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 الثامنة  وسابعة المحاضرة ال

  Prunus persica (L.) Batsch العلمياالسم  Peachالخوخ 

 

 Prunus persica var العلمياالسم   Nectarineالنكتارين 

nucipersica   

 
من فاكهة المناطق المعتدلة متساقطة األوراق   Peach and Nectarineالنكتارين  الخوخ و

Deciduous  جرية ذات النواة الحStone fruits  من الخوخ  برعميهطفرة  وهوالنكتارين

وموطنه األصلى   Prasicaو النوع  Prunusو الجنس  Rosaceaeويتبعان العائلة الوردية 

)إيران( ومنها إلى اليونان وسوريا وإيطاليا وأمريكا ثم إلى   Persiaالصين ثم انتقل إلى بالد العجم 

هة التي تنمو في شمال وجنوب المناطق معتدلة  ثر الفاكحد من أكوالخوخ وا. باقي بلدان العالم

  حوالى  الى لخوخ والنكتارينا من اعالميالمساحة المنزرعة  صلت . والحرارة في العالم 

 اما بالنسبة لمصر . 2018عام  فيطن  24,453,425 نما يربو ع تنتج هيكتار 1,712,425

 نما يربو ع  تنتج هيكتار 20341 ليحوا الى صلت مساحة المنزرعة بفتدخل ضمن العشرة الكبار 

الجديدة بمنطقة   األراضي في أساسا ركز زراعات الخوخحيث تت . 2018عام  فيطن  246742

شمال  و الدقهلية والغربية كال من المنوفية و باإلضافة إلى . هذا بمحافظة البحيرة غرب النوبارية

 منتجيتمكن  نسبيةتنافسية زة مي مصر إعطاء فيدورا هاما  الجغرافيموقع مصر  يلعب  و .سيناء

  األوربي االتحاد دولمما يسمح بتصديره  بريلمارس و ا فياجه مبكرا نتامن  النكتارينالخوخ و 

  األسواق فيطروح معة نظرا لضعف المرتف بأسعارتلك الفترة من السنة خالل  العربيخليج و ال

من تغطية محاصيل  المزارعين بعض اتجاهالى ذلك فان  باإلضافة. من العام ك الفترةتل فيالعالمية 

  بداية من فبراير مبكرا  األسواق فيالفاكهة و من ضمنها الخوخ و النكتارين سمح لهم بطرحهما 

لوين  تطريقة التغطية تلك بعض المشاكل كضعف  يعتري  . لكنلهما ة التسويقيمما يزيد من القيمة 

تدفع الى تحسين   التيبعض المعامالت ين بمنتج مام الالستلزم و عليه ي هاالثمار مما يقلل من جودت

   . جودة الثمار
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ضادات  ن و الياف و م توائها على فيتامينات و معادخوخ الى اح ر الاثمالقيمة الغذائية ل تتمثلو 

ذلك   وجود الىالحجرية هذه المجموعة بذات النواة تسمية و يرجع سبب . Antioxidantsاكسدة 

ة  لطبقاة. و هذا الجدار ناتج عن تصلب ذريكونا معا البين و بالجنيحيط الغالف الصلب الذى 

 الطبقتينفهو كال من  ليؤك يالذ الجزء اما . Endocarp المسمى بـو  بيضمدار الج داخلية لال

   Pericarpبيض ممن جدار ال (Mesocarp) ىو الوسط (Exocarpة )الخارجي

 

 : النباتيالوصف   ֍

 

  المسننة الحافةشكل ال و المستطيلة البسيطة الرمحية  األوراق ود فتتميز بوج  لألشجار بالنسبةاما 

   على االفرع. المتبادلذات الوضع قيقاً تسنيناً د

ميجدالين  أالمادة السامة رائحة مميزة عند فركها ترجع الحتوائها على ألوراق و لتلك ا

Amygdaline  من الكلمة اليونانية(amygdálē  اللوز  يعنى almond)  . 

 

 

 ة االميجدالين مادتركيب 
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ضرات دوئية  رتها على قتل الخاليا السرطانية و هناك عدة مستح بقد همعروفتلك المادة و 

 ورة. الص  فيمختلفة كما  أسماء تحت  األسواق فيمطروحة 

 

B17 (Amygdalin) 500 mg - 100 Capsules by Apricot Power 

 

زهرة فردية لونها أحمر خفيف   الزهري رعم وينتج عن تفتح الب بسيطة. والبراعم الزهرية للخوخ 

صل نسبتها بين كل برعمين زهريين وت خضريم يوجد برع أيوأغلب البراعم الزهرية زوجية 

عم  تتفتح قبل البراالزهرية البراعم  فردية.يكون براعم زهرية أو خضرية  الباقي و٪ 95إلى 

 و.  بداية موسم النم في على الخشب( باإلزهاريعرف الخضرية )ما 

ذات   Petals بتالت 5 ايضا و Sepals سبالت 5تتكون من  Perfect كاملةخنثى او  واألزهار

 Gynoecium التأنيثلعضو  . اما بالنسبةStamens السديةمن ا 20اكثر من  و  الوردياللون 

  Single Ovaryمن مبيض واحد كون يتالذى بدورة  و Carpelة حجرة واحديتكون من  فهو

  التيو العادة  فيما واحدة منهب بويضة صخ ت Ovulesتان مبيض بويضبهذا الو يوجد  عمرتف

 .  ثمرة الخوخ الى  تتطور
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ويكون   الرقيقة،قشرة الثمرة  Exocarpيكون حيث صادقة  Drupeحسلة وثمار الخوخ 

Mesocarp  المتخشبة الصلبة  نواةبينما يكون اإلندوكارب ال الثمرة،لبPit or Stone .نما بي و

 . بالملمس الناعمنكتارين مار التتميز ث، ية الملمسالخوخ وبرثمار ن تكو
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 :االحتياجات البيئية والمناخية ֍
 

 : التربة المناسبة  أوال

 

حيث كلما تزداد ملوحة التربة   المليون فيجزء  1100 حوالييفضل أال تزيد ملوحة التربة عن 

ً تيقل المحصول  خالية من الخفيفة الجيدة الصرف ال األراضي فيلخوخ جود زراعة ا. وعموما

  في . حيث يمكن الحصول على ثمار ذات صفات جودة عالية من األشجار المنزرعة الملوحة

 فيتنجح  الطينية الثقيلة وال  األراضي في تجود زراعة أشجار الخوخ  . والالرملية األراضي

تحتوى على طبقات صماء سميكة   التي األراضيلك ، وكذالملحية والقلوية والغدقة األراضي

 منطقة انتشارها.  في األرضيوتؤدى إلى ارتفاع مستوى الماء  اختراقهالى الجذور يصعب ع

 
 : الريميـاه   - 2

 

تحتاج أشجار الخوخ والنكتارين إلى مياه خالية من الملوحة حتى تعطى محصول جيد ويفضل أال  

 فيلوحة ل المحصول بزيادة نسبة الميث يق، ح المليون في جزء 800عن  الريتزيد ملوحة مياه 

طوال السنة   الري مياه  نقص. ويقل أيضاً المحصول وحجم الثمار عند التربة في وكذلك  الريمياه 

ويؤثر   الكافى،يوليو وأغسطس يؤثر على تكوين البراعم الزهرية بالعدد  في كما أن نقص الماء 

 . التاليعلى محصول العام 

 

 : ودةالبر ات ياجإحت  - 3
 

درجة   7ساعة عند درجة أقل من  100إحتياجاتها من البرودة من أقل من تتباين األصناف في 

واألصناف  . ساعة مثل صنف ردهافن ورليانس 950إلى أكثر من  د فلوردا جرانمئوية مثل صنف 

الدافئ مثل   ءالمناطق ذات الشتا فيتنجح زراعتها  العالية من ساعات البرودة ال االحتياجاتذات 

ك تأخر وعدم انتظام تفتح البراعم الخضرية والزهرية كما يسبب قلة عدد  ، حيث يسبب ذلمصر

البراعم الخضرية   ج. وتحتايقل المحصول أو ينعدم  بالتالي واألوراق على األفرع وتساقط األزهار 
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. لذلك نالحظ  نف لصا  تتفتح بالمقارنة بالبراعم الزهرية لنفس لكيإلى عدد أكبر من ساعات البرودة  

)ما يسمى   التفتح فيتبدأ وتصل إلى قمة التزهير قبل أن تبدأ البراعم الخضرية  أن األشجار

. هذا وكما تحتاج األشجار إلى عدد كاف من ساعات البرودة أثناء فصل  شب(على الخ  باإلزهار

فترة تفتح   ، فإن انخفاض درجات الحرارة الشديد والصقيع أثناءتخرج من السكون لكيالشتاء 

 . ضرار كبيرة لكل من األزهار والعقد الحديثاية موسم النمو يؤدى إلى حدوث أ بد فيالبراعم 

 

 :اإلحتياجات الحرارية  - 4 

 

يحتاج الخوخ والنكتارين إلى عدد من الوحدات الحرارية المناسبة لكل صنف تساعد على نضج  

فاض درجة  الصيف البارد فإن انخ  وفى حالة المناطق ذات صفاتها،الثمار مبكراً وتحسن من 

شب أشجار الخوخ أثناء موسم ويتأثر خ  .ورداءة صفاتهاالحرارة يؤدى إلى تأخر نضج الثمار 

األصناف المختلفة بدرجات متفاوتة عند انخفاض درجة الحرارة عن درجة التجمد  في السكون 

 .وأحياناً قد يصاب بأضرار شديدة عندما يتعرض لدرجات التجمد

 

 :الخوخ والنكتاريناف أصن ֍
 

ناتجة من برامج التربية الناتجة عن التهجين بين السالالت المختلفة كثير من األصناف الحديثة 

اجاتها من ساعات  احتي في. وتتباين أصناف الخوخ والقليل منها ناتج عن انتخاب الساللة البذرية

كما  البةون والحالوة والصالبرودة ومواعيد نضجها وفى صفاتها الثمرية من حيث الحجم والل

كيفية التعامل معها من ناحية التقليم  في وبالتاليطبيعة نموها  فيطبيعة حملها وكذلك  فيتتباين 

 : هيمصر  فيوعمليات الخدمة األخرى وأهم األصناف المنزرعة حالياً 

 ؛ األصناف المحلية  أوالا 

 

محافظة   فية لصنف خوخ ميت غمر يتوجد العديد من السالالت المنتجة من أشجار المزارع البذر

. مواعيد نضجها وفى مواصفات ثمارها بين مبكرة ومتوسطة ومتأخرة النضج فيالدقهلية متباينة 

،  حجمالحالوة عالية والثمار كبيرة الودرجة  ،بحمرةولون اللحم أبيض أو أصفر أو أبيض مشوب 

. وهناك صنف خوخ  والسلطاني والحجازي  الشامي. ومن أمثلتها والصالبة بين متوسطة وعالية



 

Dr. Ahmed Ismail 
PhD from KIT, Germany, Postdoctor at Nagoya Univ., Japan, UCL, Belgium, and Univ. of Cambrdige, 
UK  
Molecular Biology and Molecular Physiology, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 
Damanhour University, Damanhour, Beheira, EGYPT 

 ( أراضي ة تخصص  الفرقة الرابع )   مادة اساسيات البساتين 

 

وصنف خوخ سيناء المتأخر وثماره سائبة النواة   ،سيناء المبكر وثماره ملتصقة النواة كبيرة الحجم

 . جم صغيرة الح 

ا   ؛األصناف األجنبية للخوخ ثانيا

 

 Florida Prince فلوريدا برنس  - 1

 ق ملتص -لحجم وسط ا تم -لحم أصفر  -جلد أحمر اللون  -ساعة من البرودة شتاءاً  150يحتاج 

. و به نسبة من الثمار المزدوجة . أبريل مارس الى  منتصف مبكر النضج  . النواة صالبة عالية

 . طن 10  - 8محصول الفدان يتراوح 

 

 Early Grande إيرلى جراند   - 2

  في  ينضج. و صالبة عالية، ملتصق النواة، كبير الحجم -لحم أصفر  -لون الجلد أصفر محمر 

   . يوم من اإلزهار الكامل 81 حوالى بعد أياألسبوع األول من مايو 
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 Desert Red دزرت رد - 3

. ثمار مزدوجة بنسبة عاليةلا و صالبة متوسطة ، أصفر اللوناللحم ، ير الحجمكب، اللونأحمر 

  12 - 10تاجية الفدان حوالى نا يبلغاذ المحصول  عالي. و هو األسبوع الثالث من مايو فيينضج 

 . طن

 

 
 Tropic Snow وتروبيك سن - 4

ينضج   . ونسبة السكر متوسطة و ،صالبة متوسطة، سائب النواة، لحم أبيض، جلد أحمر وأبيض

  10تاجية الفدان حوالى نا يبلغاذ المحصول  عاليو هو  . نيهيو ولوأن مايو األسبوع األخير م في

 . طن 12 -
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   Swelling سـويلنج  - 5

الحموضة  ، منخفض ٪ (17السكر مرتفع ) ، سائب النواة، لحم أبيض، لون الجلد أحمر مبيض

 فياألشجار تتأخر  و (طن / فدان 7)حوالى  متوسط المحصول  هذا الصنف ان. كما ٪ 0.02

 .  األسبوع األول من يونيه  فيينضج . و مار إلى العام الثالثثاإل

 
 Tropic Sweet سويت   كيتروب - 6

 

شهر   في النضج  -متوسط النمو  -نسبة عالية من السكر  -لحم مصفر  -لون الجلد أحمر مصفر  

 .يونيه
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 : النكتارين  أصناف

 

 : 2/    7فلوردا   - 1

 

و ، وثمرته مستديرة واللب أصفر ولون الجلد  األول من ماي وع سب حيث ينضج فى األمبكر جداً 

 حمر مصفر . أ

  

 
 : 14/   5  فلوردا -2

األسبوع األول من يونيه وثماره  فيصنف غزير المحصول متوسط فى ميعاد النضج حيث ينضج 

 . كروية جلده أحمر ولحمها أصفر اللون
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 : 3/    6  فلوردا - 3

 

 . ا أصفرالحجم سائبة النواة ولبهرة كبيمتوسط التبكير وثماره مستديرة 

 
 : صــن رد  - 4

 

 . متوسط التبكير وثماره كبيرة الحجم سائبة النواة ولبها أصفر 

 
 :أرميكينج  - 5

 

 كمثريه. وثماره متسعة من أسفل ومنضغطة من أعلى )الدقيقيصنف متأخر حساس جداً للبياض 

 . ( وجيدة المذاق صفراء اللحمالشكل

 
 :بانامينت - 6

 

 . رمزية اللونر الحمل وثماره كروية ق، غزيالنضجخر متأ

 
 

 

 
 : stocksootR األصـــول  ֍

. ويؤثر  عند اختيار األصول يجب أن يكون هناك توافق تام بين األصل واألصناف المطعومة عليه

والمحصول للصنف المطعوم عليه وكذلك على موعد  الخضرياألصل تأثيراً كبيراً على النمو 

  له . كما أن األصل خضرية والبراعم الزهرية وميعاد نضج الثمار وصفات جودتهالا  تحرك البراعم

النهاية  فيوتؤدى  الجذريتصيب المجموع  التيأهمية كبيرة على مدى مقاومة بعض األمراض 

مدى تحمل النبات لظروف الجفاف أو الملوحة أو ارتفاع نسبة الجير   فيإلى موت األشجار وكذلك 

 . وخالفه ضي راألأو مستوى الماء  

 

 :الخوخ  فيوصف ألهم األصول المستخدمة  يلي وفيما 

 

 :: األصـول المحليـةوالا أ
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الناتجة من األشجار البذرية لخوخ ميت غمر وهو أصل   هي و المحلية:شتالت الخوخ البذرية  - 1

 ياً،وقونمواً  جيد حيث يوجد توافق بينه وبين أصناف الخوخ المطعومة عليه وتعطى محصوالً جيداً 

  دهورتؤدى إلى ت التي وعقد الجذور ولكن يعاب على هذا األصل أنه شديد الحساسية لنيماتودا ت

 . ينصح بالتطعيم عليه . ولذلك ال األشجار بسرعة 

 

، حيث يكون ينصح باستعمال المشمش كأصل للخوخ رغم أنه مقاوم للنيماتودا : والالمشمش  - 2

العمر حتى  فيعدم توافق كلما تقدمت األشجار   ثم يحدثاً دت األولى جيالسنوا فينمو الخوخ عليه 

 التطعيم. منطقة  في بحدوث انفصال  ينتهي

 

ً لتطعيم الخوخ عليه إال أنه  االماريان: يستخدم أصل االماريانأصل البرقوق  - 3  دال يوج أحيانا

  ك اللذوب مما يؤدى إلى ضعف األشجار وقلة المحصول  االماريان و برقوق توافق بين الخوخ 

 . ينصح باستخدام هذا األصل لتطعيم الخوخ عليه

 

الجيرية وفى   األراضي في: وهو من األصول المستخدمة للخوخ مر واللوز الحلوأصل اللوز ال - 4

. وهو أصل قوى عميق الجذور  تعتمد الزراعات فيها على المطر التي و المناطق الغير مروية 

، ولكنه افق بينه وبين األصناف المطعومة عليهتو  دج ، ويووالجفافويتحمل ارتفاع نسبة الجير 

 . استخدامهبعدم   ينصحلذا  وإلصابة بالنيماتودا شديد الحساسية ل

 

ا   : (العالميةأهم األصول األجنبية ) ثانيا
 

 : Okinawaخوخ األوكيناوا  - 1

، هعليخوخ المطعومة وهو من األصول المقاومة للنيماتودا ويوجد توافق بينه وبين أصناف ال

،  الخصبة الجيدة الصرف األراضي فيقوى وينمو جيداً  جذريوشتالته ذات نمو جيد ومجموع 

الشتاء واحتياجاته من البرودة مناسبة للمناطق ذات   فييحتاج إلى برودة شديدة  ويمتاز بأنه ال

، وتعطى  كراً لألشجار المطعومة عليه مب والزهري الخضري، ويبدأ التحرك الشتاء الدافئ
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تحتاج إلى كمر بارد حيث يمكن   ال. كما أن بذور هذا األصل وثماره تصلح لألكليداً  ج والً محص

 . . ويمكن إكثاره بالعقلةزراعتها مباشرة والحصول على نسبة إنبات عالية

 

 :Nemaguardخوخ النيماجارد  - 2

 

الخوخ  اف أصنيماتودا ويوجد توافق بينه وبين وهو مقاوم للن الصينيهذا األصل ناتج من الخوخ 

ويحتاج إلى برودة عالية فى الشتاء  قوى  جذري ، وأشجاره ذات نمو ومجموع ة عليهالمطعوم

متأخراً   الزهري و الخضريالتحرك  فيوبذلك يبدأ  م °7ة ساعة عند درج  700تصل إلى حوالى 

  يفشهور  3 - 2لمدة  Stratification. وتحتاج بذوره إلى كمر بارد عن أصل األوكيناوا جداً 

تنبت وتعطى نسبة إنبات عالية ويعاب عليه عدم تحمله الرتفاع نسبة   لكي  م ° 5 الجة على درجة لثا

 . التربة فيالجير 

 

 : Nemaredنيمـــارد  - 3

وهو  . وينمو مبكراً عن أصل النيماجارد شتل وفى البستانالم  فيأوراقه حمراء حيث يسهل تمييزه 

يماتودا واحتياجاته من البرودة قليلة ومتوافق  للنوم . وهو مقاخطوط المشتل  فينموه  فيمتماثل 

 . الخفيفة الجيدة الصرف األراضي في، ويجود مع أصناف الخوخ المطعومة عليه عاليةبدرجة 

 
 

 :Flordaguardفلوريدا جارد   - 4

و  التزهير وه في، واألشجار المطعومة عليه تبكر يريتحمل الج  يمكن إكثاره بذرياً أو خضرياً وال

 . نيماتودالل  ومقاأصل م 

 
 : Prunus davidianaالخوخ الصينى   - 5

. اً كبيرة الحجم وهو مقاوم للنيماتوداتعطى أشجار التي وهو من األصول قوية النمو المنشطة 

. ويمتاز هذا  م  °7 على درجةساعة  700ج إلى ساعات مرتفعة من البرودة تصل حوالى ويحتا

قائم   الخضريجه إلى أسفل والنمو الرئيسية تتر ذو قوى منتشر والج  الجذرياألصل بأن مجموعه 

. واألصناف المطعومة عليه تكون قوية النمو  ، وثماره ذات حجم صغير غير جيدة الطعموقوى

 . والقلوية الخفيفة. وهو أصل يتحمل رطوبة األرض وزيادة نسبة األمالح غزيرة اإلثمار
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 : Missuoriأصل خوخ ميسورى   - 6

 

، واحتياجاته من البرودة عالية مما  أسبانيا وأوروبا فييتم إكثارها  التيل وهذا األصل من األصو

عدة أنواع   في. ويزرع ليهيؤخر ميعاد تحرك البراعم الخضرية والزهرية لألشجار المطعومة ع

 .أنه حساس لإلصابة بالنيماتوداويعاب عليه    األراضيمن 

 

 : Hansenأصل هـــانسن   - 7

 

ويعطى شجرة   2168وهانسن  536ا هانسن نتج عنه ساللتان همخ خووهو هجين بين اللوز وال

 4000حمض البيوتيريك بتركيز  . ويمكن إكثاره بالعقلة الخشبية بعد معاملتها بإندولقوية النمو

من البرودة   احتياجاتهكما ان  للجفافوم للنيماتودا باإلضافة لتحمله . وهو مقامليون فيجزء 

 . ساعة  500  - 400حوالى من 

 
8- GF 305: 

 

( وله توافق مع جميع النيماتودافرنسا وهو مقاوم للديدان الثعبانية ) فيهذا األصل منتخب 

 .المشتل والبستان فيمتماثلة  األصناف وأشجاره

 

 :ropagationP  اإلكثـــار

خطوط المشتل بعد إجراء عملية الكمر   فييتم إكثار األصول البذرية عن طريق إنبات البذور 

  ولمدة تتراوح ما بين م  °5الثالجة على درجة  في( وذلك Stratificationوسط رطب ) في البارد 

 . يوم حسب نوع األصل المستخدم 90 - 30

األصول البذرية الناتجة عن إنبات البذور بأرض  طعيم على ويتم إكثار الخوخ عن طريق الت

 . بعض األصناف  يفد عن طريق العقل أو التراقي  الخضريالمشتل أو الناتجة عن اإلكثار 

 

 :التطعيــم طـــرق
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 : (T or Shield buddingالتطعيم بالعين ) -1

وسم النمو خالل الفترة من شهر مايو أثناء م الخوخ عن طريق التطعيم بالعين فيعادة يتم التطعيم 

سم   20 - 15، ويكون التطعيم على ارتفاع حتى سبتمبر على األصول المنزرعة بخطوط المشتل

 . رض األ  من سطح

 

 : Patch buddingالرقعـــــــة  -2

 

 . أثناء موسم النمو خال شهر مايو ويونيه

 

 : Chip budding بالكشط التطعيم -3

. ونسبة نجاح الطعم عالية حيث يؤخذ جزء من خشب  أثناء موسم النمو خالل شهر مايو ويونيه

ى األصل  عم عللبرب ا. ويتم تركياألصل  فيالطعم مع نسيج البرعم ويتم عمل نفس اإلجراء 

 البالستيك.ولصقه جيداً مع ربطه بشرائط من المطاط أو 

 

 : Top grafting  القميالقلم  -4

يناير وفبراير وقبل   شهري ويمكن إجراء عملية التطعيم بهذه الطريقة أثناء موسم السكون خالل 

رة يتم صغيار . وإذا كانت األشج . وتستخدم هذه الطريقة للتغيير من صنف آلخرتحرك البراعم

 األفرع الرئيسية بحيث ال لى كانت كبيرة فتوضع األقالم عأما إذا ، القلم مباشرة على الجذعوضع 

 األفقية. حالة األفرع  فياألفرع القائمة عنه  في. ويكون النمو أفضل  سم 6يزيد قطر الفرع عن  

 
 :تجهيــز األصــل

القطع ناعمة خالية من العقد قة منطتكون  يتم قطع أفرع أو جذع األصل بمنشار حاد على أن

م قطع الفرع عند الزاوية الصحيحة بالنسبة التجاه األلياف مع عدم عمل  . ويتمستقيمة األلياف

يكون   ن. ويجب أ. وإذا كانت هناك نتوءات بعد القطع يتم تسويتها بسكين حادةتسلخات عند القطع

ر على سكينة ثقيلة أو أداة تشبه  قالن يتم . عيماللحاء مقفول وليس به شقوق لضمان نجاح التط

 . سم  5قطر الفرع أو الجذع لعمق    فيمطرقة خشبية لعمل قطع  المخرطة بواسطة

 

 :تجهيـــز الطعــم
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ل قطر القلم  مم أو قطر يماث 7يزيد قطره عن  يتم عمل الطعم من خشب عمر سنة بحيث ال

معرفة اتجاه الطعم من  جب وي .اعم على األقل ث برالبرعم على ثال يحتوي. وعادة ما الرصاص

. ويتم عمل قطع طويل ناعم  العكسياالتجاه  فيينمو الطعم إذا وضع  ، حيث الالقمةالقاعدة إلى 

  - 2.5بطول من  . ويكون سطح القطعاتجاه القاعدة  فيالطعم  في القاعديمن أسفل البرعم  ايةبد

فس الطول ويفضل أن تكون  نم بناع ثانيوعمل قطع  العكسيسم يتم قلب الطعم إلى الجانب  3.5

 . ةفلية للطعم غير حادالحافة الس 

 

 :إدخــال الطعــم

القلم  األصل بدرجة تسمح بإدخال الطعم  في باستخدام أزميل خاص أو مفك يتم فتح القطع الموجود 

ويجب أن يكون ضغط   . يل. وبعد وضع القلم يتم إزالة المفك أو األزموضع قائمبسهولة وفى 

سطح القطع   يختفي. ويجب أن مس أنسجة الكامبيوم جيداً عم قوى ليسمح بتالالط نسجةاألصل على أ

ً داخل شق األصل  . وعادة ما يستخدم قلمين من الطعم ليتم وضعها على  الخاص بالطعم تماما

 . ن شق األصلجانبين عكسيين م

 .طعمف لليحدث جفا ل جيداا بشمع خاص حتى الاألصويجب تغطية مكان اتصال الطعم بملحوظة: 

 
 : عوامـل فشـل الطعـم

 

 . عدم التوافق بين الطعم واألصل  .1

 . الطعم واألصل فيعدم اإللتحام الجيد ألنسجة الكامبيوم  .2

 . للطعم العكسيالوضع  .3

 . وقت غير مناسب فيالتطعيم  .4

 . ت واألمراض قبل التطعيمألصل أو الطعم بالحشرا من ا أي إصابة  .5

 . جفاف الطعم أو تعرضه للصقيع الشديد .6

 . الطعم نوسك  عدم .7

 . عدم التغطية الكاملة بالشمع .8

 . تظليل الطعم بأشجار أخرى .9

 . اإلصابة باألمراض والحشرات .10
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 . الرابطة للطعم   م نتيجة تأخير إزالة األشرطة تطعيتحليق منطقة ال .11

 

 : Hard wood cuttingالعقـل الخشبيـة  -5

صناديق   في بية لخشقل ا ذير للعتكثر خضرياً عن طريق العقل يتم عمل تج  التيحالة األصول  في

لة قاعدة العقل  معامبعد  1:  1:  1تحتوى على مخلوط البيت موس والرمل والفيرموكيوليت بنسبة 

  - 5المليون حسب األصل لمدة  فيجزء  4000 - 2000بتركيز  IBAبحمض األندول بيو تريك 

ة حتى  جدرالم د العقلالصوب حتى يتم تجذير العقل ثم تفر  فيثوان ثم يوضع تحت الضباب  10

 تصل إلى الحجم المناسب للتطعيم ويتم التطعيم عليها بأحد الطرق السابقة . 

 
 : ن الخـوختـابس ءإنشـا

 

 : اآلتيعند إنشاء البستان يراعى  

 . سيتم زراعتها ومدى مالئمتها لخطة المزرعة المقترحة التياختيار األصناف  .1

 . طة التسويق ه لخ كميتول خالل موسم اإلنتاج ومدى مناسبة موعد ظهور المحص .2

 . والمياه وطرق التربية وظروف الخدمة  تربةمسافات الزراعة المناسبة لنوعية ال .3

حتى تكون مناسبة لخطة اإلنتاج ونوعية التربة ومصدر ونوعية مياه  الريمواصفات شبكة  .4

 . الري 

ً لطبيعة األرض ومسافات   خنادق فيجور أو  في  هيطريقة إعداد األرض وهل  .5 تبعا

 . الزراعة 

والطبيعية  لحيويةكيمائية ومحسنات ومخصبات التربة اوال األسمدة العضوية  يةكم .6

 ؟ زراعة عادية أم عضوية  هيواإلضافات األخرى تبعاً لنوعية الزراعة هل 

 .عدد الشتالت الالزمة للزراعة ومواصفاتها .7

ر  استخدام بعض طرق التربية غي فيحالة الرغبة  فياإلنشاءات والمستلزمات المطلوبة  .8

حالة اإلنتاج بهدف   فيقة الكأسية وكذلك الطري هي  ومصر  فييقة التقليدية الشائعة طرال

 . التصدير 

 . إنشاء مصدات الرياح .9
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الميزانية التقديرية لتكلفة إنشاء البستان وكذلك المصروفات الجارية خالل مواسم النمو   .10

 . ومراحل اإلنتاج والتسويق المختلفة

 

ا للهدف من الزراعةراعة تلزان ل لبستحل إعداد اشرح مرا يلي  فيماو  : بعا

 
 : الصنـف  اختيار  - 1

يتم   التي الزراعة من أجل التصدير يجب اختيار األصناف المبكرة و  فيحالة رغبة المزارع  في

  تكون التيأبريل ومايو على األكثر حيث أن هذه الفترة فبراير الى جمع محصولها خالل أشهر 

 التي ، واإلنتاج من الدول المنافسة األخرى باقي و المصري نتاجلإل ا المنافسة محدودة بالنسبةفيه

. ومن أمثلة هذه األصناف  أن يغزو أسواق أوروبا والدول العربية المصري يمكن خاللها لإلنتاج 

ا أن  ن لهيمك . أما األصناف المتوسطة والمتأخرة النضج فالإيرلى جراند  فلوردا برنس و الموج و

 يمكنفسة إال إذا كانت ذات جودة عالية وسعر منخفض حتى ألخرى المناول االد باقيتتنافس مع 

. وبذلك فإن زراعة  لها أن تدخل مجال المنافسة حتى فى الدول العربية واألفريقية المجاورة

 . غالباً ما تكون للتسويق المحلى فهياألصناف المتوسطة والمتأخرة النضج  

 

 : عةر وكيفية الزرابين األشجا سافة الم   - 2

. وعند  وقف المسافة بين األشجار على نوع التربة والصنف المزروع وطريقة التربية المستخدمةتت

.  تروى بالتنقيط يجب تجهيز الشبكة بكل لوازمها قبل الزراعة التيالزراعة فى المزارع الجديدة 

ً تزرع األشجار على أبعاد  الجور عمل د اتباع الطريقة الكأسية الشائعة وتر عنمت 5*  5وعموما

شهر فبراير مع مراعاة أن ترتفع منطقة التطعيم لنفس   فيسم وتتم الزراعة   80*    80*   80بأبعاد 

تهب  التي الجهة  في ( وأن يكون مكان التطعيم سم 15 - 10المشتل )  في كانت عليه  التياالرتفاع 

بة الناتجة من لتربا روالج  ردم، ويتم م من الرياح وأشعة الشمسالطع( لحماية البحريةمنها الرياح )

. وتقصر الشتالت إلى  مباشرة بعد الزراعة الري . ويتم الجيد  البلدي الحفر مع خلطها جيداً بالسماد 

ً يفضل  سم فوق سطح التربة لتشجيعها على تكوين األفرع الجانبية 60 - 50ارتفاع من  . وحاليا

ً إذا كانت األرض ادق خن في الزراعة  لتفكيك التربة وتحسين  سكة متمابدالً من الجور وخصوصا

 . خدمة األرض 
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 :بساتين الخوخ والنكتارين خدمة ֍
 

 : كسر سكون البراعم اوال

٪ من مساحة الخوخ ذات  90تشغل أكثر من  التي ومصر  فيمعظم أصناف الخوخ المنزرعة 

ساعة من البرودة أقل   400 الى 150البرودة وتتراوح احتياجاتها ما بين من  احتياجات منخفضة

صر خالل فصلى الخريف والشتاء لكى م فيوتناسبها إلى حد كبير ظروف المناخ  م°7.2 نم

. إال  طور السكون وتخرج منه دون الحاجة إلى استخدام المواد الكاسرة للسكون في لبراعمتدخل ا

٪ منفرداً أو  1 - 0.5الكاسرة للسكون مثل الدرومكس بتركيز من  مواد أنه يمكن استخدام بعض ال

 ً ديسمبر حسب   نوفمبر و شهري٪ خالل 3 - 2الزيوت المعدنية بتركيز من  أحد  معمخلوطا

. ويفضل استخدام مثل هذه  بغرض تبكير وتنظيم تفتح البراعم الزهرية والخضرية كاألصناف وذل

  التي  و األصناف ذات االحتياجات العالية من البرودة  فية المعامالت لكسر سكون البراعم خاص

تزهير هذه   فييمكن التبكير  أنه ، كما م°7.2 من ساعة من البرودة أقل  750 - 650تحتاج إلى 

ظيم دخول  ى تنتساعد عل التياألصناف باستخدام العمليات الزراعية والبستانية ومن أهم الوسائل 

 : اآلتيالسكون والخروج منه  فياألشجار 

 

 . عدم التسميد اآلزوتى المتأخر .1

 . خالل هذه الفترة  الري ت معدال فيسراف اإل وعدم فترة ما بعد الجمع  في الريتنظيم  .2

 . التقليم المبكر والمتوازن .3

 
 : Nutritionالتسميد ثانيا 

 

 : اآلتينكتارين يجب عمل ج لتسميد الخوخ والرنامقبل وضع ب

 

 .تحتاجها األشجار التيتحليل التربة لبيان محتواها من العناصر الضرورية 

تؤخذ العينة فى على ان صر عن المستوى األمثل عن كل يفرفة مقدار النقص تحليل األوراق لمع

 .ة من أبريل إلى مايولفترا



 

Dr. Ahmed Ismail 
PhD from KIT, Germany, Postdoctor at Nagoya Univ., Japan, UCL, Belgium, and Univ. of Cambrdige, 
UK  
Molecular Biology and Molecular Physiology, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 
Damanhour University, Damanhour, Beheira, EGYPT 

 ( أراضي ة تخصص  الفرقة الرابع )   مادة اساسيات البساتين 

 

 

 ؟ معرفة أعراض نقص العناصر على أشجار الخوخ والنكتارين؛ كيف يمكن  س
 

أهم طرق   هي إن معرفة أعراض نقص العناصر السمادية على أوراق وفروع الخوخ والنكتارين 

ظم أعراض نقص العناصر الشديد باألعراض ص معتشخي. ويمكن معرفة حاجة األشجار للتسميد

. ويجب التأكد من  قد تتشابه مع بعض العوامل األخرى  ع مالحظة أن هذه األعراضية مالمرئ

 . برنامج لتصحيح أعراض النقص أيقبل استعمال األسمدة أو وضع  لسليمالتشخيص ا 

 

 : أعراض نقص العناصر أهم

 
 : N النيتروجين  أوال

، راق األشجار العاديةن أوالحجم م فيعلى الشجرة تصبح أوراقها أصغر  وجينالنيترعند نقص 

  اللحاء.. وتصبح األفرع قصيرة مع احتمال وجود آثار من البقع الحمراء على يصبح لونها شاحبو

. وقد يؤدى  تلون الثمار في. ويحدث إسراع ، ويقل حجم الثمار ويقل اإلنتاجويتوقف نمو الشجرة

 . ى األوراقة ثم تسقط مسببة ثقوب علميت . وقد تتكون بقعمائلة لالحمرار راق ى أوالنقص الشديد إل

 

 :P  لفوسفورثانيا ا 

 
 :وأهم أعراض نقصه

 . تأخير كسر سكون البراعم .1

 . الخضريمالحظة اللون األخضر الباهت للمجموع  .2

مظهر األوراق المحترقة   ظهور بقع ذات لون بنى خفيف غير منتظمة الشكل على األوراق .3

 .من عروق األوراق السفلية على الفرعيبة ن قروتكو

 . مع مضى الوقت تكبر مساحة البقع لتغطى معظم األوراق الصغيرة  .4

 . مع استمرار النقص تجف األوراق وتسقط  .5

 

 : Kالبوتاسيوم ثالثا  

(  احتراق األوراق) لألرجوانينقص البوتاسيوم تلون حواف األوراق باللون البنى المائل  يسبب

. ويمكن قص تصبح أعناق األوراق خضراء شاحبة إلى أن تصبح مائلة للبياض ن ة الزياد وعند
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 التربة سيئة التهوية في معظم األحوال  في. ولكنه يالحظ معظم أنواع التربة فيقص مالحظة الن

 . الصرف ديئةر

 

 : Bالبـورون  رابعا  

 

قص تظهر  الن تداد لى الثمار أوالً عند اشقص ع: تظهر أعراض النأعراض النقص على الثمار ●

. وصغر ، وتصبح األنسجة جافة ذابلةنمو األنسجة الفلينية النقص هوأعراض وأهم  .وراقعلى األ

  . وظهور جلد الثمرة المميز للصنف الطبيعيحجم الثمار وبطء نموها وعدم وصولها إلى الحجم 

كل  وه ش. وقد يسبب النقص تشمرةالث جزء من سطح أي. وقد تظهر شقوق على الخشن األجرب 

 .لثمارا

 

تظهر أعراض النقص الحاد على المجموع  : الخضريعلى المجموع  أعراض النقص ●

، وذبول األزهار والتورد  Dieback على صورة موت األفرع من أعلى إلى أسفل  الخضري

ممكن أن . وور عيوب على اللحاء أو التوقف عن النمو بصفة عامةوتشوه شكل األوراق وظه

، ويتبعها موت  كسر سكون البراعم الخضرية والزهرية ل فش فيل تتمثاً وتظهر األعراض مبكر

. ويمكن أن يظهر النقص على شكل تقرحات تشبه الحصبة على لحاء  األفرع من أعلى ألسفل

قد  ، و فرع رفيعة وقصيرة وخالية من األوراق ولونها أخضر. وقد تكون األالجذع واألفرع الثانوية

 . غائبة أو مشوهة الشكل  األزهارتكون  ااً موغالب الصيف. تموت مع نهاية 

 

 

 
 : Feالحـديد  خامسا  

وتظهر أعراض نقص الحديد على صورة أوراق صفراء النصل مع وجود شبكة من العروق  

اللون األخضر وتموت حواف األوراق وقد تشمل   يختفي. ومع استمرار النقص الشديد الخضراء

ويكون النقص حاداً عند   التربة القلوية يفدة . ويحدث نقص الحديد عاصل الورقةمن نأجزاء 

فى هذه الحالة   النيتروجيني. وعند استخدام التسميد المياه مع سوء الصرف  ستخداما  فياإلسراف 

 . قد يزيد من حالة االصفرار
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 :Mnالمنجنيـز سادسا  

  بيرةادة فإن األوراق الكالع في. ولكن صورة اصفرار األوراق على وتظهر أعراض النقص أيضاً 

.  . وتبقى العروق الوسطية واألنسجة القريبة منها خضراءتظهر عليها األعراض التي هي فقط 

  قص . ويحدث نراق الحديثة. وعند شدة النقص قد تتأثر األوويزداد االصفرار مع زيادة النقص

التربة سيئة الصرف على   فيربة القلوية ولكنه يكون أقل حدة الت فيالمنجنيز مثل نقص الحديد 

 . الحديد نقص عكس 

 
 : Znالــزنك  سابعا  

ويحدث   little leaf أو صغر حجم األوراق  rosette نقص الزنك شائع الحدوث ويسبب التورد 

قلة حجم األوراق تكون المسافة   حالة. وفى رد عندما تقل المسافة بين األوراق إلى أقل حدالتو

  الفروععراض على كل ه األث هذوقد تحد الطبيعيجداً عن الحجم  عادية ولكن األوراق صغيرة 

 . . وقد يكون االصفرار من أعراض نقص الزنكعلى الشجرة أو بعض منها

 

 : Mgسيوم المغن ثامنا  

العروق أو على طول حواف األوراق بين  تكون األعراض على صورة مساحات صفراء ما

  التي اق ألورظم ا. وتسقط مع. وقد تموت هذه المساحات وتتحول إلى اللون البنىرالعم فيالكبيرة 

من  بما يقر وتفقد الشجرة  الطبيعي. وعند شدة النقص التصل الثمار إلى حجمها من النقص تعاني

 . نصف أوراقها عند حلول ميعاد القطف

 

 

 
 : Sالكــــبريت تاسعا  

ولكن  النيتروجينويسبب نقصه قلة النمو واالصفرار الواضح لألوراق وتشبه أعراض نقص 

 . حالة نقص الكبريت  في  يكون مكثف اإلصفرار

 

 : Cuالنحــاس عاشرا 

 . حيث تتحول األوراق الطرفية إلى اللون األصفر  wither tip نقصه ذبول القمة ويسبب
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 : زيادة الملوحة راضعأ أخيرا 

 . يؤدى زيادة أيون الكلوريد إلى احتراق األوراق ثم موت األشجار 

 
 

 التسميد للخوخ والنكتارين برنامج ֍
 

وهى مجموعة العناصر الغذائية الكبرى  ؛مجموعتين من العناصرلى وخ إالخ  تحتاج أشجار

. ويجب أن توجد الغذائية الصغرى وهذه العناصر يمتص معظمها من التربة ومجموعة العناصر

التربة قد يؤثر على امتصاص عنصر   في ، حيث أن زيادة عنصر ما حالة اتزان فيهذه العناصر 

. فقد وجد أن  التربة في بالرغم من توافره قص عنصر اض نأعر ما يؤدى إلى ظهور ، مأو أكثر

عند زيادة عنصر   وبالتالي والكالسيوم يمنع امتصاص الماغنسيومالبوتاسيوم  عنصريزيادة 

، كذلك وجد أن زيادة عنصر الماغنسيوم فإنه يمنع امتصاص كل من البوتاسيوم والكالسيوم

وفيما يلى نستعرض الكميات المقررة من   .ريتع امتصاص عنصر الكب يمن اآلزوت بكمية كبيرة

 . ارع الخوخ والنكتاريناألسمدة الالزمة والضرورية لتسميد مز

 

 : تروى بالتنقيط التي األشجار   فيبرنامج التسميد 

 

 في التاليول الجد فيكما شهر أكتوبر ونوفمبر  فييتم وضع األسمدة العضوية والكيميائية  :أوال 

وذلك حول محيط انتشار الجذور وعلى   أخرى،بادل سنة بعد ة بالترالشج جذع  جانبيخندقين على 

يقل عن   وبعمق ال ظللةمنتصف المساحة الم فيتقل عن متر واحد من جذع الشجرة ، أو  مسافة ال

 ق . سم ثم تقلب جيداً مع ناتج الحفر وتوضع بالخند 50
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جم من نترات نشادر +  250بإضافة  ريلاعند بدء انتفاخ البراعم يتم التسميد من خالل ماء  :ثانيا

  الريمن حامض الفوسفوريك لكل متر مكعب من مياه  3سم 25من سلفات بوتاسيوم + جم  125

ً عأسبومرات  3 - 2، ويكرر التسميد بهذه المعدالت شجار مثمرة أم غير مثمرةسواء كانت األ   يا

 فيحتى نهاية مارس  أو، هاحسب حالة الشجرة حتى تمام العقد ووصول الثمار إلى ُخمس حجم

 . حالة األشجار غير المثمرة 

 

بإضافة   الريمياه بعد تمام العقد ووصول الثمار إلى ُخمس حجمها يتم التسميد من خالل  ثا:لثا

لكل متر مكعب   فوسفوريكحامض  3مس  25جم سلفات بوتاسيوم +   250 +جم نترات نشادر   125

  3 - 2. ويكرر التسميد بهذه المعدالت مثمرة ري م غة أمن مياه الرى سواء كانت األشجار مثمر

حالة   فيأسبوعياً حسب حالة األشجار وحتى قبل الجمع بأسبوع أو حتى نهاية يونيو  ات مر

 . األشجار غير المثمرة

 

جم حديد   400من المكون  الورقيوراق يتم الرش بالسماد بعد تمام العقد واكتمال خروج األ رابعا:

لتر ماء   600جم يوريا لكل  300+  مخلبيجم زنك  100+  مخلبينيز جم منج  100+  مخلبي

شة السابقة ويجب أن يتم  مرة أخرى بعد شهر من الر  الورقيويفضل أن يكرر الرش بهذا السماد 

 . الصباح الباكر في  الورقيالتسميد 

 

جم  250حيث يضاف  الريبعد جمع المحصول تضاف المعدالت اآلتية من خالل مياه  :خامسا

سواء كانت   الريجم من سلفات البوتاسيوم لكل متر مكعب من مياه  75+ ترات النشادر من ن

مرات أسبوعياً حتى نهاية  3 - 2يد بهذه المعدالت األشجار مثمرة أو غير مثمرة ويكرر التسم

 .سبتمبر

 : Irrigation الــــرى ֍
 

وجود بها البستان ودرجة  الم وعدد الريات على طبيعة التربة والمنطقة  الري تتوقف كمية مياه 

  الري بحيث تتخلل مياه  ،على البارد الري تروى بالغمر فإنه يفضل  التي. وفى البساتين الحرارة 
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تؤدى   يعيةبصورة غير طب الريطبقات التربة المشغولة بالجذور الماصة بسهولة دون تراكم لمياه 

عد على تدهور مزارع الخوخ  تسا التيالذى يعتبر من أكثر العوامل  األرضيإلى ارتفاع الماء 

األوراق وجفافها   فيفرار ، والذى يصاحبه اص الناتج عن الخلل الفسيولوچى التصمغويظهر عليها 

ثم   ذور، مع خروج إفرازات صمغية على األفرع والسوق وينتهى األمر بتعفن الج ثم تساقطها

 ً  فيعماق الكافية وخاصة وباأل، لذا يجب توفير المصارف باألعداد الكافية جفاف األشجار تماما

ديسمبر ويناير ويتم خالل   شهريخالل  الريبالغمر يمنع  الريحالة  فيالثقيلة وعموماً  اضياألر

رية غزيرة   شجار، وبعد ذلك تعطى األوالمصارف أثناء السدة الشتوية المراوي تلك الفترة تطهير 

 . اعم مباشرة لدفع البراعم على التفتحقبل تفتح البر

 

 الري أثناء فترة التزهير وعند الضرورة القصوى يكون   ري الف ويوق
 

خالل   ريتين إلى ثالثة ريات قبل تركها بدون وبعد جمع محصول الخوخ تحتاج األشجار من ري

 . الفترة من أول ديسمبر حتى آخر يناير كما سبق ذكره

 

عملة على ظروف  لمستالمياه ا تروى بالتنقيط فتتوقف كمية  التية الجديد األراضيأما فى حالة 

أكتوبر ونوفمبر يتم تقليل معدالت  وعند حلول شهر  . المنطقة ونوع التربة وعمر األشجار ودرجة

ً فتعطى كل شجرة  الري  بعد ذلك حسب نوع التربة   الريلتر / يوم مع تباعد فترات  15تدريجيا

 . أيام  10 - 7وظروف المنطقة ريه كل 

 

 

 
 

 

 

 : Training and Pruningارين لنكتتربية وتقليم أشجار الخوخ ا ֍

 
 : ان من تقليم األشجار هماعهناك نو
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فاألشجار الصغيرة يتم تقليمها من أجل تربيتها وتشكيلها من أجل  :لتقليم بغرض تربية األشجارا

ً فى نفس الو ً واقتصاديا قت وفى وقت مبكر من حياة  الحصول على هيكل قوى يعطى إثماراً عاليا

  سافات م إجراء أحد طرق التربية حسب . حيث يتمالمكان المستديم فيا الشجرة عقب زراعته

غرض التصدير أو اإلنتاج  الزراعة وإمكانيات المزارع المالية والغرض من إنشاء المزرعة )

 .(المحلى

 

األشجار الكبيرة   فيويتم  :اإنتاجه فيالتقليم من أجل رعاية وصيانة األشجار عن طريق التحكم 

فترة اإلثمار عن طريق تجديد   فيكم ، ويتم التح ت اإلثمار بهااتها وتجديد وحد صيانسنوياً من أجل 

الزراعية   عملياتالجودة ولتسهيل ال عاليوحدات اإلثمار والمحافظة عليها وكذلك إعطاء محصول 

ً عملية التقليم التخلص من األفرع المصابة والم في. ويتم والجمع يتة والمكسورة وتساعد أيضا

. أضف إلى ذلك فإن تقليم  اليدويف . مما يقلل من تكلفة الخ لوف ثمار المحص خ  فيالتقليم 

 .الحديقة بحالة جيدة فياألشجار المثمرة يزيد من عمر بقائها 

 

 : التقليم من أجل تربية أشجار الخوخ  اوال

 

ية  مسافات الزراعة واألصناف ومن طرق التربللخوخ تتوقف على هناك الكثير من طرق التربية 

 : وفةلمعرا

 . (Open centerالطريقة الكأسية ) .1

 . (Central leaderطريقة القائد الوسطى ) .2

 . (Central leader Modifiedطريقة الوسطى المحّور ) .3

 . (shape V) المزدوجطريقة القائد الوسطى  .4

 . قة الريشيةالطري .5

 . (Tatura trillesكثفة للخوخ مثل طريقة التاتورا )بية على أسالك عند الزراعة المالتر .6
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السنة األولى لغرسها  فيوالنكتارين  وفى مصر يفضل الطريقة الكأسية حيث تقرط أشجار الخوخ  

ة األولى للنمو وخالل فترة سم خالل السن 80 - 60وعقب الغرس مباشرة إلى ارتفاع يتراوح بين 

، وبحيث  سيةلرئيأفرع موزعة توزيعاً عادالً حول الساق ا 4 - 3الشتاء يتم اختيار من  في السكون 

، وهذه األفرع تمثل الهيكل  وايا بينها منفرجة، وتكون الزتخرج من نقطة واحدة بقدر اإلمكان ال

،  سم 50األمر إلى قرطها إلى طول يحتاج  للشجرة وعادة إذا كانت متوسطة النمو ال الرئيسي

داخل   في النامية فرعيتم قرطها إلى هذا الطول مع ضرورة إزالة األوعموماً إذا كانت قوية النمو ف

راء ذلك خالل أشهر الصيف وتختلف درجة القرط  ، ويمكن إج الشجرة للحصول على كأس مفتوح

ً لفترة نمو األصناف المختلفة ثم تتوالى عملية انتخ  وات التالية بعد السن فياب األفرع الثانوية تبعا

السنة الثانية   في اإلثمار عادة  فير ، وتبدأ األشجا، وذلك حتى السنة الرابعةولىالسنة األ فيالتربية 

 .المزروع واألصل ونوع التربة ومقدار العناية باألشجارأو الثالثة حسب الصنف  
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ً يمكن إجراء عمل ية من أجل انتخاب األفرع النامية فى وهى ضرور الصيفيية التقليم وعموما

ة لكى تنمو نمواً باقيير المرغوب فيها وبذلك تعطى فرصة لألفرع الداخل الشجرة أو األفرع غ

وهى   شجرةيؤثر ذلك على تقليل المواد الغذائية لل حتى ال الصيفي التقليم  فيمغاالة جيداً مع عدم ال

 . اء الكلى لهاضرورية من أجل البن

 

 : ثمرةالم أشجار الخوخ تقليم ثانيا 

 

ة  عارضالمكسورة والمريضة والمصابة بالحشرات والمتويتم فيه التخلص من األفرع الجافة و

ويراعى عند تقليم األشجار المثمرة شتاءاً أن يتم تقصير األفرع المختارة  . والنامية إلى الداخل

حالة   في  ءيتبع ذلك اإلجرا  ية للخوخ وال األصناف المحل في قوة نموها بمقدار الربع أو الثلث حسب 

م التقصير تقلي. وتختلف طريقة أطراف األفرع فيظم محصولها تحمل مع التياألصناف األجنبية 

، كما أنها تعتبر وسيلة لخف الثمار عن طريق تقليم تالف األصناف وقوة وطبيعة النمو( باخ القرط)

ً إزالة بعض األفرع ة لإلثمار وفى نفس الوقت تبعدد األفرع المعد المتزاحمة أو   المثمرةدأ سنويا

ء إلى  ، مع اللجوالمتبقية ثمرةوذلك بغرض توفير الضوء والهواء لألفرع الم المتداخلة أو المتشابكة

. ويجب أن التقليم الجائر نسبياً عن الحاجة لتجديد سطح اإلثمار عن طريق تجديد شباب األشجار

يحدث انخفاض   خفيفاً حتى ال وخربع األولى من عمر أشجار الخ السنوات األ فيكون التقليم ي

أول من  هي( ميت غمر) محلىحوظة وقد وجد أن أحسن فترة لتقليم الخوخ الالمحصول بدرجة مل

، أما األصناف المبكرة مثل الفلوردا برنس واإليرلى جراند فيفضل نوفمبر حتى نهاية ديسمبر

ر حتى نهاية شهر نوفمبر ويجب بعد التقليم رش األشجار  الفترة من منتصف أكتوب فيا تقليمه

التخلص من نواتج  ليم لتر ماء ويجب بعد إجراء التق 600كجم على  3أكسى كلور النحاس بمعدل 

يكون مصدراً لإلصابة بالحشرات وأهمها  حتى الالتقليم خارج المزرعة والتخلص منه بالحرق 

الصحيحة إلى  طريقة عدم إجراء عملية التقليم باليؤدى  الحفارات واألنارسيا وسوسة القلف و

 . لثمارتدهور األشجار ورداءة تلوين ا

 
 

 



 

Dr. Ahmed Ismail 
PhD from KIT, Germany, Postdoctor at Nagoya Univ., Japan, UCL, Belgium, and Univ. of Cambrdige, 
UK  
Molecular Biology and Molecular Physiology, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 
Damanhour University, Damanhour, Beheira, EGYPT 

 ( أراضي ة تخصص  الفرقة الرابع )   مادة اساسيات البساتين 

 

 : خــــف الثمـــار ֍

 

 : ار الخوخ والنكتارين هوف ثمالغرض من خ 

 . الحصول على ثمار كبيرة الحجم تصلح للتصدير .1

 . ول على تلوين جيدالحص .2

 .أحجامها فيالحصول على ثمار متماثلة  .3

 .فيها  إزالة الثمار الغير مرغوب .4

 

. لذا نلجأ حجمها وزاد تلوينهاأنه كلما زاد سطح األوراق المخصص للثمار كلما زاد  ومعروف

 .  المخصص للثمار الورقيح  السطللخف لزيادة 

 : مأنواع من الخف وهوهناك ثالثة 

الثمار  رغم أنه مكلف حيث نتمكن من استبعاد اليدويويفضل الخف  :يـــــــدوىالخـــــف ال أوال 

تكوينها  اكتمالوقلت مدة  وكلما تم الخف مبكراً كلما زاد حجم الثمار الناتجة .الغير مرغوب فيها

ا  15 - 10أن أنسب ميعاد للخف هو  فالخ  وقد وجد من أبحاث العدد   يار. وعند اختبعد العقد  يوما

 -الصنف  -لجوية : الظروف اةمن الثمار على األشجار يجب أن نراعى الظروف اآلتي المتبقي

. ويجب  نوع التربة - الخضريحالة المجموع  -درجة التقليم  -حالة الشجرة وعمرها  - نسبة العقد

  الحجمللحصول على ثمار جيدة سم  20 - 15 بحواليبين الثمار تقدر افة عند الخف ترك مس

 والتلوين. 

التزهير وتؤدى إلى موت   ويتم باستخدام مواد كيميائية ترش عند تمام :يكيماوالخــف ثانيا ال 

.  الثمرة وتؤدى إلى اإلجهاضالمراحل األولى من نمو  فيالتأنيث أو مواد أخرى ترش  عضو

الظروف   اف حيث يتوقف تأثيرها علىتعطى نتائج ثابتة لمعظم األصن أنها ال بتت ولكن التجارب أث

.  الشجرة والصنف  ودرجة حموضة المحلول المرشوش والجرعة ووقت استخدامها وقوة خيةالمنا

 .اإلثريل و (IAA) الخف نفثالين حمض الخليك فيد المستخدمة  ومن الموا
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زارع  وندرتها يلجأ أصحاب الم اليدوي العمالة للخف لفة عند ارتفاع تك: ميكانيكيالخــف ال ثالثا 

. ومن الوسائل الميكانيكية استخدام مطارق خشبية للطرق على األفرع  الميكانيكيالكبيرة إلى الخف 

 في شائعة غير  هي  و استخدام هزازات كهربائية لهز الجذوع و رئيسية أو الكبيرة للشجرة أال

 مصر. 

 :جمع المحصول وتسويقه ֍

ار الخوخ والنكتارين صالحة للقطف عندما تصل إلى درجة تكون فيها الثمار كاملة ر ثمتعتب

ً ولكنها قادرة على تكملة نضجها وتلوي بصفات  نها بعد القطف مع احتفاظها التكوين بستانيا

 .  ة جيدةاستهالكية عالية تمثل الصنف وبحيث تصل إلى المستهلك بحال

 : هى ( والصالحية للقطفلتكوين ) ال اعلى اكتم وهناك العديد من الدالئل

 . عدد األيام من تاريخ التزهير الكامل .1

 . حجم ووزن الثمار المميز لكل صنف  .2

 . شجرةسهولة فصل الثمار من ال  .3

 . قلة صالبة الثمار .4

 . لون القشرة ولون اللب المميز لكل صنف .5

 . هول انفصال اللحم عن النواة س .6

 الذائبة.يادة المواد الصلبة ز .7

 . ة للحموضة مئويقلة النسبة ال .8

ئل المشتركة وعدم االعتماد على أحدها ال النمو معرفة مجموعة الدالوعموماً يجب عند تحديد اكتم

جم والوزن الممثل لكل صنف وتحول  . ومن أهم الدالئل نمو أكتاف دروز الثمار ووصولها للح فقط

لكل   ةلمميزته اخضر إلى األصفر ثم ظهور اللون األحمر بمساح للجلد من األ األساسياللون 

 .  صلبة الذائبة للحد المناسب للجمع، ووصول الصالبة والمواد ال ، ودرجة إصفرار اللحمصنف

الصباح الباكر بعد تطاير الندى ويجب استعمال عبوات بالستيك للجمع مع   في ويجب أن يتم الجمع 

ت  قصا ممار علي االرض ويحدث لها كدمات كما تستعمل عدم هز االشجار حتى ال تسقط الث

لجمع   اه الفرع ويجب استعمال السلماتجاه عكس اتج  فيبلف الثمار  اليدويخاصة للجمع أو الجمع 

لها حيث توضع الثمار  حجميالثمار العالية ويجب عدم خلط ثمار األصناف المختلفة وعمل تدريج 
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 ً ً والصغيرة معا ة  حرارمكان مظلل للتخلص من  في وضع صناديق الثمار . كما يجب الكبيرة معا

 الحقل كما يفضل قطف الثمار بعنق قصير 

 التسويـــق:  ֍
 

  فيالتسويق استخدام عبوات من الكرتون أو الخشب المبطن حيث توضع الثمار  د يراعى عن

وفان  طبقة واحدة وتغطى بالسل في كجم حيث توضع الثمار  2 - 1، أو استعمال أطباق سعة طبقتين

  الفة لتناحية الحجم والصالبة وتستبعد الثمار ا ا مناألصناف وتدريجهويجب عدم خلط . المثقب

 . تكون مصدر عدوى للثمار السليمة والمصابة والمجروحة حتى ال

 

 :تؤثر على تلف ثمار الخوخ والنكتارين التي   العوامل

 

 .اإلصابة باألمراض الفطرية وأخطرها العف البنى .1

 . لنضج ا في دة وجود ثمار زائ  .2

 . جات المبردةثال جها من الخرو تكاثف الرطوبة على الثمار فور  .3

 . عبوات كبيرة الحجم فيأثناء الجمع والتداول وتكديس الثمار  ةالميكانيكيألضرار ا .4

 . عبوة واحدة  فيدرجة نضجها ومقدار حجمها ودرجة تلوينها  فيخلط الثمار المختلفة   .5

 العالية. أضرار الحرارة  .6

 الثمار. ى يؤدى إلى كرمشة لذ ا  لرطوبة وا في الفقد  .7

 . ، ويجب التخلص منه ومن مصادره أوالً بأولغرف التخزين في يثليناإلد تصاع .8

 .الضرر الناتج عن تعرض الثمار للمواد الكيميائية .9

لون   في، حيث يحدث تغير م لمدة طويلة °10من حرارة أقل أضرار التخزين على درجة  .10

 .الطبيعيم اللح 
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 اآلفات والحشرات واألمراض همأ ֍
 

 ؛وداتـــالنيمـا  أوال

 

على   توانتفاخاعبارة عن ديدان ثعبانية تصيب جذور الخوخ والنكتارين وتسبب أوراما  هي و

ونيماتودا تعقد  ءالبطي التدهور الجذور وهناك العديد من أجناس النيماتودا نذكر منها نيماتودا 

 . قرح الجذورالجذور ونيماتودا تقصف الجذور ونيماتودا ت

 :ةصاب تقلل من اإل  التي   العوامل

 .أوكيناوا زراعة أصول مقاومة مثل النيماجارد والنيمارد و  .1

 . كافيبة قبل الزراعة بوقت تطهير التر .2

إلى األرض الجديدة حتى ال تنتقل  الوادي أراضيمن  العضويد عدم نقل التربة أو السما .3

 . قبل النقل تم تطهيرها  من التربة المصابة إلى السليمة إال إذا  العدوى 

 . لحرث أو العزيق أو بإستعمال المبيداتش باإزالة الحشائ .4

 الخدمة.طهير األالت الزراعية بعد إجراء عمليات ت .5

 : ــةالمقاومــ

 

 : تقاوم النيماتودا بإستخدام أحد المبيدات األتية

كجم   13٪ بمعدل  15بب يمك المح كجم للفدان أو الت 20٪ بمعدل  10التيمك المحبب  .1

 غير قانونى. شكل استخدامه و ال يستعمل اال بجرم  هذا المبيد اصبح محرم و م .للفدان

لتر   3دفعتين يفصل بينهما مدة شهر بمعدل لتر للفدان على  6٪ سائل بمعدل  24فايديت  .2

    . لكل دفعة

 . كجم للفدان  40٪ محبب ويستعمل بمعدل   10يورادان ف .3

 .كجم للفدان  40موكاب وهو مبيد بالمالمسة بمعدل   .4



 

Dr. Ahmed Ismail 
PhD from KIT, Germany, Postdoctor at Nagoya Univ., Japan, UCL, Belgium, and Univ. of Cambrdige, 
UK  
Molecular Biology and Molecular Physiology, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 
Damanhour University, Damanhour, Beheira, EGYPT 

 ( أراضي ة تخصص  الفرقة الرابع )   مادة اساسيات البساتين 

 

  فيسم  15 - 10حفرة صغيرة عمقها  فيلتنقيط يضاف المبيد ى باترو التي لألراضيوبالنسبة 

  أراضي  في. أما الشجرةسم عن جذع  70 - 50 حواليوبحيث تبعد  الرييبللها ماء  التيحة المسا

سم وتبعد عن   15 - 10فرة دائرية حول جذع الشجرة وعمقها من ح  فيفيتم وضع المبيد  الوادي

 . مباشرة الريبيد وتغطى بغطاء خفيف من التراب ثم يتم الم سم ثم يدفن  75 - 50بمسافة   الجذع

 ؛ الحشـــراتثانيا 

 

 : خنافس القلف - 1

 

 ؛ أعراض اإلصابة

 

ً تخرج منها عصارة تتحول إلى  وتسبب اإلصابة جفاف األشجار   صمغ،تحدث الحشرات ثقوبا

 . ا اليرقاتتعيش فيه التيوتدهورها مع زيادة األنفاق  

 

 : المقاومــة

، ويمكن التعرف عليها بخروج اإلفرازات الصمغية أو ة وحرقهالة األفرع المصاببإزاوتقاوم 

، وتنظيم ريها مع عدم مالمسة  وتغذيتها. ويجب العناية باألشجار ود ثقوب صغيرة على األفرعوج 

  انللعطش حتى تزيد مقاومة األشجار لهذه الحشرة ودهلجذع الشجرة وعدم تعرضها  الري مياه 

 . ة بوردوعجينجذع الشجرة ب

 

 : العـــالج

كلورو   بأوكسيمخلوطاً  صيفيبزيت  الشتوي لتقليم حالة اإلصابة الخفيفة ترش األشجار بعد ا  في

ند ابتداء  ، وفى حالة اإلصابة الشديدة ترش األشجار علتر ماء 100لتر /  1.5اس بمعدل النح 

  يكرر لتر ماء و 100 / 3مس  300بتركيز  %50 الربيع بالمبيد سيديال فيخروج الحشرة الكاملة 

  %50 سيديالشجار بنفس المعدل السابق بمبيد . وترش األ مرات على مدار العام  5 - 4الرش 

رشة  ات ابتداء من منتصف أكتوبر وحتى آخر شهر نوفمبر على أن تكون الفترة بين الثالث مر

 . واألخرى مدة أسبوعين
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 : حفارات ساق الخوخ -2

 

 . القصيرة ذو القرون الطويلة وحفار ساق الخوخ ذو القرون    لخوخحفار ساق اوهناك نوعان هما 

 

 

 : أعراض اإلصابة

 

الكعوب المتروكة بعد التقليم ومنطقة تفرع أزرع   فيوجود ثقوب خروج الخنافس وخاصة  .1

 .  ة الشجر

بنشارة الخشب   أنفاق اليرقات ممتلئة مع تقدم اإلصابة يتشقق القلف ونرى تحته بوضوح .2

 . لنفقا  فيومخلفات اليرقات 

 .  جار وسهولة تكسر األفرع وأخيراً تموت األشجارضعف األش .3

 

 : المقاومــــة

 

يتم  على ان لتر ماء  100/   3سم  300٪ بتركيز 60ودين  أو الباس %50  سيديالرش األشجار بمبيد 

. ويوقف المدة بين الرشة واألخرى ثالثة أسابيعة خروج الخنافس وتكون مرات مع بداي أربعالرش 

ويجب التخلص من األفرع المصابة وحرقها خارج  .لمحصول بشهر على األقلجمع ا قبل الرش

مام برعاية األشجار وخدمتها وللحصول . كما يجب االهتتكون مصدراً للعدوى  المزرعة حتى ال

 . ية الكعوب بعد التقليم بالشحم أو عجينة بوردو . كما يجب تغطاإلصابةعلى أشجار قوية تقاوم 

 

 : لخوخور احفار جذ - 3

 
 : أعراض اإلصابة والضرر

 . مشاهدة ثقوب خروج الحشرة الكاملة على قلف منطقة التاج أسفل جذع الشجرة  .1

 . تشقق منطقة التاج واتساخ مظهرها .2

 .المصابة مع مالحظة أنفاق اليرقات ممتلئة بمخلفاتهاوب الخروج على الجذور  مالحظة ثق .3
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 :ومـــــةالمقا

 . اق الخوخ ات ستتبع نفس وسائل مقاومة حفار

 

 
 

 

 : (األنارسياثاقبة براعم الخوخ )  - 4

 

 : أعراض اإلصابة

 

 .ذبول النموات الطرفية وجفافها وموتها .1

 .رقات ذات اللون القرنفلى على أطارف األفرع والثمار المصابةوجود براز ونواتج حفر الي .2

 

 : لمقاومــةا

 . التخلص من األفرع المصابة وحرقها خارج المزرعة .1

 .حد من اإلصابةت ة للمزرعة لجيدالخدمة ا .2

لتر   100/  3سم 300بتركيز أربعة رشات  % 50 سيديالرش األشجار بمبيد الباسودين أو  .3

األخرى ثالثة أسابيع ويجب إيقاف الرش قبل جمع ماء على أن تكون الفترة بين الرشة و

 . المحصول بشهر على األقل

 

 : الحشرة القشرية  - 5

 : أعراض اإلصابة

على إلى  يسية والثانوية ويصبح لحاء األفرع خشناً وتبدأ األفرع فى الموت من أالرئاألفرع  عفض

 . . وتسبب الحشرة الكاملة تبقع الثمارأسفل

 : المقاومــة

 

 . األلف في 1.5٪ مضاف إليه مالثيون بتركيز 2  المعدنيبالزيت  الشتويالرش  
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 : التربــس  - 6 

 

 : أعراض اإلصابة

 

ً لألوراق تتحول إلى اللبب خ إمتصاص عصارة األوراق وتس   -ون البنى ثم تجف وتسقط دوشا

 .ونها بنى فاتحتحدث تشوهات على الثمار تشبه القشر ل

 : المقاومـــة

 . بأول التخلص من الحشائش والعناية باألشجار ونظافة المزرعة أوالً  .1

 . قليل من أعدادهااستخدام المصائد الصفراء ذات المادة الالصقة لجذب الحشرات والت .2

 . ٪ شتاءاً  2 المعدني٪ مخلوطاً بالزيت  60تخدام مبيد ديازينوكس مستحلب  اس .3

 

 : (العنكبوت األحمراألكاروس )  - 7

 : أعراض اإلصابة

 .راق ووجود بقع بنية عليها نتيجة المتصاص العنكبوت للعصارة النباتيةإصفرار األو .1

 . شاهدة خيوط العنكبوت على السطح السفلى لألوراقم .2

 : ــةالمقاومـ

 . حالة اإلصابة باألكاروس يبدأ العالج بأحد المبيدات اآلتية وذلك من أوائل شهر أبريل في

 . لتر ماء  100/    3سم   40فبرتيميك  .1

 . لتر ماء 100/  3سم  150٪ بمعدل 50أكتيليك  .2

 ويكرر العالج بعد ثالثة أسابيع إذا لزم األمر.

(  KZ)ت كفر الزيات ، زي، سوبر رويالة مثل سوبر مصروناالصيفي استخدام أحد الزيوت .3

 . %  1.5  - 1بتركيز 

 

 المتوسط: ذبابة فاكهة البحر   - 8

 : عراض اإلصابةأ
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من الثقب وبعد نمو  صمغيفراز  ، وقد يظهر إوجود ثقب وضع البيض بنى اللون على سطح الثمار

  و مائيالمنطقة رخوة لينة إذا ُضغط عليها يخرج سائل  صبح هذه لحم الثمرة ت في اليرقات وتجولها 

تساقط للثمار   هذا المكان ويسمر لونه ، وقد يحدث  فيالوقت ينخفض سطح الثمرة  مضيب

 . مصابةال

 

 

 

 :من اإلصابة لل()تق  تحد التي العوامل  

 . تصاب بالحشرة مختلطة التينواع عدم زراعة األ .1

حفرة عميقة لمنع الحشرة من إعادة دورة   فياقطة ودفنها والمتس جمع الثمار المصابة .2

 . أخرىمرة حياتها 

 . زيق وتنظيف المزرعة بصفة مستمرةع .3

 التربة.  فيالغزير بعد جمع المحصول لقتل العذارى المتبقية  الري  .4

 

 :المـن شــرة ح -9

 : المكافحة الزراعية  أوال

 . تخلص من الحشائش والعوائل البرية للمنال .1

 . لتقليم الجيدا .2

 بالتالي و الخضرينمو ة اليؤدى إلى زياد الذي  و النيتروجينيالتسميد  فيدم اإلفراط ع .3

 زيادة الرطوبة. 

 : يويةالمقاومة الح ثانيا

 .داء طبيعية للمنكأع النبيتخدام حشرة أسد المن وأبوالعيد وفرس  اس

 : المقاومة الكيمائيةثالثا  

 . حالة اإلصابة في  الزراعيرش الصابون  .1

 . لتر ماء 100جم /  75ة اإلصابة يتم رش البريمور بتركيز عند شد .2

 

 ـراض األم أهـما  لثثا
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A-  الفسيولوجيةمراض األ: 

 : تصمغ األشجار -1

 :ابـــــــهأسب

 . األرضيسوء الصرف وارتفاع مستوى الماء  

 : أعراض المرض

 . لشجرةظهور إفرازات صمغية على أفرع وسيقان ا .1

 . إصفرار األوراق وسقوطها وجفاف األفرع وضمور الثمار .2

 . وت األشجار وجفافها عند شدة اإلصابةم .3

 . زات الصمغية شتاءاً واختفائها صيفاً إلفرا اد اإزدي .4

 

 :مقاومة المرض

 . صفراء جيدة الصرف   أراضيانتخاب  .1

 . األرضياع الماء  ومة الرتفاختيار أصول مقا .2

 . األرضيإنشاء مصارف للعمل على خفض مستوى الماء  .3

 . الري مياه  في عدم اإلسراف  .4

 

 : جارإصفرار األش   - 2

 :أسبابـــــــه

الجيرية   األراضي في. لذا يظهر المرض الصورة الصالحة لالستفادة  فيز نجنيغياب الحديد والم

 . يحول الجير الحديد إلى صورة غير صالحة لالمتصاص حيث

 :المقاومـــــــــــة

 . استخدام األسمدة المخلبية .1

 . الزراعية بإضافة الكبريت تقليل قلوية الترب .2
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 : اإلفرازات الصمغية  - 3

 .واختالل العالقات المائية ورون نقص الب :أسبابـــــــه

 : أعراض المرض

 . رظهور بقع مائية تحت جلد الثما .1

 . صمغية على سطح الثمرة ظهور إفرازات   .2

 . تشقق الثمار .3

 : ةالمقاومـــ

 . (لتر ماء 600جم بوراكس /  100بتركيز  )رش عنصر البورون  .1

 . الريتنظيم  .2

 

B األمراض الفطرية: 

 : offDamping ادرات المفاجئسقوط الب   - 1

 : المسبب

 . ئر فادحة لنباتات المشاتلالتربة وتسبب خسا فيفطريات تعيش 

 : أعراض المرض

 . البادرات وسقوطها بعد ظهورها فوق سطح التربةإصابة  .1

 . له بقليلسهولة انفصال البادرات عند منطقة التعفن عند مستوى سطح التربة أو أسف .2

 : ار المرضتساعد على انتش  التي العوامل  

 .تباتاإزدحام الن .1

 . زيادة رطوبة التربة حول النباتات .2

 . ال بذور حاملة للمرضاستعم .3

 . عدم تعقيم التربة قبل الزراعة  .4

 . إحداث جروح للبادرات بالمشتل أثناء تفريدها .5

 : المكافحة والعالج

 . من مصدر موثوق بهذور سليمة ونظيفة وخالية من األمراض واستخدام ب .1



 

Dr. Ahmed Ismail 
PhD from KIT, Germany, Postdoctor at Nagoya Univ., Japan, UCL, Belgium, and Univ. of Cambrdige, 
UK  
Molecular Biology and Molecular Physiology, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 
Damanhour University, Damanhour, Beheira, EGYPT 

 ( أراضي ة تخصص  الفرقة الرابع )   مادة اساسيات البساتين 

 

 .استخدام بذور مقاومة للنيماتودا .2

 . تربة وأصص نظيفة ومعقمةدام استخ  .3

 . عدم تجريح البادرات بالمشتل أثناء تفريدها .4

 . الري في عدم اإلسراف  .5

 . عدم زيادة كثافة النباتات بالمشتل عن الالزم  .6

 :ة الكيمائيةالمقاوم  .7

 

a-  ريزولكس أو فيتافكس / ثيرم أو بنليت بمقدار  المطهرات الفطرية مثلمعاملة البذور قبل زراعتها بأحد

 .جم بذرة وذلك للمقاومة قبل ظهور البادرةك 1 جم / 3

b- جم   3٪ + 70جم بنليت أو توبسين  3؛ خروج البادرات مباشرة تعامل التربة بأحد المبيدات اآلتية بعد

جم   2جم أوكسى كلورو النحاس +  2٪ + 70جم بنليت أو توبسين م  2ء أو لتر ما 1ريدوميل بلس / 

 .مادة الصقة لزيادة كفاءة المبيدل إضافة ذا لزم األمر ويفضلة إ. وتكرر المعاملتر ماء 1ريزولكس / 

 

 : التأعفان الجذور وذبول الشت  - 2

 . المستديمة  ألراضياالمشتل وفى  في: فطريات التربة ويظهر المرض المسبب

 :األعــراض

a-  وشحوبه ثم اصفرار األوراق ثم موت أطراف األفرع بتقدم   الخضريتهدل المجموع

 . وراق األ  ة وسقوطاإلصاب

b- فطري ية وقد يظهر نمو عند الكشف على الجذور نالحظ تعفنها وخاصة الشعيرات الجذر  

طاع  سليم ولكن عند عمل ق الجذريالمجموع  وقد يبدو وردى.ذو لون أبيض أو أسود أو 

 . الجذر نشاهد تلون األوعية الخشبية باللون البنى المحمر في طولي

 : عفاناعد على انتشار األتس التي العوامل  

 . وسوء الصرف األرضيوارتفاع مستوى الماء   الري فياإلسراف  .1

 األشجار. التحميل تحت  .2

 .عن اإلصابة بالنيماتوداالناتجة عن عمليات العزيق والناتجة  الجروح  .3
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 . عدم التخلص من الحشائش بالتربة .4

 : المكافحة والعالج

 . وتحسين الصرف األرضيوالعمل على خفض مستوى الماء  الريتنظيم  .1

 . الحشائش باستمرار  نظيفت .2

ً مقاومة النيماتودا أثن .3  .اء الخدمة الشتوية كما ذكر سابقا

 . عالج األعفان كما سبق  .4

 

 : Dieback األطرافمـوت   - 3

 Botryodiplodia Theobromaeر     : فطــلمسببا

 : األعــــراض

 .األفرع الحديثة فيى أسفل خاصة موت رجعى من أعلى إل .1

ً باصفرار األوراق   العلويالثلث  فياصة اق خ قد يحدث سقوط األور .2 من الفرع مصحوبا

 . خاصة فى الربيع وبعد جمع المحصول 

 . يقة بسمك ورقة السيجارة ويكون لونها بنياً أو مائالً لالصفرارتقشر اللحاء بقشور رق .3

 : تساعد على انتشار المرض التي العوامل  

 . م واإلصابة الحشريةالجروح الناتجة عن التقلي .1

 . لريا  فياإلسراف  .2

 . زيادة الملوحة بالتربة .3

 . ضعفها عدم العناية باألشجار و .4

 . اتاإلصابة بأعفان الجذور أو النيماتودا أو األشن .5

 : المكافحة والعالج

 . تالفى أسباب المرض  .1

 .سم من النسيج الحى  2ميت +  التخلص من النسيج ال .2

 . تويالشلتر بعد التقليم   100جم /   400كلورو النحاس بمعدل   بأوكسي الرش  .3
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كجم جير   2كجم سلفات نحاس +  1مكان الجروح الناشئة عن التقليم بعجينة بوردو )دهان  .4

 . (لتر ماء 12فأ +  مط

 

 : الدقيقيالبياض   - 4

 Sphaerotheca pannosa var. persica: فطــر    المسبب

  من  دقيقيهبيضاء ر عليها طبقة يصيب المرض األوراق واألغصان والثمار فتظه :األعــــراض 

يتحول لونها إلى األصفر ثم   ثم تنتشر اإلصابة على سطح األوراق مسببة تجعدها ثم  الفطري مو الن

. وعلى الثمار تظهر  السن في تحدث إصابة لألوراق الكبيرة  . وقليالً ماالبنى ثم تذبل وتسقط

  لثمرة ثم يصبح سطححتى تغطى كل ااإلصابة على شكل بقع بيضاء اللون تتسع مع شدة اإلصابة 

ً الث  .ولكن تصبح عديمةتسقط   ، وقد تتساقط الثمار المصابة وقد المرة جلدياً صلبا

 :المكافحـــة

 . والعناية بالصرف بالتسميد البوتاسى   الري فياالهتمام بالتقليم مع االعتدال   .1

جم   250ثيوفيت بمعدل يت مكرونى عند انتفاخ البراعم )وقائياً بكبر االهتمام برش األشجار .2

 . (ماءلتر  100 /

 . هروبها من اإلصابة بالتالي واستخدام كاسرات السكون حيث أنها تبكر من تفتح البراعم  .3

 :العـــــالج

 : يجب أن يتم الرش عند انتفاخ البراعم بأحد المبيدات اآلتية

 . لتر ماء  100/    3سم   45ثين مستحلب بمعدل كال .1

 .لتر ماء 100/    3سم   25مستحلب بمعدل   100توباس  .2

 . ر ماء لت 100/   3سم  40دل بمع أنفيل مستحلب .3

 . لتر ماء 100/  3سم   100بمعدل سابرول  .4

 . لتر ماء 100جم /  250كبريت ميكرونى بتركيز  .5

مرات حسب ميعاد نضج األصناف ويكون بين الرشة واألخرى مدة أسبوعين  4 - 2رش من يكرر العلى ان 

 . اية من انتفاخ البراعمبد

 : مالحظـــات ● 
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 . لتر ماء  100/   3سم   50بمعدل مع المبيدات السابقة مثل أجرال  اشرة حد المواد النإضافة أ .1

زيوت معدنية أو مواد فوسفورية مع عدم الرش إذا زادت درجة  عدم خلط هذه المبيدات ب  .2

 . م  °29  الحرارة عن

 . الصباح الباكر فييفضل الرش  .3

 . ومة الوقائية قبل ظهور المرضاالهتمام بالمقا .4

 . ع المواد المستحلبةلل ملقابلة للبعدم خلط المواد ا  .5

 

 

 :Peach shot holeخوخ مرض تثقب أوراق ال - 5

 Stigmina carpophilla (Lev.) Ell فطـر   :بلمسبا

 :األعــراض

غصان واألوراق والثمار والبراعم غير المتفتحة وتظهر  تظهر اإلصابة على األزهار واأل .1

ببة  تسقط مس عان ماة سرعلى األوراق بقع مستديرة بنية غامقة تكون ذات حواف محدد 

 . الورقة  فيثقوب 

 .تتبقع األغصان ببقع قرمزية تتحول إلى تقرحات ميتة .2

م تصبح مرتفعة وخشنة مع تقدم  لثمار بقع صغيرة دائرية قرمزية عميقة ثتظهر على ا  .3

 .اإلصابة

 :المكافحــة والعــالج

 : اليةبأحد المبيدات الت الشتوي و الصيفياألشجار بعد التقليم   رش

 . (شتاءاً لتر ماء )  100جم /   400كلورو النحاس بمعدل   وكسيأ .1

  100جم /  200بمعدل  101لتر ماء + كوسيد  100م / ج  100٪ بمعدل 70بسين م أو تو .2

ً   شتاءاً ولتر ماء ) /   3سم 50. مع إضافة مادة الصقة مثل تريتون ب أو أجرال بمعدل  (صيفا

 . لزم األمر . ويكرر الرش إذا لتر  100
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 : Peach scabالخــــوخ ـرب  جــ  - 6 

 Venturia carpophila Fisher (لطور الكاملافطـــر )  :المسبب

 Cladosporium carpophilum Thum (المتطفلو الطور )

 : األعـــراض

. ومع شدة اإلصابة  بمرور الوقت  ظهور بقع زيتونية دائرية الشكل على الثمار تصبح غامقة اللون

اب األغصان ولكن البقع  . وقد تصفل بقعة الجرب أس  فللينيهطبقة  تكونيصبح ملمس البقع قطيفياً وت

 . بيضاوية الشكل تتحول إلى اللون الغامق مع تقدم اإلصابة تكون بنية فاتحة

 :المكافحــة والعــالج

 

 . الري  فياالعتدال  .1

 . جنب الزراعة المكثفة والتحميل تحت األشجارت .2

 . اومة مرض تثقب أوراق الخوخى مقبق استخدامها فاستخدام أحد المبيدات السا .3

 

 : Peach leaf curl د أوراق الخوخمرض تجع - 7

 Taphrina deformans (Berk) Tul فطــر  :المسبب

 : األعـــراض

 . ، وتصبح الورقة مائلة لالصفرارىبح نصل الورقة سميكاً مجعداً بطول العرق الوسطيص .1

 . مع تقدم اإلصابة موتتانتفاخ األغصان ويظهر عليها بعض المواد اللزجة ثم  .2

 . سقوط األزهار المصابة .3

 :المكافحــة والعــالج

 . سبق فى حالة الجرب وتثقب األوراق كما

 

 : rot of Peach-Fruitأعفان ثمار الخوخ   - 8

 : : أحد الفطريات اآلتيةالمسبب
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1- Penicillium spp.   

2- Rhizopus stolonifera   

3- Aspergillus spp.   

4- Monilia fractigenea etc   

 : عـراضاأل

. وقد حلل الصفيحة الوسطى بين الخالياتحدث للثمار عفناً طرياً للثمار نتيجة لت التيتسبب الجروح 

 . يصاحب اإلصابة نمو الجراثيم المميزة للفطر

 :المكافحــة والعــالج

 . الجروح الميكانيكية أو الناتجة عن اإلصابة الحشريةتجنب  -1

 

 . حت األشجارتجنب التحميل ت -2

 . الري  فيف سرا تجنب اإل -3

  101د ( + كوسيلتر ماء 100جم /  100٪ ) 70رش األشجار والثمار بمحلول توبسن  -4

 . شهر لتقليل اإلصابة بحوالي( + مادة الصقة قبل جمع الثمار لتر ماء 100جم /   150)

 

C ةاألمراض البكتيري: 

 : Crown gall التاجي تدرن مرض ال - 1

الغالب منطقة التاج وقد   فيإلصابة البكتيرية تصيب عن األن األورام الناتجة  االسموسمى بهذا 

 .ن على الجذور الثانويةتتكو

 Agrobacterium tumefaciens  :المسبب

 . نتقال عن طريق حشرات التربةاال -البكتيرية تسهل جروح الجذور من اإلصابة 

 : األعـراض

شبية بنية ح صلبة خ تصب البداية ثم فيدوث أورام على الجذور خاصة منطقة التاج تكون طرية ح 

 .. وبعد ذلك يحدث عفن وموت ألنسجة الجذر اللون
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 :الوقايــة والمكافحــة

 . نظيفة خالية من البكتيريا والحشرات أراضي فيزراعة شتالت سليمة خالية من المرض   -1

 .إعدام الشتالت المصابة عند النقل للمكان المستديم  -2

مع  باستعمال محاليل من األيودين  صالستئاالاألورام ومعالجة مكان من الممكن إستئصال  -3

 . كحول الميثايل وحامض الخليك الثلجى

 . ٪ 5محلول هيبوكلوريت الصوديوم   فيعة بغمرها معاملة الشتالت أثناء الزرا -4

 .االحتراس من جرح الشتالت أثناء خدمة المزرعة  -5

 . البكتيريالمعلق   فيية بغمر الشتالت المقاومة الحيو -6

وهى من البكتيريا المتطفلة على البكتيريا  Agrobacterium radiobacterكما وجد ان جنس 

 .التدرن التاجىمرض المسبب ل

 

 : lastB Bacterial Canker and كنكر وبكتيريا اللفحة بكتيريا ال - 2

 Pseudomonas syringaeبكتيريا     :المسبب

 : األعـــراض

 .ة طولية تسمى الكنكرمساح  فيتشقق وتقرح وموت اللحاء  -1

 . األفرع نتيجة تحليق اللحاء نتيجة لإلصابةموت  -2

 . بالقرب من منطقة التقرحظهور إفرازات صمغية كهرمانية الشكل  -3

 . ع المصابةظهور نشع بنى اللون ذو رائحة مميزة على األفر  -4

الناتجة عن  ددة الحواف على عكس تلك تكون التقرحات غير منتظمة الشكل وغير مح  -5

 . القرح الفطرية

 . متعفن ىورقيصبح اللحاء  -6

 : تحد من المرض التي العوامل  

 . يكون تحتها طبقة صلبة التي و الرملية الخفيفة  األراضي فيتجنب الزراعة  -1

 والتقليم  والتسميد الري تها وخاصة ، عن طريق العناية بخدمالحفاظ على قوة نمو الشجرة -2
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 .كما سبق ذكره تدخين وتطهير التربة قبل الزراعة  -3

تسببها النيماتودا تزيد من  التييماتودا حيث أن الجروح الن ختيار أصل مناسب يقاوما -4

 . قرح واللفحةاإلصابة ببكتيريا الت

 . اسب للتقليماختيار الميعاد المناسب واألسلوب المن -5

 

D الفيروسيةألمراض ا: 

 الفيروسية راض يتبعها الخوخ بالعديد من األم التي وواة الحجرية تصاب أشجار الفاكهة ذات الن

 : تؤدى إلى تدهور ونقص المحصول ومن أهمها تيال و الخطيرة 

 . الحلويات جدري  فيروس -1

 . تقزم البرقوق فيروس -2

 . تورد الخوخ فيروس -3

 . الحلقيالتبقع  فيروس -4

 : مظاهـر اإلصـابـة

 . على األوراق ظهور بقع حلقية  -1

 . الجدري راض خشونة الثمار على شكل أع  -2

 . ظهور بقع صفراء اللون على خشب النواة -3

 . وتدهور إنتاجها حتى تموت بعد عدة سنوات شجاراأل تشقق قلف  -4

 

 : الفيروسية من األمراض   الوقاية

جرة واحدة أو أكثر بها المواصفات  عدم أخذ عيون طعم من أشجار مصابة وانتخاب ش -1

 .والتطعيم منها الخضرية الجيدة

ن  ن التطعيم للتأكد من خلوها ميؤخذ منها عيو التيإجراء إختبارات سنوية على األشجار  -2

 . مراضاأل
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ة  المطوا( قبل بداية التقليم وكل أدوات التطعيم )المنشار والمقصاتالتقليم ) تطهير أدوات  -3

ً لعدم انتقال األموالمقص راض عن طريق هذه األدوات ويتم التطهير  ( قبل التطعيم يوميا

 . بالكحول أو كلوركس

 . األكاروس  مثل المن و للفيروسات قاومة الحشرات الناقلة  االهتمام بم -4

 

 

 

 

 

 المراجع: 

مركز البحوث  -معهد بحوث البساتين ، مصر في إنتاج الخوخ من كتيب  باألساس هي العلمية المادة  هذه

   .اإلضافات  و. مع وجود بعض التعديالت 2003/  784نشرة رقم ، الزراعية


