدى جید وتزداد ھذه الكمیة كلما كبرت األشجار
            



التسمیدالتسمید

    بلدىبلدى  سمادسماد  مقاطفمقاطف  ٤٤--٣٣  یضافیضاف  المثمرةالمثمرة  البالغةالبالغة  األشجاراألشجار••
  كجمكجم  نصفنصف  بمعدلبمعدل  نتراتىنتراتى  بسمادبسماد  تسمدتسمد  اإلزھاراإلزھار  وو  النموالنمو  موسمموسم  أثناءأثناء  مارسمارس  فيفي••

  للشجرةللشجرة
    السمادالسماد  منمن  ثانیةثانیة  دفعةدفعة  تضافتضاف  مایومایو  فيفي  ثمثم  األزھاراألزھار  عقدعقد  لزیادةلزیادة  ذلكذلك••
  منمن  أكثرأكثر  القوىالقوى  الغزیرالغزیر  الخضريالخضري  النموالنمو  إلىإلى  الكثیرالكثیر  التسمیدالتسمید  یؤدىیؤدى  أالأال  مالحظةمالحظة  معمع••

    الالزمالالزم
  الشتاءالشتاء  فيفي  البردالبرد  لتأثیرلتأثیر  الحدیثةالحدیثة  النمواتالنموات  وتعریضوتعریض  الثمارالثمار  حملحمل  منمن  یؤخریؤخر  فذلكفذلك••
  لمرضلمرض  األشجاراألشجار  تعرضتعرض  زیادةزیادة  تسببتسبب  ماما  كثیًراكثیًرا  األزوتىاألزوتى  التسمیدالتسمید  زیادةزیادة  كذلككذلك••

..  الذبولالذبول



التسمیدالتسمید

::فى حالة الرى بالتنقیط فى حالة الرى بالتنقیط ••
یفضل عدم إضافة األزوت أثناء فترة التزھیر والعقد یفضل عدم إضافة األزوت أثناء فترة التزھیر والعقد ••
معدالت األزوت أثناء تلك الفترة فى صورة نترات كالسیوم معدالت األزوت أثناء تلك الفترة فى صورة نترات كالسیوم   ٥٥//١١یمكن إضافة یمكن إضافة ••

.  .  مرة فى األسبوع مرة فى األسبوع   ٢٢- - ١١بمعدل بمعدل 
فى فترة ما بعد العقد وإكتمال نمو ونضج الثمار والباقى بعد جمع فى فترة ما بعد العقد وإكتمال نمو ونضج الثمار والباقى بعد جمع % % ٧٠٧٠یضاف یضاف ••

..المحصول المحصول 



التسمیدالتسمید

الكمیة حتى جمع الكمیة حتى جمع   ٤٤//٣٣یضاف البوتاسیوم من بدایة موسم النمو على أن یضاف یضاف البوتاسیوم من بدایة موسم النمو على أن یضاف ••
..المحصول ویضاف الباقى بعد الجمع المحصول ویضاف الباقى بعد الجمع 

یضاف عنصر الفوسفور فى صورة حامض فوسفوریك على دفعات أسبوعیة أو یضاف عنصر الفوسفور فى صورة حامض فوسفوریك على دفعات أسبوعیة أو ••
..مرات أسبوعیًا مرات أسبوعیًا   ٣٣--٢٢مع األزوت والبوتاسیوم مع األزوت والبوتاسیوم 

تضاف العناصر الصغرى فى صورة مخلبیة إما فى شبكة الرى أو رشًا على تضاف العناصر الصغرى فى صورة مخلبیة إما فى شبكة الرى أو رشًا على ••
.  .  مرات حتى جمع المحصول ومرة بعد الجمع مرات حتى جمع المحصول ومرة بعد الجمع   ٣٣- - ٢٢النباتات من النباتات من 



الرىالرى

    متقاربةمتقاربة  فتراتفترات  علىعلى  البواكىالبواكى  بطریقةبطریقة  تروىتروى  التفاحالتفاح  فيفي  كماكما  الصغیرةالصغیرة  األشجاراألشجار••
    الخریفالخریف  فيفي  یومیوم  ١٥١٥  وكلوكل  صیًفاصیًفا  أیامأیام  عشرةعشرة  أوأو  أسبوعأسبوع  كلكل  فتروىفتروى••
المنطقةالمنطقة  وجووجو  ،،  األرضاألرض  نوعنوع  حسبحسب  ذلكذلك••
            ..الرىالرى  فیمنعفیمنع  األوراقاألوراق  تسقطتسقط  أنأن  إلىإلى  الرىالرى  یقللیقلل  ثمثم  ••
    فبرایرفبرایر  فيفي  ثقیلةثقیلة  ریھریھ  فتروىفتروى  المثمرةالمثمرة  البالغةالبالغة  األشجاراألشجار••



الرىالرى

  الثمارالثمار  تعقدتعقد  أنأن  إلىإلى  خفیفةخفیفة  ریاتریات  بالرىبالرى  توالىتوالى  ثمثم••
  الجذورالجذور  حولحول  الرطوبةالرطوبة  حفظحفظ  بغرضبغرض  تقریًباتقریًبا  أسبوعأسبوع  كلكل  تروىتروى  ذلكذلك  بعدبعد••
یومیوم  ٢٠٢٠- - ١٥١٥  كلكل  تروىتروى  بأنبأن  الرىالرى  فیقلفیقل  الكاملالكامل  حجمھاحجمھا  إلىإلى  الثمارالثمار  تصلتصل  أنأن  إلىإلى••
    یومیوم  ٣٠٣٠  --٢٥٢٥  كلكل  تروىتروى  الثمارالثمار  جمعجمع  بعدبعد••
    ..  الرىالرى  یمنعیمنع  دیسمبردیسمبر  وأوائلوأوائل  نوفمبرنوفمبر  أواخرأواخر  حتىحتى••



التقلیمالتقلیم

    ::تقلیم تربیة تقلیم تربیة ••
طریقة القائد المحور كما في التفاح مع العنایة التامة بتربیة األشجار في طریقة القائد المحور كما في التفاح مع العنایة التامة بتربیة األشجار في §§

السنوات األربع األولى من عمرھا وذلك للمحافظة على الھیكل األصلى السنوات األربع األولى من عمرھا وذلك للمحافظة على الھیكل األصلى 
كما توجد طریقة أخرى للتربیة وتعرف بإسم منفذھا وھى طریقة كالدول كما توجد طریقة أخرى للتربیة وتعرف بإسم منفذھا وھى طریقة كالدول §§

Caldwoll SystemCaldwoll Systemللتقلیم للتقلیم 
تتلخص في إمالة األفرع إلى جذع أو بربط قطع من الطوب أو الحجارة تتلخص في إمالة األفرع إلى جذع أو بربط قطع من الطوب أو الحجارة §§

إلى ھذه األفرع المائلة إلى ھذه األفرع المائلة 
تجرى ھذه العملیة في الشتاء وفي الربیع تظھر النموات الحدیثة على ھذه تجرى ھذه العملیة في الشتاء وفي الربیع تظھر النموات الحدیثة على ھذه §§

األفرع المائلة األفرع المائلة 



التقلیمالتقلیم

في ھذه الطریقة ال في ھذه الطریقة ال . . عادة تكون النموات النامیة في منطقة اإلنحناء مثمرة عادة تكون النموات النامیة في منطقة اإلنحناء مثمرة §§
یجدى أى تقلیم یجدى أى تقلیم 

بالتالى تكون الشجرة قویة النمو وتحمل مبكًرا عن األشجار المقلمة بحوالى بالتالى تكون الشجرة قویة النمو وتحمل مبكًرا عن األشجار المقلمة بحوالى §§
سنوات سنوات   ٤٤--٢٢
كما تعطى محصوًال كبیًرا وصفات وحجم الثمار تكون جیدة  كما تعطى محصوًال كبیًرا وصفات وحجم الثمار تكون جیدة  §§
مع مالحظة أن ھذه الطریقة تحتاج إلى مھارة وخبرة كبیرة وعنایة تامة مع مالحظة أن ھذه الطریقة تحتاج إلى مھارة وخبرة كبیرة وعنایة تامة §§

بتوفیر الماء والغذاء الكافي لھذا النمو القوى بتوفیر الماء والغذاء الكافي لھذا النمو القوى 
..كذلك یجب إستبدال الخشب القدیم بخشب جدید كذلك یجب إستبدال الخشب القدیم بخشب جدید §§



التقلیمالتقلیم

    ::تقلیم األشجار المثمرة تقلیم األشجار المثمرة ••
من أھم أغراضھ إحداث توازن بین النمو الخضرى و الثمرى من أھم أغراضھ إحداث توازن بین النمو الخضرى و الثمرى §§
حیث أن النمو الخضرى القوى یكون عادة على حساب النمو الثمرى حیث أن النمو الخضرى القوى یكون عادة على حساب النمو الثمرى §§
یؤدى أیًضا إلى تكوین الثمار الخشنة الردیئة الصفات كما یسبب عادة تبادل یؤدى أیًضا إلى تكوین الثمار الخشنة الردیئة الصفات كما یسبب عادة تبادل §§

الحمل الحمل 
كذلك یفضل جعل األشجار سنوًیا تنمو نمًوا خضرًیا متوسط كافًیا لتحمل كذلك یفضل جعل األشجار سنوًیا تنمو نمًوا خضرًیا متوسط كافًیا لتحمل §§

محصول متوسًطا بدرجھ كافیة محصول متوسًطا بدرجھ كافیة 



التقلیمالتقلیم

یؤدى إلى تكوین نموات غضھ یؤدى إلى تكوین نموات غضھ ) ) الخلفىالخلفى((من المعروف أن تقلیم التقضیب من المعروف أن تقلیم التقضیب §§
كثیرة ومركزة فتظلل قلب الشجرة وبذلك تمنع من تكوین البراعم الثمریة كثیرة ومركزة فتظلل قلب الشجرة وبذلك تمنع من تكوین البراعم الثمریة 

.  .  ذلك بعكس التقلیم بالخف فھو یساعد على تكوین الدوابر الثمریةذلك بعكس التقلیم بالخف فھو یساعد على تكوین الدوابر الثمریة§§
من ذلك یتضح أھمیة إستعمال تقلیم الخف المتوسط لبعض األفرع التى من ذلك یتضح أھمیة إستعمال تقلیم الخف المتوسط لبعض األفرع التى §§

عمرھا سنھ واحدة مع إزالة الدوابر المسنة عمرھا سنھ واحدة مع إزالة الدوابر المسنة 
كذلك تقصیر األفرع الرئیسیة إلى أفرع جانبیة حیث أن األشجار تمیل للنمو  كذلك تقصیر األفرع الرئیسیة إلى أفرع جانبیة حیث أن األشجار تمیل للنمو  §§

ألعلي ألعلي 
كما تزال األفرع المتشابكة والمتزاحمة والضعیفة والجافة مع تغطیة الجروح كما تزال األفرع المتشابكة والمتزاحمة والضعیفة والجافة مع تغطیة الجروح §§

..ببعض المطھرات مثل عجینة بوردو خصوصًا في الجھات الرطبة ببعض المطھرات مثل عجینة بوردو خصوصًا في الجھات الرطبة 



األصناف

ال یجوز ترك الثمار علي الشجرة حتي تنضج تماما فتلین الثمار وتصبح سھلة ال یجوز ترك الثمار علي الشجرة حتي تنضج تماما فتلین الثمار وتصبح سھلة ••
العطب والتلف العطب والتلف 

::فال تتحمل النقل ویحدد میعاد جمع الثمار األدلة التالیة فال تتحمل النقل ویحدد میعاد جمع الثمار األدلة التالیة ••
زیادة حجم الثمار ورائحتھا في حالة األصناف لیكونت وكیفر زیادة حجم الثمار ورائحتھا في حالة األصناف لیكونت وكیفر §§
..أما صنف البارتلت یفضل جمعھ قبل وصول الثمار إلي حجمھا الكامل أما صنف البارتلت یفضل جمعھ قبل وصول الثمار إلي حجمھا الكامل §§



األصناف

::اللون اللون §§
ÑÑ   تغیر لون الثمار األخضر إلي األخضر المصفر ثم إلي األصفر في تغیر لون الثمار األخضر إلي األخضر المصفر ثم إلي األصفر في

..النھایة النھایة 
..سھولة إنفصال الثمرة من العنق سھولة إنفصال الثمرة من العنق §§
::لیونة الثمارلیونة الثمار§§

ÑÑ   تقل صالبة اللحم بعد بلوغ الثمار مرحلة إكتمال النمو تقل صالبة اللحم بعد بلوغ الثمار مرحلة إكتمال النمو
ÑÑ تقدر بواسطة الضغط بالید أو بقیاس الضغط الخاص بذلك تقدر بواسطة الضغط بالید أو بقیاس الضغط الخاص بذلك..
::نسبة المواد الصلبة الذائبة نسبة المواد الصلبة الذائبة §§

ÑÑتقدر بواسطة الرفراكتومیترتقدر بواسطة الرفراكتومیتر



األصناف

::ومنھا ومنھا    Communis Communisكل األصناف الھامة التى تتبع الكمثري العادیة كل األصناف الھامة التى تتبع الكمثري العادیة ••
WilliamsWilliamsوتسمي أحیانا وتسمي أحیانا    Partlett Partlettبارتلتبارتلت§§

ÑÑ  أكثر األصناف إنتشارًا في العالم وأكثرھا إحتیاجًا لفترة برودة طویلةأكثر األصناف إنتشارًا في العالم وأكثرھا إحتیاجًا لفترة برودة طویلة  .  .
ÑÑتنمو في كثیر من أنواع األراضي و األجزاء المختلفة ویزرع في مصرتنمو في كثیر من أنواع األراضي و األجزاء المختلفة ویزرع في مصر  .  .
ÑÑھو من األصناف الجیدة یمكن حفظ الثمار وتجفیفھاھو من األصناف الجیدة یمكن حفظ الثمار وتجفیفھا . .
ÑÑ الثمرة كمثریة الشكل كبیر الحجم لونھا أصفر ذھبي واللحم عصیري الثمرة كمثریة الشكل كبیر الحجم لونھا أصفر ذھبي واللحم عصیري..



األصناف

HardyHardyھاردىھاردى§§
ÑÑ   الثمرة كبیرة والجلد ناعم بھ لون صدئي خفیف واللحم عصیري حلو الثمرة كبیرة والجلد ناعم بھ لون صدئي خفیف واللحم عصیري حلو

ولھ أوراق ولھ أوراق 
ÑÑ األشجار قویة غزیرة الحمل األشجار قویة غزیرة الحمل..
BoscBoscبوسك بوسك §§

ÑÑ   الثمرة بھا عنق طویل ولون صدئي ذھبي جمیل واللحم طري عصیري الثمرة بھا عنق طویل ولون صدئي ذھبي جمیل واللحم طري عصیري
لھ رائحة ونكھة لھ رائحة ونكھة 

ÑÑ من الصعب تكاثره وتربیتھ من الصعب تكاثره وتربیتھ..



األصناف

  ConfornceConfornceكونفیرنس كونفیرنس §§
ÑÑ صنف متأخر النضج جید جدًا صنف متأخر النضج جید جدًا  .  .
ÑÑ ، الثمرة كبیرة كمثریة مبططة إلي مستطیلة ، الثمرة كبیرة كمثریة مبططة إلي مستطیلة
ÑÑ اللحم أبیض وردى عصیري حلو المذاق ومعطر اللحم أبیض وردى عصیري حلو المذاق ومعطر..
كذلك توجد أصناف ناتجة من تھجین الكمثري العادیة مع الكمثري الیابانیة كذلك توجد أصناف ناتجة من تھجین الكمثري العادیة مع الكمثري الیابانیة §§



األصناف

::ھي تصلح للزراعة في المناطق المعتدلة والحارة بنجاح كبیر مثل ھي تصلح للزراعة في المناطق المعتدلة والحارة بنجاح كبیر مثل §§
ÑÑ كیفر كیفرKiefferKieffer    

ØØشجرة قویة النمو كثیرة الثمارشجرة قویة النمو كثیرة الثمار . .
ØØ الثمرة كبیر لونھا أصفر مخضر ذات صفات ردیئة تصلح لعمل الثمرة كبیر لونھا أصفر مخضر ذات صفات ردیئة تصلح لعمل

. . المربات وللطبخالمربات وللطبخ
ØØ تنضج في أكتوبر و یزرع في مصر تنضج في أكتوبر و یزرع في مصر..



األصناف

ÑÑ لیكونت لیكونتLecont Lecont     
ØØ شجرة متوسطة الحجم كثیر الحمل شجرة متوسطة الحجم كثیر الحمل
ØØ الثمرة متوسطة الحجم لونھا أصفر فاتح بخد أحمر عند النضج الثمرة متوسطة الحجم لونھا أصفر فاتح بخد أحمر عند النضج

..واللحم طري ناعم حلوواللحم طري ناعم حلو
ØØ تنضج في أغسطس یعتبر تجاریًا من األصناف الردیئة تنضج في أغسطس یعتبر تجاریًا من األصناف الردیئة
ØØ لكن إذا خزنت في الثالجات لمدة شھر تقریبًا تتحسن صفاتھا بدرجة لكن إذا خزنت في الثالجات لمدة شھر تقریبًا تتحسن صفاتھا بدرجة

..كبیرة ویزرع في مصركبیرة ویزرع في مصر



  األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

 Erwinia Erwiniaتسببھ بكتریا تسببھ بكتریا   Fire blightFire blight) ) اللفحة الناریةاللفحة الناریة((الذبول الذبول ••
amylovoraamylovora    

یتحول لون قمة وأطراف األوراق إلى اللون البني ثم تتجمد وتبقى األوراق معلقھ یتحول لون قمة وأطراف األوراق إلى اللون البني ثم تتجمد وتبقى األوراق معلقھ ••
باألفرع خالل الشتاءباألفرع خالل الشتاء

كما تصب األفرع من أعلى ألسفل وتجف كذلك تصاب الثمار على ھیئة بقع بنیةكما تصب األفرع من أعلى ألسفل وتجف كذلك تصاب الثمار على ھیئة بقع بنیة••
یساعد على انتشار ھذا المرض الجو الحار الرطب یساعد على انتشار ھذا المرض الجو الحار الرطب ••
المبالغة في التسمید األزوتىالمبالغة في التسمید األزوتى••
، المبالغة في التقلیم، المبالغة في التقلیم••



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

العالجالعالج••
الجروح بالمطھرات والرش بمحلول بوردو الجروح بالمطھرات والرش بمحلول بوردو   إزالة األجزاء المصابة وتغطىإزالة األجزاء المصابة وتغطى§§
أثناء األزھار أو قبلھ مع إستخدام أصول مقاومة أثناء األزھار أو قبلھ مع إستخدام أصول مقاومة §§
..عدم األسراف في التسمید األزوتى وتجنب إستعمال التقلیم الجائر عدم األسراف في التسمید األزوتى وتجنب إستعمال التقلیم الجائر §§
الرش بأحد المواد الكاسرة للسكون خالل النصف الثانى من شھر ینایر  الرش بأحد المواد الكاسرة للسكون خالل النصف الثانى من شھر ینایر  §§

بالزیت المعدنى الشتوى بالزیت المعدنى الشتوى 



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

العالجالعالج••
+  +  نترات بوتاسیوم نترات بوتاسیوم % %   ١.٥١.٥+ + ثیوریا ثیوریا % %   ١.٥١.٥% + % + ٣٣بنسبة بنسبة §§

..جزء فى الملیون جزء فى الملیون   ٥٥بوراكس بوراكس 
بمعدل بمعدل % % ٥٠٥٠الرش بعد التقلیم بمادة أوكسى كلور النحاس الرش بعد التقلیم بمادة أوكسى كلور النحاس §§

..لتر ماء لتر ماء   ١٠٠١٠٠//جمجم٥٠٠٥٠٠
عند إنتفاخ البراعم نرش األشجار بالكبریت المیكرونى بمعدل عند إنتفاخ البراعم نرش األشجار بالكبریت المیكرونى بمعدل §§

..لتر ماء لتر ماء   ١٠٠١٠٠//جمجم  ٢٥٠٢٥٠



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

::مرض االصفرارمرض االصفرار  ••
سببھ نقص الحدید في األشجار خصوًصا في األراضى الجیریةسببھ نقص الحدید في األشجار خصوًصا في األراضى الجیریة  §§
العالج العالج §§

ÑÑإضافة مركبات الحدید بمعدل نصف طن للفدانإضافة مركبات الحدید بمعدل نصف طن للفدان
ÑÑ    تضاف مع السماد البلدى أو عن طریق حقن األشجار بنترات  تضاف مع السماد البلدى أو عن طریق حقن األشجار بنترات

الحدیدیك أو أكساالت الحدیدیك الحدیدیك أو أكساالت الحدیدیك 
ÑÑ ثم سد الثقوب بعد ذلك بالشمع ثم سد الثقوب بعد ذلك بالشمع..



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

::  ExanthomaExanthomaمرض اإلكزانثیما مرض اإلكزانثیما   ••
یظھر في الصیف وفیھ تتحول لون بنى یظھر في الصیف وفیھ تتحول لون بنى   §§
ثم تموت األفرع من أعلى ألسفلثم تموت األفرع من أعلى ألسفل§§

العالجالعالج••
..ھو رش األشجار بمحلول بوردو ھو رش األشجار بمحلول بوردو   §§



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

    ::ذبابة الفاكھة ذبابة الفاكھة   ••
    ٥٥الرش بمحلول فلوسلیكات الصودیوم مرتین أو رش بمركب الجامكسان الرش بمحلول فلوسلیكات الصودیوم مرتین أو رش بمركب الجامكسان §§

                                                          ..البق الدقیقي البق الدقیقي ••
::الحشرات القشریة الحشرات القشریة ••

تصیب األفرع وتسبب جفافھا وموتھا تصیب األفرع وتسبب جفافھا وموتھا   §§
..كما تسبب بقع على الثمار واألوراق حمراء وقرمزیة كما تسبب بقع على الثمار واألوراق حمراء وقرمزیة §§

::العالج العالج ••
لتر ماء  لتر ماء    ١٠٠١٠٠/ / ٣٣سمسم  ٣٠٠٣٠٠الرش بالمالثیون بمعدل الرش بالمالثیون بمعدل §§
..لتر ماءلتر ماء  ١٠٠١٠٠/ /   ٣٣سمسم١٥٠١٥٠السومینیون السومینیون §§



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

..حفار الساق حفار الساق ••
.                            .                            كما فى التفاح كما فى التفاح §§

::المن المن ••
یقوم بإمتصاص العصارة النباتیة یقوم بإمتصاص العصارة النباتیة   §§
ینتج عنھ ندوة عسلیة ینمو علیھا الفطر الھبابى الذى یعیق عملیة التمثیل ینتج عنھ ندوة عسلیة ینمو علیھا الفطر الھبابى الذى یعیق عملیة التمثیل §§

الضوئى  الضوئى  
..یؤدى ذلك لتجعد األوراق وتشوھھا وضعف األشجار والمحصول یؤدى ذلك لتجعد األوراق وتشوھھا وضعف األشجار والمحصول §§

::العالج العالج ••
لتر ماءلتر ماء  ١٠٠١٠٠/ / ٣٣سمسم  ١٥٠١٥٠الرش بالمالثیون بمعدل الرش بالمالثیون بمعدل   §§
..لتر ماء لتر ماء ١٠٠١٠٠//٣٣سمسم٧٥٧٥البریمور بمعدل البریمور بمعدل §§



QuinceQuinceالسفرجل السفرجل 
Cydonia oblongaCydonia oblonga

: : الوصف النباتيالوصف النباتي••
مترمتر١٠١٠::  ٤٤شجرة متوسطة إلى صغیرة الحجم ال یزید ارتفاعھا عن شجرة متوسطة إلى صغیرة الحجم ال یزید ارتفاعھا عن §§
األوراق بسیطة كاملة الحافة مستدیرة السطح السفلى لھا خصوًصا األوراق األوراق بسیطة كاملة الحافة مستدیرة السطح السفلى لھا خصوًصا األوراق   §§

الحدیثة مغطاة بزغب أبیضالحدیثة مغطاة بزغب أبیض
الثمرة كرویة أو بیضیة مغطاة بزغب أصفر خصوًصا قبل النضج ولھا الثمرة كرویة أو بیضیة مغطاة بزغب أصفر خصوًصا قبل النضج ولھا §§

رائحة زكیة عند النضجرائحة زكیة عند النضج
.  .  تستعمل في عمل المربات واللب قابض الطعم تستعمل في عمل المربات واللب قابض الطعم §§



اإلزھار والتلقیحاإلزھار والتلقیح

:  :  اإلزھار والتلقیح اإلزھار والتلقیح ••
تثمر األشجار في السنة الرابعة من عمرھا ولكن اإلثمار التجارى یبدأ من تثمر األشجار في السنة الرابعة من عمرھا ولكن اإلثمار التجارى یبدأ من §§

السنة العاشرة تقریًباالسنة العاشرة تقریًبا
البرعم الزھرى خلیط یحمل طرفًیا وبھ زھرة واحدة في طرف الفرع البرعم الزھرى خلیط یحمل طرفًیا وبھ زھرة واحدة في طرف الفرع §§

الخضرى الخضرى 
األزھار كبیرة خصبة ذاتًیا بیضاء اللون معرقة بلون بنفسجي خفیف تتفتح األزھار كبیرة خصبة ذاتًیا بیضاء اللون معرقة بلون بنفسجي خفیف تتفتح §§

..في مارس في مارس 



التكاثرالتكاثر

::العقلة العقلة ••
في حالة السفرجل البلدى وفیھ تؤخذ العقل من السرطانات الكثیرة في حالة السفرجل البلدى وفیھ تؤخذ العقل من السرطانات الكثیرة ••
سم من بعضھا بحیث تبعد العقلة سم من بعضھا بحیث تبعد العقلة   ٧٠٧٠تزرع العقل في فبرایر على خطوط تبعد تزرع العقل في فبرایر على خطوط تبعد ••

.  .  سم سم   ٢٥٢٥عن األخرى عن األخرى 
التطعیم بالعین أو بالقلم في حالة األصناف األخرى التطعیم بالعین أو بالقلم في حالة األصناف األخرى   ••
:  :  مثل الرومى فتطعم على األصول التالیة مثل الرومى فتطعم على األصول التالیة ••

..السفرجل البلدى السفرجل البلدى §§
.  .    AngersAngersسفرجل أنجرس سفرجل أنجرس §§



الجو المناسبالجو المناسب

  ::الجو المناسبالجو المناسب••
ال تحتاج األشجار إلى برودة عالیة إلنھاء دورة الراحة القصیرة نسبًیاال تحتاج األشجار إلى برودة عالیة إلنھاء دورة الراحة القصیرة نسبًیا§§
یمكن للبراعم أن تتفتح بسرعة في المناطق ذات الشتاء الدافئ ویجود في یمكن للبراعم أن تتفتح بسرعة في المناطق ذات الشتاء الدافئ ویجود في §§

.  .  الجھات الساحلیة الجھات الساحلیة 



األرض المناسبةاألرض المناسبة

:  :  األرض المناسبةاألرض المناسبة••
تنمو األشجار في أنواع كثیرة من األراضى تنمو األشجار في أنواع كثیرة من األراضى §§
ما عدا األرض الرملیة أو الملحیة أو الغدقة ما عدا األرض الرملیة أو الملحیة أو الغدقة §§
المجموع الجذرى یتحمل قلة التھویة األرضیة المجموع الجذرى یتحمل قلة التھویة األرضیة §§
..لذا تتحمل األشجار زیادة الرطوبة األرضیة لذا تتحمل األشجار زیادة الرطوبة األرضیة §§
. . أحسن أرض ھى الصفراء المتوسطة الخصوبة الجیدة الصرف أحسن أرض ھى الصفراء المتوسطة الخصوبة الجیدة الصرف   §§



مسافات الزراعةمسافات الزراعة

:  :  مسافات الزراعةمسافات الزراعة••
متر في األرض الرملیة أو الضعیفة متر في األرض الرملیة أو الضعیفة   ٣٣تزرع األشجار على بعد تزرع األشجار على بعد §§
.  .  متر في األرض القویة وتخف األشجار عند ازدحامھا متر في األرض القویة وتخف األشجار عند ازدحامھا   ٥٥على بعد على بعد §§

::التسمیدالتسمید••
. . كما في الكمثرىكما في الكمثرى  §§



الرىالرى

: : الرى الرى ••
في األرض الثقیلة تروى األشجار أول ریة في مارس في األرض الثقیلة تروى األشجار أول ریة في مارس §§
الریة الثانیة بعد عقد الثمار الریة الثانیة بعد عقد الثمار §§
عندما تصل الثمار إلى حجم البندقة عندما تصل الثمار إلى حجم البندقة §§
یوم مرة حسب حاجة األشجار یوم مرة حسب حاجة األشجار   ١٥١٥--١٢١٢ثم توالى بالرى كل ثم توالى بالرى كل §§
.  .  ثم یمنع الرى في دیسمبر حتى أواخر فبرایر التالىثم یمنع الرى في دیسمبر حتى أواخر فبرایر التالى§§



التقلیمالتقلیم

  ::التقلیم التقلیم ••
األشجار الصغیرة تحتاج إلى تقلیم تربیة األشجار الصغیرة تحتاج إلى تقلیم تربیة §§
حتى یكون بھا ھیكل جید متین أما األشجار البالغة فال تحتاج إلى تقلیم حتى یكون بھا ھیكل جید متین أما األشجار البالغة فال تحتاج إلى تقلیم §§
.  .  لكن تزال السرطانات واألفرع الجافة والمصابة والمتشابكة لكن تزال السرطانات واألفرع الجافة والمصابة والمتشابكة §§



األصنافاألصناف

::البلدي البلدي §§
ÑÑ  تنتشر زراعتھ في مصرتنتشر زراعتھ في مصر
ÑÑ كثیر السرطانات، األوراق صغیرة الحجم مستدیرة كثیر السرطانات، األوراق صغیرة الحجم مستدیرة
ÑÑیتأخر سقوطھا في الشتاءیتأخر سقوطھا في الشتاء
ÑÑ الثمار صغیرة قلیلة العصیر ردیئة الصفات وافر المحصول یظھر في الثمار صغیرة قلیلة العصیر ردیئة الصفات وافر المحصول یظھر في

. . أغسطس وسبتمبرأغسطس وسبتمبر
::الروحى الروحى   §§

ÑÑ  األوراق كبیرة الحجماألوراق كبیرة الحجم
ÑÑالثمار الجید ة الصف خصوًصا في الجھات الثمار الجید ة الصف خصوًصا في الجھات . . األشجار كثیرة الحملاألشجار كثیرة الحمل

الساحلیةالساحلیة



األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات

::األمراض واآلفاتاألمراض واآلفات••
.  .  مرض الذبول مرض الذبول     §§
.  .  البق الدقیقي البق الدقیقي   §§
.  .  الحشرة القشریة الحشرة القشریة   §§
.    .    حفار الساق حفار الساق   §§

::العالج العالج ••
. . كما سبق فى كل من التفاح والكمثرى كما سبق فى كل من التفاح والكمثرى   §§


