
Tomato                  الطماطم     
 esculentum Lycopersicon االسم العلمى

  :النمو طبیعة
.االصلیة مواطنھ فى یعمر انھ اال حولى نبات

 ثماره اجل من ویزرع  :االقتصادى الجزء 
:الغذائیة القیمة
 االستھالك فى الھامة النباتات من والطماطم العالیة الغذائیة والقیمة االقتصادیة االھمیة ذات ثماره اجل من یزرع
 ..الغذائیة والصناعات والتصدیر المحلى
 التمد وكذلك وزنھا من % ٩٤ –٩٢حوالى الماء من كبیرة نسبة على تحتوى الطازجة الطماطم ثمار ان من بالرغم
.الفیتامینات من كثیر على تحتوى انھا إال الحرارة من كبیرة بكمیة الجسم
poor الفقیر الرجل بتفاحة االوروبیة الدول بعض فى الطماطم ثمرة سمیت فقد الفیتامینات عن اما man's

apple  وفیتامینات غذائیة مواد من تحتویھ لما A, C تزن والتى الحجم المتوسطة الواحدة الثمرة الواحدة فالثمرة 
:بمایاتى البالغ االنسان تمد جم ١٥٠
 C فیتامینمن الیومیة احتیاجاتھ من % ٤٧
  A فیتامین.......................... % ٢٣
الحدید............................% ٨
٥ %......................................B6 (Niacin)
٥ %.....................................B7 )(Thiamine
الحراریة السعرات......................................% ١
 



الجزء االقتصادى



Plant charactersالوصف النباتى 
The root systemالمجموع الجذرى     •
یموت الجذر الوتدى للنبات بعد الشتل ویحل محلھ مجموعة كثیفة  

سم من سطح التربة  ٢٥وقویة من الجذور یوجد معظمھا على عمق 
سم ثم تنحنى  ٩٠-٦٠ثم تتفرع ھذه الجذور الثانویة جانبیا لمسافة 

.سم  ١٥٠-١٢٠السفل وتخترق التربة لمسافة 
The shoot systemالمجموع الخضري  

The stemالساق •
  كما ممیزة رائحة ذات مخضرة صفراء مادة تفرز غدد على تحتوى متفرعة 

.عادة ناعم وبر یكسوھا
The األوراق • leaves  

 زرقیة اجزاء بینھا كبیرة وریقات ٧- ٥ من وتتركب فردیة ریشیة مركبة الورقة
.حادة قمة وذات مفصصة الشكل بیضیة والوریقات صغیرة



صور حقلیة لنبات الطماطم مختلفة األعمار



Tomato double row



صورة لورقة الطماطم  



المجموع الجذري 



Inflorescenceاإلزھاروالنورات •
توجد االزھار عادة فى نورة شبة عنقودیة وتخرج النورات فى بعض االصناف من كل عقدة ثالثة على الساق الرئیسى  •

وتستمر الساق فى نموھا طالما كانت الظروف البیئیة مواتیة وتعتبر ھذه االصناف غیر محدودة النمو بینما تخرج االزھار 
فى بعض االصناف االخرى من كل عقدة او عقدتین على الساق الرئیسى ویطلق علھا اصناف محدودة النمو وتمتاز 

االصناف االخیرة بساق قصیرة وبسرعة انتظام نضج المحصول وتتكون النورات بین العقدة الثانیة او العقدة الثانیة عشرة 
.حسب الصنف وطول المدة الضوئیة ودرجة الحرارة

وریقات ویتفاوت عدد االزھار فى النورة الواحدة تبعا للصنف والظروف  ٤-٢وینتھى كل فرع جانبى بنورة بعد تكوین •
 ٤-٢ازھار ویتراوح عدد االزھار التى تعطى ثمارا فى النورة الواحدة من  ٦- ٤البیئیة السائدة وعادة تحتوى النورة من 

ازھار ویزداد عدد ازھا النورة فى االصناف ذات الثمار صغیرة الحجم واذا تعرضت النباتات لیال لدرجة حرارة منخفضة 
یتالت او اكثر وھى صفراء اللون  ٥سبالت والتویج من  ١٠- ٥ویتركب الكاس فة زھرة الطماطم من ) م او اقل ١٠(

ومتحدة ویتكون الطلع من خمسة اسدیة وتتحد الحیوط جزئیا على شكل انبوبة تحیط بالمتاع ویتكون المتاع من مبیض بھ 
مللیمتى ویحمل فى نھایتھ میسم بسیط  ٢عدید من البویضات وقلم اسطوانى طویل ویبرز فوق مستوى االسدیة بحوالى 

.ضیق
:التلقیح•
یستطیل القلم عند تفتح الزھرة ویندفع خالل انبوبة المتكیة فیحتك المیسم بالمتك وتنتثر علیھ حبوب اللقاح ویحدث التلقیح •

الذاتى وقد یستطیل القلم احیانا قبل انتثار حبوب اللقاح ویبرز بعیدا عن االنبوبة المتكیة فیحدث التلقیح الخلطى نتیجة 
حسب الصنف والظروف %  ٥- ١لزیارو الحشرات لھذه االزھار وتتراوح عادة نسبة التلقیح الخلطى فى الطماطم من 

البیئیة وقد ترتفع الى اكثر من ذلك اذا كانت درجة الحرارة مرتفعة والرطوبة الجویة منخفضة الن ھذه الظروف تشجع 
) درجة م تقریبا ٢٠(ف  ٧٠على استطالة القلم وبروزة فى مستوى اعلى من المتك وتنمو حبوب اللقاح جیدا فى درجة 

ویكون االنبات ردیئا فى درجات الحرارة المرتفعة ) درجة م تقریبا ٣٠(درجة ف  ٨٥ودرجة الجرارة المثلى لالنبات 
ساعة على االقل  ٥٠ویتم االخصاب بعد ) درجة م ١٠= درجة ف  ٥٠(او المنخفضة ) درجة م ٣٨= درجة ف  ١٠٠(

من حدوث التلقیح وقد تتكون الثمار بكریا فى بعض االحیان غیر ان االخصاب یعتبر ضروریا لتكوین الثمار وتتكون 
الثمار تكوینا جیدا اذا توافرت حبوب اللقاح بینما یصغر حجم الثمار ویصبح شكلھا غیر منتظما وتحتوى على بذور قلیلة 

.كما یتاخر نضجھا اذا كانت حبوب اللقاح قلیلة او ضعیفة الحیویة

النورات  



نورات وثمارنبات الطماطم  



الثمار والبذور
)البذور(ارالثم•
 فقد للصنف تبعا الثمار شكل ویختلف البذور داخلھا یتكون حجرة ١٥-٢ من لبیة•

 حجم یختلف كذلك الشكل بلحیة او كمثریة او بیضیة او مستدیرة او مفلطحة تكون
  اللیكوبین صبغى توزیع حسب النضج التامة الثمار لون ویتوقف الثمار ولون

 بلحم الحمراء الثمار ذات االصناف فتتمیز بالثمرة )صفراء( والكاروتین )حمراء(
 واالصناف شفافة وبشرة احمر بلحم القرنفلیة واالصناف صفراء وبشرة احمر

 وبشرة اصفر بلحم الصفراء واالصناف صفراء وبشرة اصفر بلحم البرتقالیة
.شفافة

:البذور•
 البنى الى الرمادى من لونھا ویتراوح الشكل بیضیة او مفلطحة الحجم صغیرة•

 او بذرة ٣٠٠- ١٥٠ من یترواح البذور من عدد على عادة الثمرى وتحتوى الفاتح
.كثیرة اخرى وعوامل الثمرة وحجم الصنف على ذلك ویعتمد اكثر



ثمار وبذور نبات الطماطم 



أھم طرق التكاثر ھى

البذرة  : الطریقة الشائعةـ 
  اوال المشتل فى تزرع قد التى بالبذور الطماطم تتكاثر•

١كل فى البذرة من كجم ١ بمعدل مصر فى متبع هو كما
  قد او .المشتل من )٢م ١٧٥ = القيراط( قيراط ٢ –

.الخارج فى مباشرة المستديمة االرض فى تزرع
العقل بعد معاملتھا بمنظمات النمو



أھم طرق التكاثر
كیفیة الشتل

مشتل الخلفات



كمیة التقاوى

 الحال ھو كما فدان ٦ – ٥لمساحة تكفى بذور كجم ١ النمو محدودة االصناف -•
.)فدان / جم ٣٠٠ – ٢٠٠(٩٧/٣یوسى و ٨٦ بیتو فى

 الحال ھو كما فدان  ٨ – ٦لمساحة تكفى بذور كجم ١ النمو قویة االصناف -•
.فلوراید ،المارماند مجموعة فى

 صوانى فى تزرع جم ٥٠ – ٣٠الى الفدان یحتاج الھجن حالة فى اما•
من لذلك ویستخدم الیا یتم ذلك فان الحقل فى مباشرة بالبذور الزراعة حالة فى -•

.الزراعة كثافة حسب فدان / البذور من جم ٧٥٠ – ٣٥٠
X ٦٠ مساحتھا التى الصوبة تحتاج :المحمیة الزراعات فى -• 9  )٢م 540)

 وھذا شتلة ١٢٠٠ حوالى الى )الریشتین على الزراعة( مصاطب ٥ الى والمقسمة
.)بذرة ٢٥٠-٢٠٠ = جم( بذرة جم ٧ – ٦من یتأتى العدد



میعاد الزراعة
تزرع الطماطم فى مصر على مدار السنة فى المناطق المختلفة ويتوقف ذلك على درجة  •

:الحرارة السائدة ونوع التربة واالصناف وعروات الطماطم الرئيسية فى مصر كاالتى
:العـروة الصيفية المبكرة•
سم ويكون ذلك   ١٤–١٢طول الشتلة المثلى (تزرع بذورها فى اكتوبر ونوفمبر ويتم الشتل •

فى ديسمبر ويناير وفبراير ويكون الحصاد فى ابريل ومايو وتنجح  ) شهر ١.٥–١بعد حوالى 
زراعتها فى المناطق الساحلية وفى مصر الوسطى ويكون المحصول منخفض فى الكمية  

:والجودة ولكن سعره مرتفع ومن اهم مشاكلها
  فترة االزهارتعرض النباتات للصقيع وسوء العقد نتيجة انخفاض درجات الحرارة اثناء •

ويشترط لنجاح زراعتها استعمال اصناف ذات قدرة على العقد فى الحرارة المنخفضة مع اتخاذ  
،   ٣/ ٩٧يوسى ،  ٨٦بيتو : االحتياطات لحماية النباتات من الصقيع ومن اهم اصنافها

.ومادير،  ٦٣الكس : والهجن مثل، فلوراديد 
:العـروة الصيفية العادية•
تزرع بذورها فى يناير وفبراير ويتم الشتل فى فبراير ومارس ويكون الحصاد فى مايو ويونيو •

حماية الشتالت من البرد  وتنجح زراعتها فى الدلتا ومصر الوسطى والصعيد ويلزم لنجاحها 
بالتغطية باالقبية البالستيكية حتى بداية االنبات ومن اصنافها   خالل انخفاض درجات الحرارة

).  معظم االصناف(سوبر استرين بى ، استرين بى 
:العـروة الصيفية المتاخرة•
تزرع بذورها فى اواخر فبراير ومارس ويتم الشتل فى مارس وابريل ويكون الحصاد فى يوليو  •

واغسطس ومحصولها وفير ويستمر لمدة طويلة وتنجح زراعتها فى المناطق الساحلية وبعض  
:ومن اهم مشاكلها. محافظات الوجه البحرى

.ويلزم لنجاحها زراعة اصناف ذات نمو خضرى غزير. تعرض الثمار لالصابة بلفحة الشمس•



تابع مواعید الزراعة
:المحيـرة العـروة•
 وتنجح واكتوبر سبتمبر فى الحصاد ويكون ويونيو مايو فى الشتل ويتم ومايو ابريل فى بذورها تزرع•

:مشاكلها اهم ومن .الساحلية المناطق فى زراعتها
 وتعرض الشمس بلفحة لالصابة الثمار وتعرض االزهار اثناء الحرارة درجة ارتفاع نتيجة العقد ضعف•

 الخضرى النمو ذات االصناف زراعة لنجاحها ويلزم االصفر االوراق تجعد بفيرس لالصابة النباتات
.نسبيا المرتفعة الحرارة فى العقد على العالية المقدرة وذات الغزير

:الخريفية او النيلية العـروة•
 وديسمبر نوفمبر فى الحصاد ويتم وسبتمبر اغسطس فى الشتل ويكون واغسطس يوليو فى بذورها تزرع•

:مشاكلها واهم الوسطى ومصر الدلتا فى زراعتها وتنجح ويناير
  واالصابة المبكرة بالندوة لالصابة النباتات وتعرض الطرى بالذبول لالصابة بالمشاتل الشتالت تعرض•

 واتباع الشاش او االجريل باستخدام البيضاء الذبابة من والحماية للتغطية المشتل يحتاج وعموما الفيروسية
 كاسل اصنافها اهم ومن الفيروسية االصابة لتأخير المتكاملة المكافحة لتحقيق المثلى الزراعية العمليات

.)للنيماتودا مقاوم صنف( V.F.N.8 ، ٣٨- فاكولتا ، ٦١ الكس هجين ، روك
:الشتوية العروة•
 وفبراير يناير فى الحصاد ويتم ونوفمبر اكتوبر فى الشتل ويكون واكتوبر سبتمبر فى بذورها تزرع•

 العليا مصر وفى القناة محافظات وفى الساحلية المناطق فى زراعتها وتنجح متوسط ومحصولها ومارس
:مشاكلها اهم ومن

 وتعرض االزهار وقت منخفضة حرارة لدرجة النباتات تعرض نتيجة العقد وسوء للصقيع النباتات تعرض•
  وحماية والندوة الصقيع من لها الكافية الحماية توفير ضرورة يستلزم مما المتاخرة بالندوة لالصابة النباتات
 .المارمند مجموعة اصنافها ومن.باالجريل التغطية بواسطة البيضاء الذبابة من الشتالت



طریقة الزراعة فى المشتل
:  اعـداد وتجھیـز ارض المشتل•
لذا یجب العنایة بالمشتل من اعداد وتجھیز وزراعة  . اساس نجاح محصول الطماطم انتاج شتلة جیدة خالیة من االمراض خاصة الفیرسیة•

.وحمایة من االمراض واالفات
:  طـرق زراعـة المشتـل•
الزراعة فى صوانى-١•
لتر ماء لمدة خمس دقائق وتنشیرھا للتجفیف  /  ٣سم ٣٠او كلوراكس %  ٤٠یتم تطھیر الصوانى المستعملة بغمسھا فى محلول الفورمالین •

:ثم تعبأ بالبیت موس المخصب كاالتى
كربونات الكالسیوم لتعدیل  (كجم بودرة بالط  ٤) + یتم الخلط والتجانس جیدا فى وجود الماء(جوال فیرموكیولیت  ٣+ بالة بیت موس •

( pH ٧-٦درجة الحموضة الى  جم سلفات  ٣٠+ جم سلفات بوتاسیوم  ٢٠٠+ جم سوبر فوسفات  ٥٠٠+ جم سلفات نشادر  400 +
ویتم الخلط جیدا ویمكن اذابة الكمیات الصغیرة فى الماء واستخدامھا فى عملیات الخلط وتترك  ). توبسین(جم مطھر فطرى  ٧٥+مغنسیوم 

عینا ببذرتین الستخدامھا فى عملیات  ١٥ساعة ثم تعبأ الصوانى وتزرع البذور بكل عین بذرة على ان یزرع حوالى  ٢٤بعد التقلیب لمدة 
.ریات ٤–٣وتوضع الصوانى فى مكان مرتفع عن االرض ثم الرى حسب الحاجة ویراعى الرى بأحد المحالیل المغذیة مرة كل . الترقیع

:الزراعة فى سطور -٢•
سم وتنثر البذور   ٢٠متر ویعمل بداخل االحواض سطور على ابعاد  ٢×  ٢او  ١× ٢تتم فى االراضى الرملیة والخفیفة بعمل احواض •

سم ثم تغطى بالطمى او الرمل مع اعطاء الریة االولى ببطء وغمر االحواض بالمیاه والرى حسب الحاجة وعند ضعف او اصفرار   ١بعمق 
.الشتالت یتم اعطاء رشة بالمغذیات الورقیة

:الزراعة على خطوط -٣•
ق والزراعة فى سطور على جانبى الخط فى الثلث العلوى والتغطیة  ٢/ خط  ١٤تستخدم اذا كانت االرض طینیة ثقیلة فیتم التخطیط بمعدل •

.بالطمى او الرمل ویجب ان یصل ماء الرى للبذور بالنشع
:الزراعة على مصاطب -٤•
سم  ٢٠–١٥متر والمسافة بین السطور على المصطبة ١تستخدم فى االراضى الطینیة الخصبة الخالیة من االمالح بعمل مصاطب بعرض •

.وزراعة البذور والتغطیة ثم الرى الجید وفى الریات التالیة یجب وصول المیاه لمستوى البذور بالنشع



المشتل



إعداد وزراعة المكان المستدیم
٢٠تحرث األرض جیدا مرتین إلى ثالثة مع التزحیف بعد اضافة االسمدة البلدیة المكمورة بمعدل •

فدان لالراضى الرملیة مخلوطا مع اسمدة  /  ٣م ٤٠–٣٠لالراضى الطینیة وبمعدل  ٣م ٣٠–
بیتو  (ق وذلك لالصناف محدودة النمو  ٢/ خط  ٧ثم بعد ذلك یتم التخطیط بمعدل . ماقبل الزراعة

كاسل روك واسترین ب و سوبر استرین  (واألصناف والھجن متوسطة النمو ) ٩٧والیوسى  ٨٦
.ب وھجین مادیر

ق فى األصناف والھجن قویة النمو مثل مجموعة المارماند  ٢/ خط  ٦بینما یكون معدل التخطیط •
.فلورادید وبقیة الھجن–

البحریة أو الغربیة فى العروة الصیفیة  (عموما بعد التخطیط یتم مسح الریشة المراد زراعتھا •
ثم تروى اآلرض وتتم الزراعة ).والریشة القبلیة أو الشرقیة عند الزراعة فى اكتوبر ونوفمبر

.بالطرق التالیة
:طرق الزراعة فى المكان المستدیم•
بعد اعداد وتجھیز األرض للزراعة یفضل اجراء الشتل فى الصباح الباكر او بعد الظھر تفادیا  •

: وتتوقف طریقة الزراعة على حالة الشتلة وقت الزراعة. لدرجات الحرارة المرتفعة
سم  ١٠٠كما ھو الحال فى مصر او الیا على خطوط بعرض – یتم الشتل فىالحقل الدائم یدویا  -•

  ٣٠سم فى االراضى الثقیلة ویكون الشتل على مسافة  ١٢٠، فى االراضى الخفیفة
سم على جانبى   ٢٠وفى حالة تربیة الطماطم رأسیا على اسالك فان الشتل یكون على مسافة  -•

)  ق ٢/ ٤(سم  ١٨٠مصاطب بعرض 



طریقة الزراعة
:وعموما تتم الزراعة بالمكان المستدیم بالطرق التالیة•
:الشتل فى وجود الماء -•
.  ذات مجموع جذرى جید) سم ١٤–١٢طول الشتلة (تناسب الشتالت المثلى •

.ویتم رى االرض على الھادئ وتشتل النباتات فى الثلث العلوى من الخط
:زراعة الشتالت الناتجة من الصوانى بمكعبات الزراعة -•
وقد تتم بعد اجراء . یتم عمل جور صغیرة بحجم مكعب الشتلة الذى تنقل بھ الشتلة•

.ریة كدابة وھى االفضل
:الزراعة بالوتد -•
تناسب الشتالت ذات الحجم الكبیر التى تاخر موعد نقلھا او التى زاد حجمھا •

وفیھا یتم رى االرض ریة كدابة وعندما تستحرث تتم الزراعة بالوتد لعمق یسمح  
بدخول المجموع الجذرى وجزء من الساق ویحكم الغطاء حولھا ثم الرى مباشرة 

كجم سلفات نشادر تكبیشا بجوار  ٥٠ویمكن اضافة دفعة سماد تنشیطیة بمعدل 
.النباتات



:طریقة الزراعة

•



طرق اخرى لزراعة الطماطم



طرق اخرى لزراعة الطماطم





طرق اخرى لزراعة الطماطم



الحدائق المنزلیة





أھم األصناف فى مصر 



االصناف





النضج
 الصنف حسب الشتل من أشھر ٣.٥ –٢.٥بعد المحصول نضج یبدأ عادة•

 شھر ٣ - ١.٥ بین تتراوح لفترة الحصاد ویستمر والتربة الزراعة ومیعاد
.اإلخصاب من یوما ٤٥ بعد الثمار وتنضج

 التلقیح من شھر ١.٥ -١ بعد االخضر النضج طور الى تصل الثمار فان وعادة•
 على ذلك ویتوقف التلقیح من شھر ٢ –١.٥خالل االحمر النضج طور والى
.السائدة الحرارة درجة

 مرحلة من عادة تمر ثمارالطماطم فان صیفا الدافئة الجویة الظروف وتحت•
 ویلزمھا اسبوع خالل فى االخضر النضج طور الى وصولھا الى نموھا اكتمال
 الى ثالث واسبوع )تلوین ٣/٤ ثمار( pink الـ طور الى تصال لكى اخر اسبوع

.التلوین تمام
 بعد وعلى الزراعة من الغرض على للحصاد المناسبھ النضج مرحلة تتوقف•

.السائدة الحرارة درجات وعلى التسویق اماكن عن االنتاج اماكن
 النضج طور فى ثمارھا تحصد ان یجب التصنیع الجل تزرع التى فاالصناف•

 الطازج االستھالك الجل تزرع الى االصناف اما صلبة الزالت وھى التام االحمر
 منتصف او التلوین بدایة طور فى او االخضر النضج طور فى تحصد فانھا

  وحسب واالستھالك الحصاد بین تنقضى التى المدة حسب التام التلوین او التلوین
  مناطق الى للتصدیر الغرض كان واذا الفترة تلك خالل السائدة الحرارة درجة
  االولى النضج درجات فى الثمار فتجمع بعیدة



وفیما یلى األطوار المختلفة لنضج ثمار الطماطم
:الثمار الخضراء الغیر ناضجة -١•
وعند قطع ھذه الثمار فان البذور . وفیھا التكون البذور قد اكتمل تكوینھا ولم تتكون حولھا المادة الجیالتینیـة•

.تقطع ھى ایضا والثمار التى تحصد فى ھذا الطور التتلون
):طور النضج األخضر أو األبیض(الثمار الخضراء الناضجة  -٢•
ویصلح   ٠تكون الثمار قد إكتمل حجمھا الطبیعى وتغیر لونھا من لون أخضر إلى أخضر فاتح أو مبیض قلیًال•

ویتمیز ھذا الطور من النضج بتلون الثمار  ٠ھذا الطور من النضج للتصدیر لمسافات بعیدة مثل شمال أوربا
كذلك  ٠بلون فاتح ناحیة الطرف المجاور لندبة القلم وإزدیاد لمعان الثمار وعدم سھولة خدشھا باألظافر

٠إستكمال تكوین المادة الھالمیة حول البذور
:ثمار فى إبتداء التلوین -٣•
الثمرة على الثمرة خاصة فى   ١/٤تبدأ الثمار فى التلون ویظھر لون أحمر یشغل مساحة التزید عن •

 ٠الطرف المجاور لندبة القلم ویظل اللون األخضر شامال لمعظم سطح الثمرة وتعرف ھذه الثمار بالمخوصة
وكذلك إذا كان الجو حارًا أو كان الوقت بین الجمع  ٠وتصلح ھذه الدرجة من النضج للتصدیر لجنوب أوربا

٠أیام ٣-٢والتسویق یزید على 
:  pink stageتلوین  ٣/٤ثمار  -٤•
وفیھ ینتشر اللون األحمر على معظم سطح الثمرة وتجمع الثمار فى ھذه الدرجة من النضج للتسویق •

.المحلى
):  طور النضح األحمر(الثمار الحمراء الناضجة  -٥•
وفیھ یكتمل تلون الثمار باللون األحمر ویجب أن تجمع الثمار وھى صلبة وتجمع الثمار فى ھذا الطور أثناء •

).صلصة -عصیر (الجو البارد لألسواق المحلیة القریبة أو لصناعة الحفظ 
:الثمار الزائدة النضج -٦•
.وفیھا تكون انسجة الثمرة بدات فى فقد صالبتھا•



الحصاد وكمیة المحصول
  ٠الجوية الظروف حسب على فترات على الثمار حصاد يتم•

  أيام ٤ وكل البارد الجو أثناء أسبوع كل عادة الثمار فتجمع
  دفعة كله للحقل االلى الحصاد يتم او .الحار الجو اثناء
.واحدة

  ٣٠-١٠ من التقليدية االصناف من الفدان محصول ويتراوح•
  حوالى الى يصل أسالك على الزراعة حالة وفى فدان / طن
٥٠إلى يرتفع قد  الجديدة والهجن االصناف فى اما.طن ٤٥
  :مثل التالية االصناف فى الحال هو كما للفدان /طن ٦٠ –

  . وجاكاك ٣٨- فاكولتا



التسویق



االمراض الفسیولوجیة

  :ھى تنشأ عن عوامل فسیولوجیة وال تسببھا كائنات حیة أو حشرات وأھمھاو
:Blossom –end rot (BER) عفن الطرف الزھرى

ویبدأ على شكل بقعة ذات لون بنى فى قمة الثمرة وتتتسع ھذه البقعة حتى تصیب حوالى ثلث  
.وعموما یظھر على الثمار فى اى مرحلة من نموھا. إلى نصف الثمرة وتصبح غیر صالحة للتسویق

تشقق الثمار
التشقق صفة وراثیة تظھرھا عوامل بیئیة كالعطش ثم الرى بغزارة وخاصة فى فترة اكتمال  
.نمو الثمار وارتفاع درجات الحرارة تم تصاب بالفطریات فى مكان التشقق وینتشر العفن ثم تتلف الثمرة

:انواع من التشقق ھى ٣یوجد 
:  التشقق دائرى

وفیھ تظھر التشققات فى صورة حلقات دائریة حول كتف الثمرة مركزھا عنق الثمرة ویظھر 
.خاصة فى مرحلة النضج االخضر

:التشقق العمودى
وفیھ تمتد التشققات من طرف الثمرة المتصل بالعنق بمسافات نحو الجھة المقابلة ویظھر غالبا  

.فى الثمار الملونة
:تفلقات الثمار

وفیھ تظھر تفلقات متعرجة بالثمرة التتصل بالعنق بل تكون على الجوانب ویظھر خاصة فى  
.الثمار الناضجة



تابع االمراض الفسیولوجیة
:لفحة الشمس•
وتظھر فى الثمار المعرضة للشمس بسبب قلة األوراق سواء كان ذلك ناتج عن اإلصابة باألمراض •

وتظھر فى صورة  ٠أو من التقلیم أو فى حالة زراعة األصناف المحدودة النمو فى العروة الصیفیة المتأخرة
.بقع بیضاء على الثمار الخضراء ثم تتحول للون االصفرالباھت عندالنضج

:  ولتجنب ذلك یجب•
.اختیار الھجن واالصناف ذات النمو الخضرى القوى فى العروة الصیفیة العادیةاو النیلیة -١•
مكافحھ االمراض واالفات التى تتلف نسبة كبیرة من اوراق النبات  -٢•
.االھتمام ببرنامج التسمید والتغذیة الورقیة -٣•
.تجنب التربیة الراسیة للطماطم فى تلك المواسم -٤•
خطوط طماطم خط ذرة او  ٣كل (یمكن تحمیل ذرة او عباد الشمس على الطماطم للمساعدة على التظلیل  -٤•

).عباد الشمس
:الجیوب والثمار المشوھة•
 ٠وھى كثیرة الحدوث فى العروات التى تثمر فى فترة تغیر الظروف الجویة من الشتاء للربیع•

 ٠وتكون الثمار خفیفة الوزن بھا جیوب فارغة من الداخل أى غیر مملؤة باللحم وذلك بین الجدار والوسط
٠كما وجد أن الزیادة فى الرى عن الحد المناسب یكون أحد مسببات ھذه الحالة

:التفاف األوراق•
تختلف عن المرض الفیرسى وتحدث فى االوراق السفلى والمسنة والقریبة من سطح التربة نتیجة زیادة الرى •

.وتكون االوراق صلبة جلدیة الملمس
.الرى على الحامى وزیادة عدد مرات الرى وتقلیل الكمیة: العالج•



بعض األمراض 



امراض فیروسیة



الحرنكش

االحرنكش


