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 الفراولة  زراعة

  واالنتشار األصلً الموطن   

 حاصل هجٌن وهً الشمالٌة أمرٌكا هو النبتة لهذه األصلً الموطن أن إلى المصادر أغلب تشٌر

 الشمال فً الواقعة المرتفعة السهول فً وجد الذي البري األرض توت:  هما صنفٌن بٌن

 على وجد الذي Fragaria virginiana الساحلً األرض وتوت األمرٌكٌة القارة من الشرقً

 الفرٌز انتقل ثم ومن هاواي، جزر وفً الشٌلٌة السواحل وعلى الهادئ المحٌط شواطا طول

 ودواء كغذاء واستخدمت القدم منذ الفرٌز ثمار عرفت لقد. العالم F.chiloensis بلدان بقٌة إلى

 بشكل الغابات فً ٌنمو معمرا حرجٌا   نباتا   ٌعتبر كان إذ القدٌمة الحضارات شعوب قبل من

 للنوع التابعة األصناف زرعت حٌث عشر الرابع القرن فً مزروع كنبات استخدم وقد طبٌعً،

 عشر السابع القرن فً المعروف بشكلها واعتمدت زراعته تطورت ثم. الغابات لفرٌز البري

 آالف إلى عددها لٌصل العالم بلدان أغلب فً واسع بشكل انتشرت كثٌرة أصناف ونشأت

 .األصناف

  11ملجم كالسٌوم و  14جرام من ثمار الفراولة على حوالى  111ٌحتوى الــ القٌمة الغذائٌة:
ر مهم لعنصر البوتاسٌوم حٌث ٌحتوى ملجم فوسفور و كما تعتبر مصد 42ملجم ماغنسٌوم و 

وحدة  14و  جملجم فٌتامٌن  35.5ملجم و كذلك  131جرام من ثمار الفراولة على  111الــ 

 دولٌة من فٌتامٌن أ.

 

 :للفراولة المورفولوجً والوصف النباتً التوصٌف

 البلدان بعض فً" الفرٌز" أما"  فارودولً" الٌونانً لالسم تحرٌفا   مصر فً" فراولة" اسم ٌطلق

 ستروبري فهو باإلنكلٌزٌة اما Fraiseالفرنسً االسم عن منقولة كلمة وهً العربٌة

Strawberry ، فً" جلٌك" او" شلٌك" وبإسم العربٌة باللغة" األرض توت" باسم ٌعرف كما 

 الفترة وطول النضوج توقٌت حسب وذلك Types طرز ثالثة فً  الفراولة أصناف تقع. تركٌا

 والنوع. Fragaria  جنس والى Rosaceae الوردٌة العابلة الى الفراولة نبتة تنتمً: الضوبٌة

 ( . F.ananassa) والصنف

 فً الزهرٌة البراعم بإنتاج تبدأ وهً (June bearing)الربٌعً الحمل أصناف طراز -1

 عملٌة تبدأ. السنة فً واحد إنتاج المجموعة هذه أصناف تعطً. القصٌرة الضوبٌة الفترات

 تقل ضوبٌة لفترة بحاجة وهً الخرٌف فً المجموعة هذه عند( Induction) األزهار تخلٌق

 وٌمكن الربٌع فً األزهار تتطور. مبوٌة درجة 13 تتعدى ال حرارة درجة والى ساعة 12 عن

 ٌنصح. متدنٌة حرارة درجات تحت مستمر بشكل اإلزهار تبدأ أن المجموعة هذه ألصناف

  الطراز هذا أصناف تنقسم. الموسمٌة المكثفة الزراعة فً المجموعة هذه أصناف باستعمال

 أصناف براعم تتطور. النضوج ومتأخرة باكورٌة نصف باكورٌة، إلى النضوج توقٌت حسب
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 ساعة 14-12 من الضوبٌة الفترة تمتد حٌث الصٌف أٌام خالل إلى الربٌعً الحمل طراز

 إنتاج عن البراعم هذه تتوقف وسبتمبر اغسطس شهري فً الضوبٌة الفترة تقلص وعند ضوبٌة

 .وأزهارا جانبٌة تٌجانا وتنتج الربد

 الضوبٌة الفترات فً الزهرٌة البراعم بإنتاج تبدأ (Everbearing) الدائم الحمل طرازا -4

 أصناف باستعمال ٌُنصح ال( . والخرٌف الربٌع) العام فً مرتٌن المجموعة هذه تثمر. الطوٌلة

 وذلك األزهار الدابم الحمل طراز أصناف براعم تنتج. المكثفة الزارعة فً المجموعة هذه

 .الضوبٌة الفترة طول عن النظر بغض

 حرارة درجات تحت مستمر بشكل تزهر التً( Neutral day) المحاٌد النهار طراز -1

 .  معتدلة

 بالعمل العابد هذا زٌادة وٌمكن ، الكبٌر االقتصادي العابد ذات الخضر محاصٌل من الفراولة

 أبرٌل شهر وحتى نوفمبر من ٌبدأ والذى للتصدٌر المناسب الوقت فى المحصول إنتاج على

 البٌولوچى التلوث من والخالٌة المرغوبة البستانٌة المواصفات ذات الثمار بإنتاج العناٌة وكذلك

 وصول إلى ٌؤدى مما والنقل والتبرٌد والتعببة الجمع بعملٌات العناٌة إلى باإلضافة ، والكٌماوي

 . التسوٌقٌة قٌمتها ورفع جذابة صورة فً للمستهلك الثمار

 :التالٌة األقسام من الفراولة نبات ٌتكون

 

.  والثانوٌة االساسٌة الجذور من  للفراولة الجذري المجموع ٌتكون  :Roots الجذور - أ

 ألصناف بالنسبة أما  سم 13 بسماكة للتربة العلٌا الطبقة فً الجذري المجموع معظم ٌنتشر

 ما وهذا سم، 11 سماكة ذات التربة من طبقة فً الجذري المجموع فٌتجمع الدابم، الحمل طراز
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 النبات مقاومة ضعف الى باإلضافة الغذابٌة والعناصر الدابمة الرطوبة الى النبتة حاجة ٌفسر

 .م° 11 الجذور لنمو المثلى الحرارة درجة تبلغ. والبرودة للجفاف

 االبطٌة البراعم من األوراق تتطور حٌث قصٌر ساق عن عبارة هو : Crownالتاج - ب

. الحرارة ودرجة النهار كطول المناخٌة بالظروف البراعم  تطور ٌتأثر حٌث علٌها المتواجدة

 التربة على زاحفة ساق" (ربد" وتنتج تنمو أن أو متطورة، غٌر تبقى ان البراعم لهذه ٌمكن

 تبلغ. الربد إنتاج على بقدرتها األصناف تختلف. جانبٌة تٌجان أو وبراعم عرضٌة جذورا تحمل

 (م14-11)منخفضة حرارة درجات التٌجان تتحمل ال. م° 21 التاج لنمو المثلى الحرارة درجة

 وتكون الصنف حسب أكثر أو ورٌقات ثالث من وتتألف معقدة الفراولة ورقة :األوراق - ت

 حوافها الزاوٌة، منفرجة الشكل، بٌضاوٌة الورٌقة. بالتاج موصولة طوٌلة سوٌقة على محمولة

 .  السفلى الجهة من لمعانا   و اخضرارا أكثر فهً للورقة العلٌا الجهة أما المظهر، جلدٌة مسننة،

. التاج قمة من الزهرٌة البراعم تتشكل: زهراتها مع الزهرٌة الساق أو الزهري العنقود - ث

 األول المستوى التفرعات هذه تشكل. بزهرة تنتهً ثنابٌة تفرعات من الزهري العنقود ٌتكون

 تلٌها األكبر، الحجم ذات ثمار األول المستوى أزهار تنتج. األزهار من والرابع والثالث والثانً

 الثانً المستوى أزهار عن الناتجة الثمار تشكل. والرابع فالثالث الثانً المستوى أزهار

 فً م° 43 حرارة درجة عند الدابم الحمل ألصناف اإلزهار بدء خرٌتأ.  األساسً المحصول

 طراز ألصناف الثمار نضوج فترة تمتد. م° 11-13  فتبلغ لإلزهار المثلى الحرارة أما النهار،

 ظروف توفرت إذا ٌوما   15 إلى الفترة هذه تتقلص أن الممكن ومن ٌوما   لثالثٌن الربٌعً الحمل

 حتى الثمرة نمو فترة تزٌد فإنها المنخفضة الحرارة أما مرتفعة، حرارة ودرجة جٌدة زراعٌة

 ضوبٌة لفترة النبتة تعرض عند(Induction) االزهار تخلٌق عملٌة تحدث. ٌوما   األربعٌن

 .باردة ولٌالً متكرر بشكل قصٌرة

 من الطرفً الجزء المنتفخ الزهرة قرص من تتشكل عنبة عن عبارة هً الثمرة :الثمار - ج

 فً علٌها موزعة كنقاط تبدو حقٌقٌة ثمار من ٌحمله وما  المبٌض تحت ٌقع الذي الزهرة عنق

 ٌطلق والتً اللحمً التخت فً منغمسة وتوجد فقٌرة فهً الحقٌقٌة الثمرة أما. هندسً ترتٌب

 ".البذور" مجازا علٌها

 :شتالت الفراولة

 رتب شتالت الفراولة

: ناتجة من زراعة االنسجة المرستٌمٌة ومختبرة وخالٌة من االمراض تبة النوٌةر -1

 واالفات

اول  لرتبة النوٌة فً صوبة معزولة خالٌة من  كإكثار ناتجة: رتبة السوبر اٌلٌت -4

 االمراض واالفات 

 خالٌة معزولة صوبة فً ثانً للنوٌة  كإكثار: تنتج من رتبة السوبر اٌلٌت رتبة االٌلٌت -1

  واآلفات االمراض من

 -:فً مشتل مفتوح وتكون   للنوٌة لثثا كإكثار ٌلٌتاال رتبة من تنتج:  رتبة المسجلة -2
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 .النباتات ذات مجموع جذري قوي   - أ

 . سم فً الدرجة الثانٌة  0.3سم فً الدرجة االولً وعن  0.5قطر الساق ال ٌقل عن   - ب

 % وتكون خالٌة من مظاهر الجفاف والتعفن . 3نسبة الباتات الغٌر مطابقة ال تتعدي  - ت

  %.3تزٌد نسبة البراعم المتكشفة عن  ال - ث

 %1.11نسبة النباتات الغرٌبة ال تزٌد عن  - ج

 %1.11نسبة االصابات المرضٌة والحشرٌة ال تزٌد عن  - ح

 رتبة المعتمدة: -5

 .النباتات ذات مجموع جذري قوي   -ا

 . سم فً الدرجة الثانٌة  0.3سم فً الدرجة االولً وعن  0.5قطر الساق ال ٌقل عن   -ب

 % وتكون خالٌة من مظاهر الجفاف والتعفن . 10نسبة الباتات الغٌر مطابقة ال تتعدي  - ج

  %.3تزٌد نسبة البراعم المتكشفة عن  ال - ح

 %1.11نسبة النباتات الغرٌبة ال تزٌد عن  - خ

 %0.1نسبة االصابات المرضٌة والحشرٌة ال تزٌد عن  - د

  عمل مشتل الفراولة:

جزء  411ملوحة مٌاه الري عن  وال تزٌد ٌجب ان تكون االرض خفٌفة خالٌة من االمالح

سماد بلدي وتعقم التربة وٌتم  1م 11. تحرث االرض جٌدا وتفكك وٌضاف فً الملٌون

كجم سلفات نشادر  131كجم سلفات بوتاسٌوم + 131كجم سوبر فوسفات +111ع وض

 م 4×3كجم كبرٌت .ثم تروي االرض لطرد الغاز بوضع رشاشات علً ابعاد 411+

 فً منتصف مارس تزرع الشتالت من رتبة السوبر اٌلٌت فً اكواب من البالستك  -1

 -لطرقتٌن االتٌٌن :فً شهر ابرٌل ٌتم زراعة الشتالت فً المشتل باي من ا -4

 م(1.3×1.3م، 1.3×1م ، 1×1الزراعة فً ارض مستوٌة علً ابعاد )  - أ

سم تزرع فً منتصف 11-43وارتفاع  سم 141 بعرض الزراعة علً مصاطب - ب

شتالت ذات مجموع جذري  إلنتاجم وهذه الطرٌقة افضل 4-1المصطبة علً مسافة 

 وسمك تاج كبٌرقوي 

% 11الرطوبة فً ارض المشتل الً حوالً  تصل عندما-ت:تقلٌع وفرز وتعبئة الشتال

باستعمال الشوك   من منتصف شهر سبتمبر وحتً منتصف شهر اكتوبر ابتدأتقلع الشتالت 

 مم:11-5الحدٌدٌة بحٌث ان تكون كاملة الجذور وخالٌة من االمراض وسمك التاج من 

م 4تزرع مباشرة كشتالت طازجة او توضع فً كٌس بالستك فً ثالجة علً درجة + - أ

لمدة اسبوعٌن قبل الزراعة لتنشٌط النمو وزٌادة المحصول والتبكٌر فً االنتاج وتزرع 

 الشتالت بكامل اوراقها.



3 
 

والثمار باقً النباتات تترك فً المشتل وٌهتم بها من حٌث الري والتسمٌد مع ازالة االزهار  - ب

التً تتكون علٌها وتترك حتً منتصف شهر دٌسمبر واوابل شهر ٌناٌر ثم تقلع وتطهر 

وتعبأ داخل اكٌاس بالستك بعد ازالة اوراقها والتخلص من الزوابد مع المحافظة علً 

 بالمبردة.شهور وتسمً  9-5م لمدة 4-الً 1-البرعم وتوضع فً كراتٌن وتبرد علً 

 

 )فرٌش( الشتويالزراعة 
 الصٌفًالزراعة 

 )فرٌجو(
 وجهة المقارنة

 الشتالت نوعٌة -1 مثلجة طازجة

 كمٌة الشتلة-2 ألف / فدان 41 – 14 ألف / فدان 21 – 13

 مسافات الزراعة -3 سم 11 – 43 سم 41 – 13

خط فى 14 – 11

 القصبتٌن

خط فى  11 – 9

 القصبتٌن
 عدد الخطوط -4

 مٌعاد الزراعة -5 أغسطس و سبتمبر سبتمبر و أكتوبر

 مٌعاد الجمع -6 ٌولٌو –  مارس ماٌو –نوفمبر 

 كمٌة المحصول -7 طن / فدان 14 – 5 طن / فدان 14 – 12

 

 :الزراعة

 األصناف من الزراعة وزارة واعتماد إشراف تحت محلٌا   منتجة بشتالت الفراولة تزرع 

 للتصدٌر منها كمٌات توفٌر ٌتم كما منها المزارعٌن احتٌاجات توفٌر ٌتم والتى بها الموصى

 لغرض المبكر المحصول إلنتاج وأكتوبر سبتمبر فً الطازجة الفراولة شتالت تزرع.  سنوٌا  

 الزراعة النظام هذا على وٌطلق ماٌو شهر حتى نوفمبر شهر فً إنتاجها ٌبدأ والذى التصدٌر

 تم مثلجة بشتالت زراعته فٌتم الصٌفً الزراعة علٌه ٌطلق والذى اآلخر النظام أما.  الشتوي

 جمع وٌبدأ أغسطس فً الزراعة تبدأ حٌث شهور سبعة حوالى لمدة بالثالجات تخزٌنها

 . ٌولٌو شهر وحتى مارس شهر فً منها المحصول

 :الفراولة أصناف

 رٌدمٌرلم -1

 فورتونه -4
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 الٌت رٌد -1

 ونتردون -2

 فٌستٌفال -3

 وتكوٌن الخضري النمو فترة فً طوٌل ونهار عالٌة لحرارة النبات ٌحتاج  : الجوٌة العوامل

 النباتات وتدخل الزهرٌة البراعم لتكوٌن منخفضة وحرارة قصٌر نهار الً ٌحتاج بٌنما المدادات

 نموها ٌزداد فانه البرودة من احتٌاجاتها علً حصلت فاذا سكون حالة فً الشتاء فصل خالل

 النهار اصناف اما القصٌر انهار الصناف بالنسبة الحرارة درجة ارتفاع بمجرد الخضري

 وافضل م 11 -13 المعتدلة الحرارة درجة فً مناسبا واثمارا خضرٌا نموا تعطً المحاٌد

 السكرٌات نسبة ورفع الصالبة ضعف الً تؤدي الحرارة درجة زٌادة.  م13 هً حرارة درجة

 الحرارة بانخفاض والعكس

 المناسبة التربة

 الصرف جٌدة تكون أن بشرط األراضً أنواع جمٌع فى بنجاح الفراولة زراعة ٌمكن     

 عن فٌها PH قٌمة تزٌد ال وأن التربة وآفات النٌماتودا و المعمرة والحشابش األمالح من وخالٌة

 لألسباب المحصول هذا لزراعة األراضً أنواع أفضل هى الصفراء أو الرملٌة واألرضً 1.3

 : اآلتٌة

 . والخدمة التجهٌز سهولة -1     

 . النباتات حٌاة خالل المتزهرة األمالح قلة -4     

 . النادرة  العناصر نقص لمشاكل تعرضا أقل -1     

 . الري غزارة أو األمطار هطول حالة فً المٌاه صرف سهولة -2     

 الري مٌاه مصادر

 المٌاه استخدام حالة وفى الرى لمٌاه وجٌد دابم مصدر وجود من البد الفراولة زراعة لنجاح     

 كلورٌد مثل الضارة األمالح من خلوها من التأكد من البد المصارف مٌاه أو االرتوازٌة

 . الملٌون فى جزء 211 تتعدى ال بحٌث والبورون الصودٌوم

 الري نظـــام

 الحكمة اتباع مع المٌاه من كافى مصدر توفر عند بنجاح السطحً الري نظام استخدام ٌمكن     

 الخضرى النمو)  األولى المرحلة فى بالرش الرى استخدام ٌمكن كما المستخدمة المٌاه كمٌة فى

 فى بالتنقٌط الرى أو السطحى الرى بنظام ٌستبدل المثلجة بالشتالت تمت التى للزراعات( 

 إلى ٌؤدى المرحلة هذه فى بالرش الرى استخدام إن حٌث(  اإلثمار)  للنمو الثانٌة المرحلة

 ذات المناطق بعض فى بالتنقٌط الرى نظام اتباع ٌمكن كما.  بالثمار الفطرٌة األمراض انتشار

 منها كل تأثٌر وكذلك نظام كل وتشغٌل تكالٌف دراسة ٌجب وعموما   المٌاه من المحددة الكمٌات
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 النظام هذا باستخدام القرار اتخاذ قبل واالقتصادٌة الزراعٌة النواحى على القصٌر المدى على

 . ذلك أو

 للزراعة األرض إعداد

 1م11 - 41 بمقدار بالفراولة زراعتها سٌتم التً لألراضً البلدي السماد بإضافة ٌنصح     

 المواد تحلل وٌتم حشابش بذور أو أمالح من به مما التخلص ٌتم حتى السابق للمحصول للفدان

)  الخضراء األسمدة استخدام ٌمكن الرملٌة األراضً وفى.  الفراولة زراعة قبل به العضوٌة

 من للتخلص التربة تعقٌم وٌمكن.  الزراعة قبل األرض فً بحرثها وذلك(  البقولٌات - البرسٌم

 . الشمسً التعقٌم استخدام ٌفضل حٌث الزراعة قبل واألمراض الحشابش بذور

 411 - 111 وإضافة الحشابش من والتخلص جٌدا   بحرثها للزراعة األرض تجهٌز وٌتم     

 9 المطلوب حسب تخطط ثم الري انتظام من للتأكد تماما   هاتتسوٌ مع للفدان فوسفات سوبر كجم

 الخطوط تمسح ثم ، الشتوي الزراعة حالة فى خط 14 - 11 ، الصٌفً للزراعة خطوط 11 -

 141 - 111 بعرض مصاطب إلى األرض تخطٌط وٌمكن.  الري نظام حسب فرد إلى وتقسم

 . مصطبة كل على النباتات من صفوف 2 أو 4 ٌزرع حٌث بالتنقٌط الري استخدام حالة فً سم

 على الفعال تأثٌرها إلى باإلضافة الجذور اعفان أمراض ضد فعالة طرٌقة لتعقٌم الشمسً:ا

 لرفع تستخدم الشمسٌة الطاقة فان الشمسً التعقٌم طرٌقة وفى.  والحشابش الحشرات بعض

 خالل( مٌكرون31-41 سمك) الشفاف بالبالستٌك تغطٌتها سبق والتً التربة حرارة درجة

. ضارة والغٌر التكالٌف الرخٌصة الطرق من الطرٌقة هذه وتعتبر الحرارة الشدٌدة األشهر

 وأغسطس ٌولٌو شهور ٌونٌو خالل متوسطال األبٌض البحر دول فً الطرٌقة هذه وتستخدم

 طلوع وشدة النهار طول إلى باإلضافة ممكنة، درجة ألعلى فٌها  الحرارة درجة ترتفع حٌث

 فانه الطرٌقة هذه استخدام من مرضٌة نتابج على وللحصول.  الرٌاح سرعة وانخفاض الشمس،

 :ٌجب

 التأكد من تنعٌم سطح التربة جٌدا. .1

 وأن تحتوى على قدر مناسب من الرطوبة.  .4

 وأن الشفاف البالستٌك غطاء تحت بالتنقٌط الري شبكة على اإلبقاء ٌجب فانه السبب ولهذا 

. التربة فً البالستٌك غطاء نهاٌات دفن ٌجب كما بالتربة المناسبة الرطوبة توفٌر فً تستخدم

 على وللحصول. أسابٌع 4-2 بٌن ما تتراوح مدة التربة على البالستٌك عطاء بقاء وٌستمر

.  السابد المناخ حالة على ذلك وٌتوقف الصوبة إغالق ٌجب فانه بالتربة عالٌة حرارة درجة

 الطبقة فً مبوٌة درجة 41-13 بٌن ما التربة حرارة درجة رفع ٌمكن الطرٌقة هذه وفى

 .الرطوبة من مناسب قدر على تحتوى وأن. سم21 ولعمق التربة من السطحٌة

 

 :  الحراري الشمسً التعقٌم إجراء كٌفٌة

 : اآلتٌة الشروط تنفٌذ من البد الشمسً التعقٌم طرٌقة إلنجاح
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 . وتنعٌمها جٌد األرض حرث ثم السابق المحصول بقاٌا من التخلص -1

 .المحصول نوع حسب والكٌماوٌة العضوٌة األسمدة توزٌع -4

 .فٌها منخفضات أو عوابق أو قالقٌل ترك وعدم األرض تسوٌة ٌجب -1

 الري هذا الن بالبالستٌك التغطٌة قبل الحقلٌة السعة حتى غزٌرا رٌا األرض ري ٌجب -2

 نمو حٌز) المطلوب للعمق علٌها الحصول سٌتم التً المرتفعة الحرارة لنقل ضروري -3

 الحشابش وبذور الفطرٌات جراثٌم إنبات على الرطبة التربة تعمل وكذلك(. الجذور

 بالحرارة علٌه التأثٌر ٌسهل الذي الخضري الطور إلى السكون طور من وإخراجها

 . علٌها المتحصل

 .البالستٌكً والغطاء التربة بٌن فراغات ترك عدم -4

 .جٌدا البالستٌكً الغطاء إطراف تثبٌت -1

 .التعقٌم فترة خالل أمكن ما رطبة التربة بقاء -5

 :  الحراري الشمسً التعقٌم ممٌزات

 .األخرى التعقٌم طرق من نسبٌا اقل الحراري التعقٌم تكلفة -1

 .  البٌبة على وال به العاملٌن على خطورة أي ٌشكل ال -4

 . لخبرة ٌحتاج وال التنفٌذ وسهل بسٌط -1

 .للنبات ضارة جانبٌة اثار أي ٌترك ال -2

 .آخر كٌماوي تعقٌم أي من أطول فترة ٌبقى الحراري الشمسً التعقٌم مفعول -3

 (.ومتجددة آمنه طاقة) السنة شهور معظم بالدنا فً األمن للتعقٌم كمصدر الشمس توفر -4

 من التخلص ٌمكن بواسطته أن أي كلٌا ولٌس جزبٌا تعقٌما الشمسً التعقٌم ٌعتبر   -1

 والمرغوب النافعة المٌكروبات على التأثٌر دون بالتربة المتواجدة الضارة المٌكروبات

-33 إلى تصل البالستٌك تحت علٌها المتحصل التربة حرارة درجات الن تواجدها، فً

 أقل حرارة درجات إلى تحتاج ما عادة التً الضارة المٌكروبات لقتل كافٌة وهى م35

 Soil تعبٌر نستخدم أن األفضل من ٌكون وبذلك النافعة المٌكروبات لقتل تلزم مما بكثٌر

Pasteurization من بدال Soil Solarization. 

 -: الزراعــة طــرق

 السطحً الري حالة وفى ، الرٌشتٌن على أو واحدة رٌشة على الفراولة زراعة ٌمكن     

 التعرض من الثمار على وللمحافظة الخدمة عملٌات لتسهٌل واحدة رٌشة على الزراعة ٌفضل

 نسبة بها التى األراضً فى النظام هذا ٌفضل ال و ، المٌاه مجرى عن بعٌدة تكون حٌث لألعفان

 مما النباتات من بالقرب الخط قمة فى النباتات حول األمالح تزهٌر ٌتم حٌث الملوحة من عالٌة

 . ضارا   تأثٌرا   علٌها ٌؤثر

 فى الخنادق لعمل الوتد أو الشقرف باستخدام أو المٌاه وجود فى ٌدوٌا   الفراولة شتل وٌمكن     

 ال بحٌث بالكامل ودفنه للشتلة الجذري المجموع فرد مراعاة وٌجب.  المٌاه وجود عدم حالة

 تقوم التى الماكٌنات إحدى تستخدم الخارج وفى.  فقط القمً البرعم إال التربة سطح فوق ٌظهر

 فى ٌدوٌا   المطلوبة المسافات على الشتالت زراعة ٌتم ثم المصطبة ظهر على خندقٌن بعمل
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 تعرٌض عدم ٌجب وعموما  .  بالقدم أو بالٌد التربة وتثبت النبات حول التراب ٌردم ثم الخنادق

 حسب المطلوبة الكمٌات وسحب مظلل مكان فى بوضعها وذلك للشمس الزراعة أثناء الشتالت

 إلً ٌؤدى الطرفً البرعم دفن أن ٌراعى كما.  بأول أوال   بالزراعة ٌقومون الذٌن العمال حاجة

 المجموع تغطٌة وعدم السطحٌة الزراعة أما الشتل نجاح نسبة وانخفاض النباتات تعفن

 النباتات على جدٌدة جذور تكوٌن وعدم النباتات نمو ضعف إلى فٌؤدى التاج ومنطقة الجذري

. 

 من للوقاٌة الزراعة قبل ساعة ثلث لمدة فطري مطهر محلول فى الشتالت غمر وٌجب     

 فً ٌوضع(  ماء لتر/  جم 1.3)  أي األلف فً 1.3 تركٌز محلول بعمل وذلك الجذور أعفان

 ( . ساعة ثلث)  المحددة للمدة المحلول هذا فً الشتالت تغمر ثم برمٌل

 : الفراولة زراعة فى البالستٌك استخدام

 : اآلتٌة لألغراض بالفراولة المنزرعة الخطوط لتغطٌة البالستٌك استخدام ٌمكن     

 . والخضري الجذري النمو وتشجٌع التربة تدفبة -1     

 . والكلى المبكر المحصول زٌادة -4     

 . التربة بحبٌبات التلوث من خالٌة ثمار وإنتاج للتسوٌق صالحة الغٌر الثمار نسبة تقلٌل -1     

 . األسود البالستٌك استخدام حالة فى الحشابش مقاومة -2     

 . الثمار أعفان نسبة تقلٌل -3     

 ٌقضى التعقٌم إن حٌث فقط التربة تعقٌم بعد الزراعة حالة فى الشفاف البالستٌك وٌستخدم     

 أراضً فى الزراعة عند أما ، البالستٌك تحت حشابش ال تنبت وبالتالً الحشابش بذور على

 ال وبالتالً الحشابش بذور إلى الضوء وصول ٌمنع حٌث األسود البالستٌك فٌستخدم معقمة غٌر

 . البالستٌك تحت الحشابش تنمو

 حالة فى دٌسمبر وفى ، الشتوي الزراعة حالة فى نوفمبر فى بالبالستٌك الخطوط وتغطى     

 بعمل الخط جانبً على البالستٌك وٌثبت منها النباتات لخروج فتحات وتعمل ، الصٌفً الزراعة

 السلك باستخدام الخط فوق البالستٌك تثبٌت وٌتم ، علٌه وٌردم البالستٌك حافة فٌه توضع مجرى

 أنفاق لعمل البالستٌك ٌستخدم كما.  الرٌاح به تعبث ال حتى م 41 - 13 مسافات على المجلفن

 األمطار ومن لٌال   الحرارة انخفاض من النباتات لحماٌة للتصدٌر المخصصة الزراعات فى

 . نهارا   والعواصف

 الثمار تلف إلى ٌؤدى ال حتى م113 فوق الحرارة درجة ارتفاع عند البالستٌك إزالة وٌراعى

 . حرارته ارتفاع نتٌجة له المالمسة

 الزراعة بعد المحصول خدمة
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 األولى الشهور خالل الخدمة عملٌات أهمها من عوامل عدة على الفراولة محصول ٌتوقف     

 وتختلف المنتظم بالري النباتات حول المناسبة الرطوبة توفٌر ٌجب الفترة هذه ففً الزراعة بعد

 الزراعة حالة فى الفترة تقل حٌث السابدة الحرارة ودرجة التربة نوع حسب الرٌات بٌن الفترة

 الخرٌف خالل واألخرى الرٌة بٌن الفترة تتراوح وعموما   ، الصفراء أو الرملٌة األراضً فى

 - 1 بٌن ما الفترة تقصر الصٌف وفى ٌوم 13 - 1 بٌن ما الشتاء وفى أٌام 11 - 3 بٌن والربٌع

 ٌؤدى حٌث اإلثمار فترة أثناء الخط ظهر إلى الري مٌاه وصول عدم مراعاة وٌجب ، أٌام 1

 المنطقة فى ٌتركز للفراولة الجذري المجموع إن وحٌث.  الثمار تعفن نسبة زٌادة إلى ذلك

 على ٌنعكس مما النباتات نمو ٌشجع اآلزوتٌة األسمدة من مناسب مستوى وأن للتربة السطحٌة

 للفدان شهرٌا   كجم 111 - 13حدود فى النشادر سلفات من دفعة إضافة فٌفضل المحصول زٌادة

 فى خصوصا   الورقٌة األسمدة استخدام أن كما.  للنتروجٌن كمصدر الٌورٌا باستخدام ٌنصح وال

 وٌراعى أسابٌع 2 - 1 كل مرة األسمدة هذه بأحد النباتات ترش حٌث ضرورٌا   الفقٌرة األراضً

 . المبٌدات مع الورقٌة األسمدة خلط عدم

 بعدة الزراعة بعد المبكرة الزهرٌة البراعم تظهر المثلجة بالشتالت الصٌفٌة الزراعات فى     

 ٌؤثر مما للنبات الخضري النمو على تؤثر ال حتى ظهورها فور البراعم هذه إزالة وٌجب ، أٌام

 أٌضا   إزالتها ٌجب الخرٌف خالل مدادات تعطى النباتات هذه أن كما األساسً محصولها على

 مسافات على الزراعة حالة فى بعضها من االستفادة وٌمكن.  الخلفات تكوٌن على تؤثر ال حتى

 منتظمة فترات على العزٌق عملٌة تتم أن ٌجب كما النباتات بعض غٌاب حالة فى أو كبٌرة

 الحشرات مقاومة برنامج اتباع ٌجب كما.  النباتات حول التربة وتثبٌت الحشابش من للتخلص

 البوتاسٌة األسمدة استخدام وٌبدأ الزراعة وزارة بها توصى التى التوصٌات حسب واألمراض

 خالل شهرٌا   للفدان بوتاسٌوم سلفات كجم 111 - 13 بمعدل ٌضاف حٌث التزهٌر بداٌة عند

 إتجاه إلى ٌؤدى اآلزوتى التسمٌد فى المغاالة أن مالحظة ٌجب عموما  . واإلثمار التزهٌر موسم

 باآلفات لإلصابة قابلٌتها وزٌادة الثمار صالبة وقلة المحصول ونقص الخضري للنمو النبات

 . المختلفة

 السابلة المركبة األسمدة استخدام ٌمكن :للتصدٌر والمخصصة الحدٌثة الري نظم تحت لتسمٌد

 نقٌة صورة فى ،الفوسفور والبوتاسٌوم النتروجٌن على واحتوابها االستخدام بسهولة تتمٌز والتً

 على إٌجابى تأثٌر لها أن كما ، النبات بواسطة االقتصادٌة الكفاءة وعالٌة الماء فى الذوبان كاملة

 الغذابٌة العناصر وتٌسٌر فاعلٌة درجة زٌادة على تساعد وبالتالً الري مٌاه حموضة رقم خفض

 تعرٌض عدم على تساعد أنها كما والمنجنٌز والزنك والحدٌد الفوسفات خصوصا   التربة فى

 مٌاه توزٌع كفاءة زٌادة إلى ٌؤدي مما منها المسدود عالج على تساعد أنها بل لالنسداد النقاطات

 13 - 3 بٌن ما الفدان احتٌاج وٌتراوح النبات فٌه ٌنمو الذى الوسط فى الغذابٌة والعناصر الري

 . التربة ونوع الحرارة ودرجة النبات حجم حسب الرٌة فى المٌاه من 1م

 الزراعـة نظـم

 : تماما   مختلفٌن نظامٌن الفراولة زراعة فى ٌتبع     

 النظامٌن أحد وٌتبع الطازجة بالشتالت الشتوي الزراعة أو المثلجة بالشتالت الزراعة     

 الطازجة بالشتالت الزراعة أي الشتوي فالنظام الزراعة ومنطقة الزراعة من الهدف حسب
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 فى ٌزرع وعادة التصدٌر لغرض مبكر محصول على الحصول فى الرغبة عند ٌستخدم

 فى الرغبة عند فٌتبع المثلجة بالشتالت الصٌفً الزراعة أما الدافا الشتاء ذات المناطق

 الزراعة ال تناسب التى المناطق فى وٌنجح الربٌع خالل ٌظهر كبٌر محصول على الحصول

 . الشتوي

 : النظامٌن بٌن الفروق أهم ٌلى وفٌما 

 :  المثلجة بالشتالت الصٌفً الزراعة     -1

 خزنت ثم وٌناٌر دٌسمبر شهرى خالل المشاتل من تقلٌعها تم شتالت النظام هذا فى ٌستخدم     

 الدرجة وهذه وسبتمبر أغسطس فى الزراعة مٌعاد حتى(  م1.13 -)  درجة على الثالجات فى

 والفطر البكتٌرٌا بنمو تسمح وال جٌدة حالة فى الشتالت ببقاء تسمح الشتالت علٌها تخزن التى

 العصٌر تجمد عنها ٌنتج فإنه ذلك عن الحرارة درجة انخفضت وإذا الشتالت عفن ٌسببان اللذان

 . موتها إلى ٌؤدى وبالتالً بالشتالت بالغة أضرار ٌسبب مما النباتٌة األنسجة فى الخلوي

 الجفاف من لحماٌتها مظللة أماكن فى المشتل من تقلٌعها بعد للتخزٌن الشتالت إعداد وٌتم     

 أو الكرتون من عبوات فى تعبأ ثم بالجذور العالقة األتربة من تنظٌفها وٌتم األوراق تزال حٌث

 . التخزٌن أثناء الغازات بتبادل ٌسمح الذى الخفٌف(  ملم 1.3 -)  بالبالستٌك المبطنة الخشب

 العبوة تحتوى وعادة الشتالت وحجم الصنف حسب الشتالت من العبوات سعة وتختلف     

 الثالجات إلى مباشرة ذلك بعد العبوات وتنقل شتلة 4111 - 1111 بٌن ما ٌتراوح عدد على

 . مناسبة وارتفاعات مسافات على تخزن حٌث

 زٌادة إلى أدت أغسطس من األول األسبوع فى الزراعة أن المحلٌة الدراسات نتابج ودلت     

 الزراعة مٌعاد فى التأخٌر وأن سبتمبر من األول األسبوع فى بالزراعة بالمقارنة المحصول فى

 . أبرٌل شهر فى مبكرا   المدادات وإنتاج المحصول فى نقص إلى ٌؤدى

 سبتمبر خالل المشاتل من تقلع التى الطازجة الشتالت تستخدم : الشتوي الزراعــة   -4

 الصفر درجة على أسابٌع 3 - 1 لمدة تخزٌنها بعد أو)  الحقل فى مباشرة تزرع ثم وأكتوبر

 إنتاجه ٌبدأ للتصدٌر ٌصلح مبكر محصول إلنتاج وذلك(  بها الراحة طور كسر لغرض المبوي

 تكون وسبتمبر أغسطس فى مبكرا   تقلٌعها ٌتم التى الشتالت أن لوحظ وقد ودٌسمبر نوفمبر فى

 والمجموع منخفض والنشوٌات السكرٌات من المخزنة المواد من ومحتواها ناضجة غٌر

 عند وٌراعى ، الزراعة بعد بالحقل النباتات موت نسبة ارتفاع ذلك عن وٌنتج ضعٌف الجذري

 الورقتٌن عدا ما األوراق تزال ثم الجذور وعدٌمة الضعٌفة الشتالت استبعاد الشتالت تقلٌع

 الثالجات إلى تنقل ثم الجفاف من لحماٌتها مظللة أماكن فى الشتالت إعداد وٌتم الحدٌثتٌن

 . الزراعة أماكن إلى تنقل أو التعببة بعد مباشرة

 القطف بعد ما ومراحل القطف

 : لفراولةا ثمار نمو اكتمال دالئل



14 
 

 أٌام ثالثة أو ٌومٌن كل الثمار تجنى. اإلزهار من شهر حوالً بعد الفراولة ثمار قطف ٌبدا

 القشرة تلون على القطف دالبل تعتمد. الندى زوال بعد الباكر الصباح فً ٌتم أن وٌفضل

 الثمار مرحلة فً المحلٌة األسواق فً الطازج للتسوٌق المعدة الثمار تقطف. للثمار الخارجٌة

 الثمار إن حٌث% 13 التلوٌن مرحلة فً قطافها فٌفضل للتصدٌر المعدة الثمار أما الحمراء

 فتجمع التصنٌع لغرض تجمع التى الثمار أما،  الشحن أثناء وتتلف بسرعة تتدهور النضج زابدة

 الجمع أثناء النضج والزابدة التالفة الثمار استبعاد ٌجب الحالتٌن وفى. كأس وبدون التلوٌن كاملة

 والتسوٌق الشحن أثناء العبوات فى للتلف المسببة الكابنات انتشار إلى وجودها ٌؤدى ال حتى

 بعد الفراولة ثمار نضوج ٌتوقف مراعاة ٌجب. الحقل عن بعٌدا   الثمار هذه إعدام ٌتم أن على

 .%1 عن الذاببة الصلبة المواد نسبة تقل ال أن ٌجب. القطف

 :الجمع  

 بارتفاع سم 21×  11 خشبٌة صوانً فى الثمار جمع ٌتم للتصدٌر المخصصة المساحات فً 

 ٌمكن كما التعببة مكان إلى الحقل من بسرعة فتنقل الثمار على للمحافظة باإلسفنج مبطنة سم 1

 التصدٌر عبوات داخل مباشرة الحقل فى وتعببتها التصدٌرٌة للمواصفات المطابقة الثمار جمع

 1 إلى تقسم حٌث الجمع صوانً من الثمار فرز ٌتم التعببة بٌت وفى. لذلك المدربٌن بالعمال

 جمٌع من خالٌة وثمارها كجم ربع سعة بالستٌك عبوات فً تعببتها ٌتم األولى فالدرجة درجات

 البالستٌك العبوات وتغطى النضج ودرجة الحجم فً ومتماثلة والفسٌولوجٌة المرضٌة العٌوب

 كراتٌن 2 كل وتحزم لذلك معده كرتونة فى عبوات 5 كل وتوضع بالتهوٌة ٌسمح مخرم بغطاء

 م 43 - 1 درجة على السرٌع التبرٌد لغرفة سٌر على وتنقل والتداول النقل لتسهٌل بشرٌط معا  

 الثانٌة الدرجة ثمار أما.      المطار إلى المبردة العربات فى تنقل ثم الثمار حرارة من للتخلص

 الحشرٌة اإلصابة أو األمراض من والخالٌة التشوهات بعض بها أو حجما   أقل تكون والتً

 5 تسع عبوات فى توضع مخرم شفاف بالستٌك بغطاء كجم 1 سعة بالستٌك أطباق فً فتوضع

 - النضج الزابدة - الصغٌرة)  الثالثة الدرجة ثمار أما. الداخلً التوزٌع لمراكز تنقل كجم

 كجم 11 - 1 سعة أقفاص فى تعببتها فٌتم والحشرٌة المرضٌة اإلصابة من والخالٌة(  المشوهة

 أثناء بالثمار العناٌة فٌجب التلف وسرٌعة رهٌفة الفراولة ثمار أن وحٌث. التصنٌع لغرض وذلك

 درجة ارتفاع عند وٌوقف الباكر الصباح فً الجمع ٌتم أن وٌجب والتسوٌق والتعببة الجمع

 أنسجة تتمزق ال حتى الجمع أثناء الثمار على الضغط عدم على العمال ٌدرب وأن ، الحرارة

 بأول أوال   ملؤها تم التى العبوات تنقل ثم برفق العبوات فى المجموعة الثمار وضع مع الثمرة

 الجمع أثناء جدا   عالً بها التنفس معدل ٌكون الفراولة ثمار أن مالحظة ٌجب. مظلل مكان إلى

 قدرت وقد ، بسرعة تبرٌدها ٌتم لم إذا بسرعة تدهورها إلى ٌؤدي مما عالٌة حرارتها ودرجة

 قٌمة تساوى بأنها ساعة لمدة م113 لدرجة تعرضها عند بالثمار ٌحدث الذى التدهور قٌمة

 بتخزٌن وٌنصح.  أسبوع لمدة المبوي الصفر لدرجة الثمار تعرض عند ٌحدث الذى التدهور

 الثمار على تحافظ الدرجة هذه أن حٌث والتسوٌق النقل أثناء المبوي الصفر درجة على الفراولة

 الثمار تنضج المكشوفة، الزارعة فً %.1.5 الحموضة مستوى ٌتعدى ال. ممكنة فترة ألطول

 على اإلنتاج ٌستمر قد المحمٌة، الزراعة فً أما اسابٌع 5-1 لمدة اإلنتاج وٌستمر الربٌع فً

 ثمار قطف ٌتم. األزهار عدد لقلة القصٌر النهار فترة خالل اإلنتاجٌة تقل ولكن العام مدار

 ثمار كونها بسبب. سنتٌمتر نصف بحدود العنق من جزء مع تقطف حٌث" ٌدوٌا الفراولة



11 
 

 والتعببة للقطاف السلٌمة الطرٌقة على العمال تدرٌب ٌجب بسرعة، وتتضرر" جدا حساسة

. اإلنسان عبر لالنتقال القابلة األمراض من الثمار تلوث ومخاطر المٌكانٌكٌة لألضرار لتجنب

 قص المجوهرات، ارتداء عدم األٌدي، غسل من الشخصٌة النظافة على العمال توعٌة ٌجب كما

 .العمل اثناء والتدخٌن األكل وعدم األظافر

 :التالٌة القواعد مراعاة ٌجب القطاف عملٌة خالل

 نتشها أو علٌها الضغط وعدم بعناٌة الثمار قطف - أ

 الثمار جرح تجنب - ب

 بقوة الثمار رمً عدم - ت

 المصابة الثمار إزالة - ث

 :واالستهالك البٌع عند الفراولة ثمار تكون أن ٌجب: الجودة دالئل

  كاملة -1

 لالستهالك صالحة غٌر ٌجعلها مما مصابة ،غٌر سلٌمة -4

 ظاهرة غرٌبة مواد أي من خالٌة نظٌفة -1

 جاف غٌر اخضر قصٌر عنق لها سلٌمة، عنقها فجوة -2

 اضرارها آثار من او آفات او حشرات أٌة من خالٌة -3

 للغسٌل تتعرض لم طازجة، -4

 زابدة خارجٌة رطوبة أي من خالٌة -1

 الغرٌبتٌن الطعام او الروابح من خالٌة -5

 سلٌم بشكل تم قد قطفها -9

 التكوٌن من جٌدة درجة على -11

 و التحمٌل عملٌات تحمل:  لها ٌسمح النمو من حال على الفراولة ثمار تكون أن ٌجب -11

 .المقصد بلد الى سلٌمة الوصول وبالتالً والتفرٌغ الشحن

 : ونوعٌتها الثمار نضج على المؤثرة العوامل

 إن. الفراولة ثمار لنضج مثالٌة م43-15  الحرارة درجة تعتبر :الحرارة درجة -1

 على وبالتالً النضج مراحل سٌر على سلبً تأثٌر له الحدود هذه عن انخفاضها أو ارتفاعها

 تجانس حٌث من الثمار صفات على ٌؤثر المفاجبة الحرارٌة التقلبات أن كما. الثمار نوعٌة

 .والصالبة واللون النضج
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 حالوتها خفض إلى ٌؤدي الثمار نمو فترة خالل اآلزوتً التسمٌد زٌادة إن: التسمٌد -4

 عنصر توفر أما. والتداول للنقل وقابلٌتها صالبتها من ٌخفض وبالتالً بها البكتٌن ونسبة

 .زاهٌا   أحمرا ولونا   جذابا   مظهرا الثمار وٌكسب والحموضة السكر نسبة من فٌزٌد ٌومالبوتاس

 إلى ٌسًء القطف وأثناء األخٌرة النضج مراحل خالل األمطار سقوط إن :الرطوبة -1

 سكرٌات نسبة وذات صغٌرة"  ثمارا فٌعطً الري قلة أما. بالعفن إصابتها أو الثمار نوعٌة

 .بالعفن الثمار إصابة إلى فتؤدي منخفضة

 الفسٌولوجٌة العٌوب

 اكتمال عدم الً المشوهة الثمار حاالت جمٌع ترجع : القط ووجه المشوهة الثمار - أ

 اخصاب ٌؤدي.  ذلك اسباب تنوعت وان الحقٌقٌة للبذور الطبٌعً والنمو واالخصاب التلقٌح

 التخت خالٌا تنشٌط الً بدوره ٌؤدي والذي الطبٌعً االوكسٌن تكوٌن تنشٌط الً البوٌضات

 االخصاب فان فقٌرة حقٌقٌة ثمار من تحمله بما الكاذبة المتجمعة الثمرة وتكون لتنمو الزهري

 اهم اٌجاز وٌمكن الشكل منتظمة غٌر ثمار تكوٌن الً ٌؤدي فقط البوٌضات لبعض الجزبً

  -: ٌلً فٌما الثمار لتشوهات المسببة العوامل

  الصقٌع -1

 واالخصاب التلقٌح اكتمال عدم الً تؤدي مما المنخفضة الحرارة -4

 D-4,2 مثل الحشابش مبٌدات -1

 والزنك والنحاس البورون مثل العناصر بعض نقص -2

 األزوتً التسمٌد فً االفراط -3

 االزهار ولفحة الثمار عفن مثل باألمراض النامٌة الثمار او الثمرة اجزاء اصابة -4

  والحشرات بالعناكب االصابات -1

  وراثٌة طفرات -5

 الزهرٌة البراعم وتكوٌن تنشبة مراحل خالل تؤثر التً البٌبٌة العوامل -9

   التلقٌح ضعف الً ٌؤدي مما االزهار مٌاسم سوابل تخفٌف الً التً االمطار -11

 النموات من اكثر او اثنان قمتها من وتبرز ومسطحة كبٌرة الثمار تكون : الدٌك عرف - ب

 منها اكثر وراثٌة حالة وهً الدٌك عرف مثل االحمر لونها مع فتبدو مختلفة اتجاهات فً

 . فسٌولوجٌة

 والكتف  green tip  الخضراء القمة تظهر : االخضر والكتف الخضراء القمة - ت

 . االسباب اهم النضج المكتملة الفراولة ثمار احٌانا  white shoulder االبٌض

  االسباب اهم النضج المكتملة الفراولة ثمار احٌانا
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 االضاءة ضعف -1

 الربٌع بداٌة فً وخاصة الثمار نضج اثناء الحرارة انتظام عدم -4

 االمطار كثرة او الحرارة انخفاض بسبب التلقٌح ضعف -1

 .الربٌع فً حارا الجو ٌكون عندما الظاهرة هذه تحدث :  Sun scald الشمس لفحة - ث

 النضج عند تلونا اقل ولكن للذهن ٌبدو كما بٌضاء لٌست هً: Albino االلبٌنو الثمار - ج

 لإلصابة قابلٌة اكثر وهً العادٌة الثمار عن الكأس من بالقرب االكتاف عند تلونا اقل او

 غزٌر وعقد عالٌا المحصول ٌكون عندما تزداد المٌكانٌكٌة واالضرار واالمراض بالحشرات

 نسب ٌزداد عندما وتزداد نضجها اثناء الثمار الً السكرٌات انتقال بطء هو االساسً والسبب

 .الكالسٌوم الً البوتاسٌوم او الكالسٌوم الً النتروجٌن

 وهً الثمار او االزهار علً صغٌرة ونباتات اوراق تكوٌن :  Proliferation التوالد - ح

 ترتفع عندما وتحدث الثمار علً انبتت البذور كأن وتبدو وراثً اساس لها فسٌولوجٌة ظاهرة

 حرجة فترة خالل العالٌة الحرارة الً المعتدلة الحرارة او البرودة مستوي من الحرارة درجة

 .النباتات تاج فً وتكوٌنها االزهار نشأة مراحل من

 بسبب اما االرضً للمحلول االسموزي الضغط زٌادة هو السبب : االوراق قمة احتراق - خ

 االمالح تركٌز لتخفٌف ٌكفً الذي بالقدر الري معدالت نقص بسبب واما التسمٌد معدالت زٌادة

 .الجذور محٌط فً السمادٌة

 اصفرار بمرض عادة تعرف وراثٌة اسباب لها : االبٌض والتخطٌط الصفراء االوراق - د

    . الجٌد الصنف انتاج علً سنوات مرور بعد اال الظاهرة هذه تظهر وال June yellow ٌونٌه

  


