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 البرقوقالخدمھ البستانیة لمزارع  مقدمھ

برنامج المكافحة المتكاملة ألفات 
 البرقوق

 أشجار البرقوق األمراض التى تصیب الرى األھمیة اإلقتصادیة لثمار البرقوق

 األمراض البكتیریة العزیق العوامل البیئیة المناسبة

 األمراض النیماتودیة قطف وتخزین ثمار البرقوق اإلكثار

األصول النمستخدمھ فى إكثار أصناف 
 البرقوق

   األفات المرضیة والحشریة

    
    

   مقدمـــــة
 األوراق متساقطة الفاكھة أنواع أحد وھو المعتدلة المنطقة من كثیرة جھات فى بریة بحالة البرقوق ینمو     

Deciduous fruit trees الحجریة النواة ذات Stone fruits والكریز واللوز والمشمش الخوخ تشمل والتى 
 یكون حیث واحدة كربلة من وتتكون حسلة والثمرة  Prunus الجنس تحت وتقع  Rosaceae العائلة وتتبع

(  كارب واإلندو یؤكل الذى الجزء ھو)  الثمرة لب(  كارب والمیزو الرقیقة الثمرة قشرة فیھا كارب اإلكسو
  الداخلى الثمرة غالف

 مثل ھامة غذائیة مكونات على الثمار وتحتوى بالجنین تحیط التى المتخشبة النواة عن عبارة وھو( 
  . ج ، ب ، أ فیتامین مثل والفیتامینات العضویة واألحماض الكربوھیدرات

 حیث ١٩١١ سنة مصر فى زراعتھ بدأت وقد الشمالیة وأمریكا أوربا العالم فى زراعتھ مناطق أھم ومن     
 تحت نجاحھا ثبت التى Prunus salicina الیابانى البرقوق أصناف من كبیرًا عددًا البساتین قسم استورد

 فى زراعتھ مناطق أھم ومن األرضى الماء مستوى بعیدة الخفیفة الطینیة التربة تالئمھا حیث المصریة الظروف
  . طن ١٦١٧٠ إنتاجھا یبلغ ٣٨٩٨ حوالى المنزرعة المساحة وتبلغ والمنوفیة الجیزة محافظتى مصر

   

  :األھمیة االقتصادیة لثمار البرقوق * 
وبروتین وألیاف وفیتامینات مثل فیتامین أ ، ب ، ج تمتاز ثمار البرقوق باحتوائھا على مواد كربوھیدراتیة        

وأحماض عضویة مثل الستریك والمالیك وتستخدم فى كثیر من األغراض كصناعة المربات والكمبوت وتستھلك 
  .طازجة 

  :توصیف ألھم أصناف البرقوق فى مصر 
   

طبیعة  میعاد النضج میعاد التزھیر مواصفات الصنف
 النمو

إحتیاجھ 
 لملقح

الثمرة قلبیة الشكل لونھا أصفر  یابانى
ذھبى لون اللب أصفر عصیرى 

 .حلوالطعم منفصل النواة 

منتصف مارس 
 أخر إبریل: 

منتصف مارس 
 أول یولیو: 

منتشر 
 التفریغ

 یحتاج لملقح
   

لون الثمرة بنفسجى اللب برتقالى  بیوتى
محمر عصیرى حلو الطعم البذرة 

 .ملتصقة 

منتصف مارس 
 إبریل   أول: 

: أول یونیھ 
 منتصف یونیھ

منتشر 
 التفریغ

ال یحتاج 
 لملقح

   
لون الثمرة بنفسجى اللب أصفر  ھولیود

 البذرة منفصلة
: أول مارس 
 منتصف مارس

: أول یونیھ 
 منتصف یونیھ

 یحتاج لملقح قائم النمو
                   

لون الثمرة قرمزى اللب برتقالى  سانتاروزا
 عصیرى حلو الطعم البذرة

 ملتصقة

: أول مارس 
 منتصف إبریل

: أول یونیھ 
 منتصف یونیھ

 یحتاج لملقح قائم النمو
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طبیعة  میعاد النضج میعاد التزھیر مواصفات الصنف
 النمو

إحتیاجھ 
 لملقح

لون الثمرة أحمر قاتم اللب  مثلى
بنفسجى عصیرى حلو الطعم 

 ملتصق النواة

منتصف مارس 
 أول إبریل: 

: یونیھ منتصف
 منتصف یونیھ

منتشر 
 التفریغ

ال یحتاج 
 لملقح

   
 كلیماكس
 المصرى

لون الثمرة أصفر بھ بقع حمراء 
اللب برتقالى عصیرى البذرة 

 .ملتصقة 

منتصف مارس 
 إبریل   أول: 

: أخر یونیھ
 منتصف یونیھ

منتشر 
 التفریغ

ال یحتاج 
 لملقح

   
لون الثمرة بنفسجى اللب أحمر  دورادو

 النواةمنفصل 
: أول مارس 
 منتصف مارس

: أخر یونیھ 
 منتصف یونیھ 

منتشر 
 التفریغ

 یحتاج لملقح
                   

لون الثمرة أحمر اللب برتقالى  الدورادو
 عصیرى البذرة ملتصقة

منتصف مارس 
 أخر مارس: 

منتصف یولیو 
 أخر یولیو: 

ال یحتاج  قائم النمو
 لملقح

   
اللب لون الثمرة أخضر مصفر  كلزى

 .أصفر ملتصق النواة 
: أول مارس 

 منتصف مارس
ال یحتاج  قائم النمو أخر یولیو

 لملقح
ھیوارد 
 میراكل

لون الثمرة أصفر محمر اللب 
 أصفر منفصل النواة

: أول مارس 
 منتصف مارس

: أخر یونیھ 
 منتصف یونیھ

منتشر 
 التفریغ

 یحتاج لملقح
                   

غامق اللب لون الثمرة أحمر  ماربیوزا
 أحمر والنواة منفصلة

: أول مارس 
 منتصف مارس

 یحتاج لملقح قائم النمو منتصف یولیو
   

الثمرة قلبیة الشكل لونھا أحمر  ویكسون
قاتم اللب كھرمانى قلیل الحالوة 

 منفصل النواة

 یحتاج لملقح قائم النمو أخر یولیو أخر مارس

   
    
   
   

  كلزى برقوق 

  
   

  ماربیوزا برقوق 

  
    

  برقوق دورادو
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  مثلى برقوق

  
    

  برقوق یابانى ذھبى

  
    

   المناسبة البیئیة العوامل  1 - 
   المناخیة العوامل أوًال
 براعمھا فى الراحة دور إلنھاء وذلك الشتاء فصل خالل عالیة برودة إلى األوربى البرقوق أصناف تحتاج     
 البرودة من احتیاجاتھا فإن الیابانى البرقوق أصناف أما ، الدافئ الشتاء ذات األصناف ھذه زراعة التنجح ثم ومن
 تنمو األصناف ھذه فإن ولذلك)  م ٧.٢ْ من أقل ساعة ٤٠٠ - ٤٥٠ حوالى(  األوربیة باألصناف بالمقارنة قلیلة

 أكثر الشتاء دفئ أن مالحظة یجب أنھ غیر ، العربیة مصر جمھوریة مثل الدافئ الشتاء ذات المناطق فى وتزدھر
 مما انتظامھا وعدم والخضریة الزھریة البراعم لخروج الالزمة البرودة ساعات توفر عدم إلى یؤدى الالزم من

 المحصول وقلة والعقد التلقیح عملیة اكتمال عدم وبالتالى المختلفة لألصناف التزھیر فترات تداخل لعدم یؤدي
 ١٠٠/  لتر ٢ بمعدل  )لدورمكس (    الھیدروچین سینامید مادة مثل للسكون الكاسرة المواد بأحد الرش یجب لذلك
 وانتظام البراعم خروج فى التبكیر إلى یؤدي مما ماء لتر ١٠٠ لكل صیفى معدنى زیت لتر+٤   لتر ١.٥ أو لتر

 ممتازة ثمریة وصفات جید محصول على الحصول على یساعد وھذا المختلفة لألصناف فتراتھ وتداخل التزھیر
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(  یوم ٤٥ بحوالى التزھیر بدایة قبل)  كاف بوقت تحركھا وقبل البراعم سكون وقت الرش یكون أن مالحظة مع
 تحتاج البرقوق ثمار أن بالذكر الجدیر ومن المنطقة ظروف حسب فبرایر أول إلى ینایر من األخیر الثلث من أى
  . النض سرعة وكذلك بالصنف الخاص الطبیعى باللون الثمار تلوین على للمساعدة صیفًا معتدلة حرارة إلي

    

  المناسبة التربة:  ثانیاً 
 فى یزرع فإنھ لذا التھویة رداءة لتحملھا التربة من مختلفة أنواع فى بنجاح تنمو أن البرقوق ألشجار یمكن     

 جیدة الخفیفة الطینیة األراضى فى زراعتھ تجود ولكن الحجریة النواة ذات الفواكھ باقى من نوعًا أثقل أراضى
 التربة سطح من م ١.٥ عن فیھا األرضى الماء مستوى الیزید والتى األمالح من الخالیة التھویة حسنة الصرف

 األراضى فى الزراعة فیفضل الجدیدة لألراضى بالنسبة أما الفسیولوچى التصمغ بمرض األشجار التصاب حتى
  . الجذور وتعمق الماء نفاذ تمنع التى الصماء والطبقات الملوحة من الخالیة والرملیة الصفراء

    

  : Propagation اإلكثـــار
   بالبذرة اإلكثار 1 - 
 أشجار تنتج ألنھا جدیدة أصناف إلنتاج التربیة برامج فى أو علیھا للتطعیم أصول إلنتاج الطریقة ھذه تستخدم     

 عن تختلف كما والثمرى الخضرى النمو صفات أو الوراثى التركیب فى بینھاسواء فیما قلیًال أو كثیرًا تختلف
 الناعم الرمل من منداه طبقات بین البذور توضع وفیھا المیروبالن برقوق إكثار فى تتبع الطریقة وھذه األم نبات
 فى ذلك بعد البذور تزرع ثم یومًا ٩٠ - ١٢٠ بین تتراوح لمدة م ٥ْ درجة على الثالجة فى وتحفظ موس البیت أو

 التالى الربیع فى تطعم ثم عام لمدة المشتل فى وتبقى الزراعة من أسابیع ٢ -  ٣ بعد اإلنبات فى وتبدأ مارس شھر
  . المستدیم المكان إلي بعده تنقل المشتل فى آخر عام وتبقى

    

   بالعقلة اإلكثار 2 - 
 الناضج الخشب من العقل تأخذ حیث سى ٢٩ والمیروبالن الماریانا برقوق إكثار فى الطریقة ھذه تستخدم     
 العقدة وأسفل أفقیًا السفلى القطع یكون أن ویجب السكون موسم أثناء ذلك ویكون قویة سلیمة أفرع من سنة عمر

 أو أفقیة بوضعھا الصرف جیدة مراقد فى تخزینھا یتم ثم العقدة وأعلى مائًال فیكون العلوى القطع أما مباشرة
 من العلوى الثلث فى الزراعة وتكون مارس شھر فى المشتل أرض فى تزرع ثم الكالوس یتكون حتى مقلوبة
  . مباشرة وتروى حولھا جیدًا التربة تثبت ثم برعمان منھا ویظھر بمیل العقلة وضع یتم الخط

    

   التطعیــم 3 - 
  : وھى طرق بعدة بالعین التطعیم البرقوق فى یستخدم     

  :  Shield budding الدرعى التطعیم - أ

 T حرف شكل على األصل فى شق ویعمل درع شكل على الطعم قلف من بجزء البراعم فصل یتم وفیھ     
 فى الشائعة الطرق أھم من الطریقة ھذه وتعتبر ، إثیلین البولى من بشرائط محكمًا ربطًا ویربط الدرع فیھ یوضع
  . وأغسطس یولیو شھرى فى وتجرى البرقوق إكثار

    

   Chip budding التطعیم بالكشط  -ب
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 ویثبت البرعم فیھ یوضع األصل فى مناسب مكان یعمل ثم الخشب من جزء ومعھ البرعم فصل یتم وفیھ     
  . فبرایر شھر خالل العصارة سریان بدء وقت إجرائھا بإمكانیة الطریقة ھذه وتتمیز إثیلین بالبولى

    

  : Grafting بالقلم التطعیم 4 - 
 التراكیب أنواع ومن األصل ھو آخر جزء على(  الطعم) براعم عدة على یحتوى قلم تركیب یتم وفیھ     

 وفیھ انتشارًا الطرق أكثر من ھو السوطى التركیب أن إال بالشق والتركیب واللسانى السوطى التركیب المختلفة
 المنطقة من تكون أن على إكثاره المراد للصنف ممثلة جید إثمار ذات النمو قویة أشجار من األقالم تؤخذ

 مائًال القطع یكون بحیث واحدة بریة والطعم األصل من كل یبرى ثم سم ٢٠ - ١٥ وبطول الفرع من الوسطیة
 السطوح تكون أن یجب كما الطعم فى ذلك وعكس أعلى إلى أسفل من بریھ اتجاه ویكون سم ٥ - ٧ وبطول

 مع التطعیم برباط جیدًا وتربط الطعم بریة على األصل بریة وتطبق االلتحام یسھل حتى ملساء المقطوعة
 وغالبًا)  الربیع وبدایة الشتاء نھایة(  مباشرة العصارة سریان بدایة قبل التطعیم من النوع ھذا إجراء مالحظة
  . ومارس فبرایر شھرى خالل ذلك مایكون
  : الطعم فى توافرھا الواجب الشروط

  . للصنف مطابقة مثمرة أمھات من الطعوم تؤخذ أن 1 - 
  . السمك متوسطة سنة عمر أفرع من تؤخذ 2 - 
  . الڤیروس من خالیة األمھات تكون أن 3 - 

  . العنق من جزء وترك األوراق إزالة ضرورة مع والقاعدیة الطرفیة األجزاء تستبعد 4 -  
 من مطعومة شتالت على الحصول أمكن أنھ المجال ھذا فى المتساقطة الفاكھة بحوث قسم أبحاث أھم ومن     

 لصنف كأصل)  الخشبیة الماریانا عقل تطعیم طریق عن وذلك واحد عام خالل للزراعة صالحة البیوتى صنف
 فى جزء ٣٠٠ بـ العقل ھذه قاعدة معاملة بعد دیسمبر شھر خالل اللسانى التطعیم بطریقة(  البیوتى البرقوق
 موس البیت من خلیط بھا خشبیة صنادیق فى العقل ھذه تخزن ثم"  أسیر"  بیوتریك إندول مادة من الملیون
 وزراعتھا مارس من األول األسبوع حتى الطعم على طمى یوضع ثم األصل على ١:  ١ بنسبة خشب ونشارة

  . المشتل خطوط فى ذلك بعد
    

  : البرقوق أصناف إكثار فى المستخدمة األصول 
  :  ) Myrobalan plum ( P. cerasifera المیروبالن برقوق 1 - 
 فى بنجاح األصل ھذا وینمو والیابانى األوربى البرقوق أصناف تطعیم فى المستخدمة األصول أكثر من وھو     
 ویتحمل واسع بیئى نطاق فى أیضًا النمو یمكن كما الخفیفة الرملیة األراضى وخاصة التربة من مختلفة أنواع

 البرقوق أصناف من كبیر عدد مع یتوافق األصل وھذا المرتفعة األرضیة الرطوبة وكذلك نوعًا الثقیلة األراضى
 تحتاج التى بالبذرة إكثاره ویمكن البكتیرى التشقق ألمراض حساس أنھ إال الجفاف ویتحمل واألوربى الیابانى
 األصل لھذا وتوجد الزراعة قبل یوم ١٢٠ - ٩٠ بین تتراوح لفترة م ٥ْ -  صفر درجة على البارد الكمر لعملیة
  : ھى سالالت عدة
 األشجار وحجم والتراقید الساقیة بالعقل األصل ھذا إكثار یسھل) :  Myrobalan B(  ب میروبالن -  أ     

  . واسع نطاق على أوربا فى ویستخدم متوسطًا محصوًال ویحمل كبیر علیھ المطعومة
 من كثیر مع ومتوافق الساقیة بالعقل األصل ھذا یتكاثر) :  C ٢٩ Myrobalan( سى  ٢٩میروبالن  -ب      

 ومقاوم النضج فى قلیًال متأخره والثمار جیدًا محصوًال وتعطى كبیر علیھ النامیة األشجار حجم - األصناف
  . الملوحة یتحمل - الجذور تعقد لنیماتودا

 الساقیة بالعقل ویتكاثر الجافة األراضى فى جیدًا ینمو) :  Myrobalan GF 31(  ٣١ إف ج میروبالن - جـ    
   األصناف من العدید مع متوافق المحصول غزیر الحجم كبیرة علیھ النامیة واألشجار

  ) : Marianna plum( برقوق الماریانا   - ٢ 
 ویمكن األمریكیة البریة البرقوق أنواع أحد مع المیروبالن برقوق بین التھجین من ناتج األصل ھذا أن یعتقد     

 ذات تكون علیھ المطعومة واألشجار العالم أنحاء جمیع فى االستخدام شائع وھو ، الساقیة بالعقل بسھولة إكثاره
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 لمرض ومقاوم ، والیابانى األوربى البرقوق أصناف معظم مع متوافق وھو كبیرًا محصوًال وتحمل كبیرة أحجام
 الزراعة من األولى السنوات خالل سطحیة تكون وجذوره التربة من واسع مدى فى وینمو والذبول التاجى التدرن
 ھذا تتبع سالالت عدة وھناك مصر فى استخدامًا األصول أفضل من ویعتبر الجذریة العقد نیماتودا ضد ومنیع
  : وھى األصل

    
 - الساقیة بالعقل یتكاثر - استخدامًا األصول أفضل من وھو :)  Marianna 2624(  ٢٦٢٤ اماریان -  أ     

 ، الغدقة األراضى یتحمل -  البرقوق أصناف معظم مع متوافق جیدًا محصوًال تحمل علیھ المطعومة األشجار
  . الجذور تعقد لنیماتودا ومنیع التاجى والعفن الذبول ویقاوم التربة من واسع مدى فى یجود

    
 علیھ المطعومة األشجار - الساقیة بالعقل بسھولة إكثاره یمكن :)  Marianna 4001(  ٤٠٠١ ماریانا - ب     
  .  البكتیرى التشقق لمرض ومقاوم البرقوق أصناف من كبیر عدد مع ومتوافقة الحجم كبیرة

 فیھا والحمل كبیرة أحجام ذات علیھ المطعومة األشجار) :  Marianna GF 8-1(  ١-٨ إف- ج ماریانا -  جـ    
 كما الجذور تعقد لنیماتودا ومقاوم الغدقة األراضى ویتحمل بالعقلة إكثاره یسھل كما كبیر والمحصول مبكرًا یكون
  . أوروبا فى كثیرًا ویستعمل)  القلویة(  pH رقم فیھا یعلو التى األراضى فى جیدًا ینمو أنھ

    

  ) : Peach(  الخــوخ3 - 
 معظم مع ومتوافق الغدقة األراضى والیتحمل التھویة جبدة الخفیفة األراضى فى للزراعة األصل ھذا یصلح     

 النیماجارد مثل لھا المقاومة األصول تستخدم لذلك بالنیماتودا یصاب لكن ، والیابانى األوروبى البرقوق أصناف
  . واألوكیناوا

    

  ) : Apricot(  المشـــمش 4 - 
 المطعومة األصناف مع االلتحام منطقة لضعف نظرًا علیھ للتطعیم األصل ھذا صالحیة قلة على األبحاث تدل     
  . الخفیفة لألراضى وصالحیتھ للنیماتودا مقاومتھ من بالرغم علیھ

    

  : المــــــــر اللـــــوز 5 - 
 وعدیم فورموزا مثل البرقوق أصناف من عدد مع متوافق وھو بالبذرة بسھولة إكثاره یمكن األصل ھذا     

 الرطوبة كثرة والیتحمل والعطش الجفاف یتحمل ولكنھ ١ وسانتاروزا ویكسون مثل أخرى أصناف مع التوافق
  . الرملیة األراضى فى خاصة بالنیماتودا لإلصابة الشدیدة حساسیتھ علیھ یعاب كما التربة فى

    

  : البرقــوق ھجــن 6 - 
 البرقوق أصناف جمیع مع متوافق األصل وھذا البرقوق*  الخوخ بین ھجین وھو -  Buck plum:  أ     

 كبیرة علیھ النامیة واألشجار ، ونیوزیالندا استرالیا من كل فى ویستخدم األوروبیة األصناف ومعظم الیابانى
 من قلیًال عددًا ینتج أنھ كما الغدقة األراضى ویتحمل التاجى التدرن لمرض بمقاومتھ ویتمیز اإلنتاج عالیة الحجم

  . السرطانات
  بین ھجین األصل وھذا : ( Citation(  سایتاشن - ب     

 تحمل علیھ النامیة الطعوم أن إال مقصر أصل وھو الساقیة بالعقل إكثاره ویسھل أیضًا(  البرقوق*  الخوخ (
  . سرطانات الیكون أنھ كما البرقوق أصناف معظم مع بتوافقھ ویتمیز ، كبیرًا محصوًال

    

  : ھجن الخوخ واللوز  7 -
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 وھذه Gf557 , Gf677 ومنھا أوربا فى وتستخدم اللوز*  الخوخ تھجین من ناتجة أصول عدة ھناك     
 أحجام ذات تكون علیھا النامیة األشجار أن كما ، األوروبى البرقوق أصناف مع جیدة توافقھا درجة األصول

 یكون GF557 األصل حین فى الجذور تعقد نیماتودا یقاوم Gf677 األصل أن كما الجفاف وتتحمل كبیرة
  . الغدقة لألراضى تحملھا عدم األصلین كال على ویعاب بھا لإلصابة جدًا حساس

    

  : المستدیم بالمكان الشتالت زراعة
  : الوادى أراضى فى الزراعة:  أوًال

 أماكن وتحدید الحشائش ومقاومة وتسویتھا حرثھا طریق عن الزراعة قبل جیدًا البستان أرض تجھز 1 -     
  . المكشوفة األماكن فى الریاح مصدات وعمل والمشایات الرئیسیة القنوات

)  النمو المنتشرة لألصناف(  م ٦*  ٦ ،)  النمو القائمة لألصناف(  م ٥*  ٥ مسافات على الجور تحفر 2 -     
  باتساع الجور تكون أن على

 ١/٤ فوسفات سوبر كجم+  ١  جورة لكل المتحلل البلدى السماد من مقطف ٢ إضافة مع سم 80 * 70 * 70
  . نشادر سلفات كجم+   ١/٤  زراعى كبریت كجم

  . أخرى مرة الجورة إلى یعاد ثم جیدًا الجورة حفر وناتج الكیمائى مع السمادالبلدى یقلب3 -     
 الجذور تزال بحیث خفیفًا تقلیمًا جذورھا وتقلم ینایر شھر فى ملشًا المشتل من المطعومة الشتالت تقلیع یتم4 -    
 المجموع غمس یتم ثم الطویلة الجذور تقصیر مع جروح بھا والتى والمكسورة والملتویة المریضة الجافة

  . ماء لتر/  جم ٣ بمعدل الفیتافاكس أو T الریزولكس مثل مطھر محلول فى الجذرى
 ١٥ الطعم ارتفاع یكون أن ویراعى بالمشتل علیھ كانت الذى العمق بنفس الجور فى الشتالت زراعة یتم5 -     

  . الریاح تقاوم حتى البحریة الجھة فى التطعیم منطقة اتجاه ویكون التربة سطح من سم ١٠ -
 تروى ثم الجذرى المجموع حول جیدًا ویردم التربة سطح من سم ٦٠ -  ٧٠ ارتفاع على الشتلة تقرط6 -     
 فترات على بالرى الشتالت توالى ثم بوردو بعجینة التطعیم منطقة أسفل الجذع دھان ویتم الزراعة بعد مباشرة
  . الجذرى المجموع یثبت حتى متقاربة

    
    

  : المستصلحة األراضى فى الزراعة:  ثانیًا
 األرضى الماء مستوى ارتفاع وتسبب الماء نفاذ تمنع التى والطبقات الملوحة من خالیة التربة تكون أن یجب1 - 
  . الفسیولوچى التصمغ بمرض وإصابتھا لتدھورھا یؤدى مما الجذور انتشار منطقة فى

 بالتنقیط الرى شبكة وتركب األقل على سنتان أو سنة بحوالى الشتالت زراعة قبل الریاح مصدات زراعة یتم2 - 
.  

  . الحفر عملیة تسھیل وكذلك األمالح غسیل یتم حتى أیام٢ - ٣بـ الجور حفر قبل الرى میاه تشغیل یتم3 - 
  . سم ٨٠*  ٨٠*  ١٠٠ باتساع الحفر یكون أن على ٤*  ٦ أو ٤* ٥ مسافات على الجور تحفر4 - 
+  أحادى فوسفات سوبر كجم+ ١  زراعى كبریت كیلو نصف+  متحلل بلدى سماد مقطف ٢ - ٤ وضع یتم5 - 
  . وتروى بالرمل تغطى ثم الجورة فى وتوضع جیدًا وتقلب نشادر سلفات كجم ربع+  بوتاسیوم سلفات كجم ربع
  . وزراعتھا الشتالت تقلیع فى الوادى أراضى فى ذكرھا السابق الخطوات نفس تتبع6 - 

   

  :  البرقوق لمزارع البستانیة الخدمة
  : التسمیــــــــد

 فزیادة متوازنة بصورة التربة فى المختلفة الغذائیة العناصر وجود إلى عامة بصفة الفاكھة أشجار تحتاج     
 ویمكن البوتاسیوم امتصاص على تؤثر اآلزوت وزیادة الماغنسیوم امتصاص على یؤثر البوتاسیوم تركیز

 وكذلك الغذائیة العناصر من محتواھا لتقدیر األوراق تحلیل طریقة عن للتسمید األشجار حاجة على التعرف
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 العناصر جانب إلى رئیسیة بصفة اآلزوت لعنصر تغذیتھا فى تستجیب البرقوق أشجار أن ویالحظ التربة تحلیل
 إضافة مراعاة ویجب والمنجنیز والزنك الحدید مثل الصغرى العناصر وبعض والبوتاسیوم الفسفور مثل األخرى
 یمكن حتى الشجرة وعمر التربة نوع مع تتالئم وبكمیات المناسبة المواعید فى والكیماویة العضویة األسمدة
  . ممكن قدر بأقصى منھا االستفادة

    
    

  :  الوادى أراضى فى التسمید أوًال 

  : العضوى التسمید - أ
 عمر مع یتناسب بمعدل أى)  شجرة/  مقاطف ٢ - ٤(  للفدان ٣م ٢٠ -  ٣٠ بمعدل العضوى السماد یضاف     

 من سم٧٥ - ١٠٠ مسافة وعلى األشجار حول نثرًا نوفمبر شھر وخالل أكتوبر آخر فى اإلضافة وتكون الشجرة
 سوبر كجم ١ إضافة بعد التربة فى تقلیبھ ویتم الحشائش بذور من وخالى التحلل كامل یكون أن على الشجرة جذع

 لتوفیر غزیرة ریة األشجار تروى ثم شجرة لكل نشادر سلفات كجم ربع+  زراعى كبریت كجم ربع+  فوسفات
  . السماد لتحلل الالزمة الرطوبة

    
  : اآلزوتى التسمید -ب

  سنة/  للشجرة نشادر سلفات كجم ٢ - ٣ بمعدل اآلزوتى السماد یضاف     
 على اإلضافة تكون أن على(  سنوات ٨ من أكبر للشجرة واألكبر سنوات ٤ - ٨ من للشجرة األقل المعدل ( 

  : وھى دفعات أربع
  (. فبرایر ١/٢)  البراعم انتفاخ بدایة عند دفعة1 - 
  ( . مارس آخر)  العقد تمام عند دفعة2 - 
  ( . أبریل)  الثانیة من شھر بعد دفعة3 - 
  . المحصول جمع بعد دفعة4 - 
 العقد)  ثمار إلى األزھار تحول فترة أثناء كبیرة تكون العنصر لھذا األشجار حاجة أن بالذكر الجدیر ومن ھذا     
. )  

    
  : البوتاسى التسمید -ج

 ٤ -  ٨ من للشجرة األقل المعدل ویكون(  سنة/  شجرة/  كجم ١ - ١.٥)  بمعدل البوتاسیوم سلفات تضاف     
  : وھى دفعات ثالث على اإلضافة تكون أن على)  سنوات ٨ من أكبر للشجرة واألكبر سنوات
  . شتاءًا العضوى السماد مع دفعة -1     
  ( . مارس)  العقد تمام عند دفعة -2     
  ( . مایو)  شھر بحوالى الجمع قبل دفعة -3     

 الثمار تساقط تقلیل فى ھامًا دورًا یلعب ألنھ المذكورة المعدالت بنفس البوتاسى بالتسمید االھتمام ویجب     
  . بھا السكر نسبة وزیادة لونھا وتحسین الثمار نضج سرعة وزیادة

    
  : الفوسفاتى التسمید -د

 ونوفمبر أكتوبر شھرى فى اإلضافة تكون أن على سنة/  شجرة/  كجم ١ - ٢ بمعدل فوسفات السوبر یضاف     
  . العضوى السماد مع

    
  :  الصغرى  العناصر -ھـ

 أبریل فى رشتین األشجار رش فیجب والمنجنیز والحدید الزنك مثل العناصر لھذه نقص أعراض وجدت إذا     
 منجنیز جم+  ٢٠٠  مخلبى زنك جم+ ٢٠٠  مخلبى حدید جم ٤٠٠ یلى بما المحصول جمع بعد ثالثة ومرة ومایو
  مخلبى

 استخدام الحالة ھذه فى ویفضل(  ماء لتر ٦٠٠)  الموتور عبوة على یوریا جم+ ٣٠٠   بوراكس م + 50  
  . العناصر لھذه المخلبیة الصورة
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  . سنة/  شجرة/  جم البرقوق ألشجار التسمید معدالت التالى الجدول ویوضح     
   

 سماد عضوى عمرالشجرة بالسنة
 سنة/ شجرة / مقطف 

 سلفات نشادر
 سنة/ شجرة / جم 

 سوبر فوسفات
 سنة/ شجرة / جم 

 سلفات بوتاسیوم
 سنة/ شجرة / جم 

 سنوات ٤أقل من 
  سنوات ٨:  ٤من 

 سنوات ٨أكبر من 

٢ -  ١ 
٣ -  ٢  
٤ -  ٣ 

٥٠٠ - ٢٥٠ 
٢٠٠٠   - ١٥٠٠  
٣٠٠٠ -  ٢٠٠٠ 

١٠٠٠ - ٥٠٠ 
١٥٠٠ -  ١٠٠٠  
٢٠٠٠ -  ١٥٠٠ 

٥٠٠ - ٢٥٠ 
١٠٠٠ - ٥٠٠  
١٥٠٠ -  ١٠٠٠ 

    

  : الجدیدة األراضى فى التسمیـد ثانیًا
  : العضوى التسمید - أ

 أو جور فى تكون اإلضافة أن إال المیعاد نفس وفى الوادى أراضى فى ذكرھا السابق المعدالت بنفس یضاف     
 من یكون أن ویفضل سم ٤٠ -  ٥٠ عمق على وتكون سنویًا االتجاھات تغیر أن على األشجار جانبى على خنادق

  . والحشریة المرضیة واإلصابات الحشائش بذور من خلوه لضمان نباتیة مخلفات من المصنع الكمبوست
    
  : النتروچینى التسمید -ب

  سنة/  شجرة/  كجم ١ -  ٣.٥ بمعدل النشادر سلفات تضاف     
 بمعدل متساویة دفعات على اإلضافة تكون أن على سبتمبر آخر إلى فبرایر من الفترة فى(  الشجرة عمر حسب (
 جمع بعد والباقى یونیو إلى فبرایر من الفترة فى المقرر ثلثى یضاف أن على األسبوع فى مرات ٢:  ٣

  . سبتمبر نھایة وحتى المحصول
    
  : البوتاسى التسمید -ج

  سنة/  شجرة/  كجم ٢ -  ٠.٥ بمعدل البوتاسیوم سلفات تضاف     
 المحصول جمع قبل الكمیة ثلثى تضاف أن مالحظة مع اآلزوتى التسمید دفعات مع  ( الشجرة عمر حسب(

  . الجمع بعد والباقى
    
  : الفوسفاتى التسمید -د

 آخر إلى فبرایر من السمادة فى أسبوعیة دفعات على سنة/  شجرة/  فوسفوریك حمض سم ٧٥ بمعدل یضاف     
   یونیة

    
  : الصغرى العناصر

 أبریل شھر خالل مرات ثالث بمعدل مخلبیة صورة فى رشًا وتضاف والمنجنیز والزنك الحدید أھمھا ومن     
+  ٢٠٠ مخلبى زنك جم+  ٢٠٠   مخلبى حدید جم  ٤٠٠  بمعدل المحصول جمع بعد ثالثة  ومرة ومایو

  + مخلبى منجنیز  جم
 جم ١٥ - ٢٠ بمعدل النیل بماء تروى التى لألراضى البوراكس إضافة مع ماء لتر ٦٠٠/  یوریا جم 600 
  . الشتویة الخدمة إضافة موعد فى للشجرة

   
    

  :  لـــــــرىا
  : الوادى أرض فى الرى - أوًال

 فیكون الصیف فصل فى خصوصًا متقاربة فتراتھ وتكون بواكى داخل الرى یكون الصغیرة األشجار فى1 -     
 التربة فى جیدًا الشجرة ثبات لحین الطینیة األراضى فى أیام خمسة وكل الخفیفة األراضى فى تقریبًا أیام ثالثة كل
  . ذلك بعد الرى فترات تتباعد ثم
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 للتفتح البراعم لدفع استعدادًا وذلك غزیرة وتكون فبرایر فى األولى الریة تكون المثمرة األشجار حالة فى2 -     
 جذوع حول حلقات بعمل أو بطالة وأخرى عمالة باكیة بعمل الرى یكون أن ویراعى الربیع فى النشاط وبدء

  . بالصمغ وتصاب الشجرة جذع إلى المیاه التصل حتى األشجار
 القصوى الضرورة حالة وفى األزھار من كبیرة نسبة التتساقط حتى التزھیر فترة أثناء الرى إیقاف3 -     
  . الحامى على تجریة الرى فیكون

 الرطوبة تتوافر بحیث - التربة نوع -  النمو موسم - الجو حالة حسب بالرى ذلك بعد األشجار توالى4 -     
 الرطوبة التتسبب حتى الرى فى المغاالة عدم مراعاة مع المختلفة النمو ومراحل الثمار عقد فترة طوال المناسبة
  . الجذور وتعفن األشجار تدھور فى الزائدة

 حتى یوم ١٥ - ١٠ بحوالى النمو اكتمال مرحلة إلى الثمار وصول قبل تدریجیًا الرى معدالت تقلیل 5 -     
  . والتداول النقل التتحمل عصیریة الثمار التصبح
 كاملة غیر زھریة براعم وتكوین األشجار ضعف یسبب ذلك ألن المحصول جمع بعد الرى منع الیجب 6 -    

  . الحرارة درجات انخفاض مع تدریجیًا الریات بین الفترة إطالة یجب ولكن التالى الموسم فى
  . الراحة دور فى األشجار لدخول استعدادًا وینایر دیسمبر فى نھائیًا الرى یوقف 7 -    

    

  : المستصلحة األراضى فى الرى - ثانیًا
 خالل فتراتھ وتتباعد الصیف فصل فى خصوصًا متقاربة فترات على التنقیط نظام تحت الرى یكون1 -     

 زمن تحدید فى التربة وظروف الرى میاه نوعیة - األشجار عمر ذلك فى ویراعى والشتاء الخریف   فصلى
  . وفتراتھ الرى

  . یوم بعد یوم أو یومیًا الرى یتم أغسطس نھایة وحتى النمو موسم بدایة من2 -    
 ثم األسبوع فى مرتین بمعدل فیكون بالتدریج الرى فترات إبعاد یتم أكتوبر نھایة وحتى سبتمبر أول من3 -     

  . أیام عشرة كل مرة ثم واحدة مرة
  . الجویة والظروف التربة ظروف حسب یوم ١٥ -  ١٠ كل مرة الرى یكون نوفمبر شھر فى4 -    
 أنھ ویالحظ.  والجو التربة ظروف حسب یوم ٢٠ - ١٥ كل مرة الرى یكون وینایر دیسمبر شھرى فى5 -    
  . المزرعة ظروف مع یتناسب بما العقد تمام وحتى األشجار تزھیر أثناء الرى فترات إطالة یجب

   
  . یوم/  شجرة/  باللتر المستصلحة األراضى فى البرقوق لمزارع الرى برنامج التالى الجدول ویوضح 

   
   
   
   
   
   
   
   

 ینایر فبرایر مارس ابریل مایو یونیھ یولیو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر
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   التقلیــم     
 ویجب المحصول وكمیة الثمار صفات على لتأثیره البرقوق ألشجار الھامة الزراعیة العملیات أحد التقلیم یعتبر
 من یتمكن حتى واإلثمار الحمل وطبیعة الشجرة نمو بطبیعة تامة معرفة على یكون أن التقلیم بعملیة القائم على

 تعرف قصیرة دوابر على البرقوق أشجار فى واإلثمار الحمل یتم حیث صحیحة بطریقة العملیة ھذه إجراء
 الثمار حمل ویكون( أكثر أو سنتین عمر)  القدیم الخشب على الدوابر ھذه وتحمل(  الدبابیس( الثمریة بالدوابر
 إصابات ھناك تكن لم ما سنوات ٥ - ٧ إلى الدابرة عمر ویصل المحصول أغلب ویمثل ، الدوابر ھذه على جانبیًا

  . قلیلة بنسبة سنة عمر أفرع على أیضًا جانبیًا الثمار تحمل كما مرضیة أو حشریة
    
    

  : التقلیم أھمیة
  . المختلفة الزراعیة العملیات إجراء یسھل كما بقائھا مدة من یطیل مما لألشجار قوى ھیكل بناء 1 -     
  . منتظمًا توزیعًا الشجرة أجزاء جمیع على اإلثمار دوابر توزیع 2 -     
  . الحمل تبادل ظاھرة تأثیر من باإلقالل السنوى اإلنتاج تنظیم على المساعدة 3 -     
  . والمیتة المصابة األجزاء إزالة طریق عن واألمراض اآلفات من التخلص 4 -     
  . والحجم واللون الطعم حیث من الجودة عالیة ثمار على الحصول 5 -     
  . والثمرى الخضرى النمو بین توازن إیجاد 6 -     
  . تكالیف بأقل المزرعة إدارة معھ یسھل مناسب شكل ذات أشجار على الحصول 7 -     

    

  . اإلثمار وتقلیم التربیة تقلیم ھما قسمین إلى البرقوق أشجار فى التقلیم وینقسم     
  : التربیة تقلیم:  أوًال

 السنوات خالل لھا قوى ھیكل وبناء لألشجار المرغوب الشكل على الحصول إلى التقلیم من النوع ھذا یھدف     
 البرقوق أشجار تربیة فى الشائعة الطرق أھم ومن اإلثمار مرحلة إلى الوصول قبل أى عمرھا من األولى
  . شیوعًا األكثر ھى المفتوحة الكأسیة الطریقة أن إال المحور القائد وطریقة المفتوحة الكأسیة الطریقة

    
  : المفتوحة الكأسیة الطریقة1 - 
 سطح من سم ٦٠ -  ٧٥ ارتفاع على المستدیم المكان فى زراعتھا بعد األشجار قرط یتم الطریقة ھذه فى     
 بطول وتقصر منھا أكثر أو فرع ینتخب القویة الفروع بعض منھا وجدت وإن الجانبیة األفرع باقى وتزال التربة
  . نموھا لقوة مناسب

    
   األول الشتوى التقلیم *

 من سم ٤٠ ارتفاع على التفریع یبدأ بحیث الرئیسیة الساق على قویة أساسیة أفرع ٣ - ٤ انتخاب یتم وفیھ     
 بطول األفرع ھذه وتقرط سم ١٠ -  ١٥ مسافة بعضھا عن وتبعد منتظمًا توزیعًا موزعة وتكون األرض سطح

  .  ماعداھا ویزال قوتھا مع یتناسب
    
  الثانى الشتوى التقلیم*

 اتجاھات وفى الوضع متبادلة األفرع ھذه تكون بحیث رئیسى فرع كل على ثانویة أفرع ٢ - ٣ ترك یتم وفیھ     
 مالحظة مع قوتھا مع یتناسب بطول األفرع ھذه وتقرط الشجرة قلب إلى متجھة ولیست الشجرة خارج مختلفة
  . للشجرة األساسى الھیكل تكوین تم قد یكون وبذلك بینھا أو الرئیسیة الفروع أسفل تظھر التى األفرع إزالة
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  والرابع الثالث الشتوى التقلیم* 

 من المنتخبة الثانویة األفرع غیر الرئیسیة األفرع على الیبقى بحیث والمتزاحمة المتشابكة األفرع تزال وفیھ     
 سنوات أربع بعد اإلثمار فى البرقوق أشجار وتبدأ ھذا ، مفتوح الشجرة قلب فتح على المحافظة مع السابق العام
  . بھا والعنایة التربة لظروف طبقًا وذلك المستدیم المكان فى زراعتھا من

   
    المحور الوسطى القائد طریقة 2 - 
 نمو من الحد ھو الطریقة لھذه النظرى واألساس والكأسي الطبیعى الشكل مزایا بین تجمع الطریقة وھذه     
 السیادة وإعطائھ تفرعھ زاویة فى انفراجًا وأكثر عمرًا أقل جانبى فرع إلى واالستناد سنًا األكبر الوسطى الفرع
 سم ١٠٠ - ١٢٠ ارتفاع إلى المستدیم المكان فى زراعتھا عند الشتلة تقصیر یتم الطریقة ھذه وفى للنمو الفعلیة

 أعلى إلى لینمو منھا العلوى ویترك فقط أربعة منھا لتبقى الجانبیة الفروع تقلم التالیة السنة وفى التربة سطح من
 محل یحل الذى المحور القائد اختیار یتم التالى الشتاء وفى سم ٦٠ عن الیزید بطول فتقصر السفلیة األفرع أما

 الفعلیة السیادة لھ تكون حتي األخري الجانبیة األفرع من أطول یكون أن على السابق العام من الوسطى القائد
  ( . جدید قائد والیجدد یقصر أى)  القائد الفرع سیادة تلغى المطلوب االرتفاع إلى الشجرة تصل وعندما

    

  : البرقوق أشجار فى اإلثمار تقلیم:  ثانیًا

 انتخاب یمكن حتى باستمرار القویة الصیفیة النموات توفیر یجب البرقوق أشجار فى اإلثمار تقلیم إجراء عند     
 یضمن وبذلك دوابرھا واستھلكت إثمارھا انتھى التى األفرع محل تدریجیًا لیحل الشتوى للتقلیم منھا مایصلح
 إلى البرقوق أشجار وتحتاج توقف دون عام بعد عامًا الجید المنتظم اإلثمار فى االستمراریة ألشجاره المزارع

 األسبوع وحتى ینایر شھر خالل الشتاء موسم فى سنویًا ویجرى وخف تقصیر ویشمل الشدة متوسط إثمار تقلیم
 نموھا قوة حسب الثلث أو الربع إلى اختیارھا یتم التى األفرع تقصر التقصیر تقلیم حالة ففى فبرایر من األول

 والمصابة الجافة األفرع فیھ فتزال الخف تقلیم أما ، المتبقى الجزء على اإلثمار دوابر تكوین على ذلك فیساعد
 فى أنھ مراعاة مع الشجرة أجزاء جمیع إلى والھواء الشمس أشعة بتخلل تسمح بدرجة المائیة واألفرخ والمتزاحمة
 التفریع لضمان الشجرة قلب فتح یجب(  ویكسون - ھولیود -  سانتاروزا)  قائمًا نموھا یكون التى األصناف
 النمو من للحد القائمة النموات اختیار فیجب( بیوتى - یابانى(  النمو المفترشة األصناف حالة فى أما المفتوح
 الصغیرة األشجار حالة فى خفیفًا التقلیم یكون أن مراعاة ویجب المختلفة الزراعیة العملیات یعوق الذى المتھدل

 محل تحل جدیدة ثمریة أفرع تتكون حتى الكبیرة الشجرة شباب تجدید حالة فى إال فالیستخدم الجائر التقلیم أما
 إلى الطویلة األفرع تقلیم طریق عن الشجرة ارتفاع فى التحكم التقلیم أثناء یراعى أن یجب كذلك المسنة األفرع
  . للخارج اتجاھھا ویكون قویة جانبیة أفرع

    
  : التقلیم عند مراعاتھا الواجب المالحظات بعض

  . البراعم تفتح وقبل السكون موسم أثناء التقلیم إجراء1 -     
  . تقلیمھ المراد للصنف والتزھیر الحمل طبیعة معرفة2 -     
  . الجروح التآم من التبطئ حتى األفرع إزالة عند كعوب ترك عدم3 -     
 لإلصابة مصدرًا التكون حتى بالحرق منھا والتخلص حشریة بإصابات والمصابة المكسورة األفرع إزالة4 -     

  . القلف وخنافس باألنارسیا
 ماء لتر ١٠٠/  جم ٥٠٠ بمعدل النحاس كلورور أكسى مثل مطھر بمحلول التقلیم بعد األشجار رش5 -     
  . األسكندرانى الشمع أو بوردو بعجینة األفرع قرط مكان ودھان
  . حادة تقلیم أدوات استعمال6 -    

    

  : العزیـــــــق
 الحشائش من والتخلص التربة خصوبة على للمحافظة وذلك عزقات ثالث حوالى إلى البرقوق بستان یحتاج     

 العزقة أما عمیقة تكون العزقة وھذه التقلیم عملیة من واالنتھاء العضوى السماد إضافة بعد األولى العزقة فتكون
 لعدم أیضًا سطحیة وتكون المحصول جمع بعد فتكون الثالثة أما سطحیة وتكون الصیف أوائل فى فتكون الثانیة
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 جیدة غذائیة حالة فى وھى الراحة دور فى للدخول األشجار إلعداد ضروریة وھى الجذریة بالشعیرات اإلضرار
  . دائمة بصفة الشجرة محیط من الحشائش إزالة فیجب الجدیدة األراضى أما

    

  : الملقحــــات
 محكومة الحالة وھذه ذاتیًا عقیمة تكون مصر فى المزروعة الیابانى البرقوق أصناف معظم أن المعروف من     

 بمفرده صنف أى زراعة بعدم ینصح لذا وبویضاتھ الصنف لقاح حبوب بین التوافق عدم تسبب وراثیة بعوامل
 العقد زیادة بالتالى بینھم الخلطى التلقیح حدوث نضمن حتى بعضھا مع أصناف عدة زراعة یجب بل بالمزرعة

  . ثماره وجودة محصولھ لغزارة وذلك الذھبى الیابانى األصناف ھذه ضمن یكون أن على والمحصول
 عدم األفضل من أنھ إال ذاتیًا خصبة والكلیماكس والمثلى والسانتاروزا البیوتى أن بالذكر الجدیر ومن     

 النحل من خلیتین أو خلیة بوضع التلقیح كفاءة زیادة یمكن كذلك.  وفیرًا محصوًال تعطى حتى بمفردھا زراعتھا
  . الھواء طریق عن التنتقل اللقاح حبوب ألن فدان لكل

    
    

  : للملقحات المطلوبة المواصفات
  . عالیة خصوبة وذات وفیرة لقاحھا حبوب تكون أن 1 -     
  . معھا المزروعة لألصناف تقریبًا الوقت نفس فى تزھر أن 2 -     
  . خلطى توافق بینھما یوجد أن 3 -     
  . تجاریًا جیدة ثمارھا صفات تكون أن 4 -     

)  بعضھا مع األصناف ھذه تزرع أن یفضل النضج مبكرة أصناف زراعة حالة فى أنھ بالذكر الجدیر ومن     
 سانتاروزا - بیوتى - یابانى)  زراعة فیفضل النضج المتوسطة األصناف حالة فى أما( متلى -  كلیماكس - ھولیود

 بعضھا مع األصناف كل زراعة فإن وعمومًا واإلخصاب التلقیح وحدوث التزھیر مواعید توافق لضمان وذلك( 
 من أطول فترة فى الثمار وظھور المحصول وفرة على یساعد الواحد البستان فى المتوسطة أو المبكرة سواء

 برقوق مثل للتطعیم كأصل تستعمل والتى تجاریة الغیر البرقوق أصناف زراعة حالة فى أنھ اتضح كما.  الموسم
  . ذاتیًا العقیمة البرقوق ألصناف ممتازة كملقحات تعتبر فإنھا والمیروبالن الماریانا

    

  :طریقة زراعة الملقحات 
  : أھمھا ومن الملقحات لزراعة طرق عدة ھناك     

  . األساسى الصنف مع بالتبادل الملقح أشجار زراعة 1 - 
  . األساسى الصنف من صفین مع بالتبادل الملقح من صفین زراعة 2 - 
  . األساسى الصنف من شجرات ثمان لكل واحدة ملقحة شجرة تزرع الملقح أصناف قلة حالة فى 3 - 
  * *                                    * **   م  م            * * م   *م   * 
  * م* *                                   *  م  م            * * م   *م   * 
  * *                                    * * *  م  م             * *م  * م   * 

                 3                               2                        1         
    

  : البرقوق أشجار إنتاجیة لرفع السكون كاسرات استخدام
 الظروف تحت البرقوق ألشجار اإلنتاجة الكفاءة على تؤثر التى العوامل أھم من الجویة الظروف تعتبر     

 دافئًا الشتاء یكون السنوات من كثیر فى ولكن جیدًا اإلثمار كان كلما طویلة ولمدة باردًا الشتاء كان فكلما المصریة
 انتظامھا وعدم والخضریة الزھریة البراعم لخروج الالزمة البرودة توفر لعدم البرقوق أشجار تتعرض وبذلك ،

 المحصول فیقل التلقیح عملیة إتمام عدم وبالتالى المختلفة البرقوق ألصناف التزھیر فترات تداخل عدم وبالتالى
 الدورسى)  أو(  الدرومكس)  الھیدروچین سینامید مثل للسكون الكاسرة المواد بأحد األشجار رش یجب لذلك
 كاسر ٪+ ١  ماء لتر ١٠٠/  لتر ١.٥ بمعدل ٢ كابل صیفى معدنى زیت)  استخدام ویمكن ٪٢ بتركیز(  ٪٥٠
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 ألن كاف بوقت تحركھا وقبل البراعم سكون وقت أى یوم ٤٥ بحوالى التزھیر قبل الرش إجراء بشرط(  سكون
 ینایر من األخیر النصف خالل الرش یتم)  والخضریة الزھریة النموات لحرق یؤدى التحرك بدایة فى الرش
 إجرائھا تم التى األبحاث أھم ومن المنطقة فى السائدة الجویة الظروف حسب المیعاد ویختلف (فبرایر  أول وحتى

   المجال ھذا فى المتساقطة الفاكھة بحوث قسم فى
 نھایة فى ٪٢ بالدورمكس الخیریة القناطر بحوث بمحطة المنزرع األلدورادو البرقوق أشجار رش تم1 -     

 وزیادة والخضریة الزھریة البراعم تفتح من اإلسراع إلى أدي مما براعمھا فى الشتوى السكون لكسر ینایر شھر
  . الثمریة الصفات بعض وتحسین والمحصول العقد زیادة إلى ذلك أدى كما منھما لكل المئویة النسبة

 الصف منطقة فى المنزرعة والبیوتى والھولیود والسانتاروزا والیابانى المثلى البرقوق أصناف رش تم2 -     
 األسبوع وفى الصف منطقة فى ینایر من الثانى األسبوع فى وذلك ٪٢ بالدرومكس المنوفیة ومحافظة بالجیزة
 البراعم لتفتح المئویة النسبة وزیادة التزھیر فترات تداخل إلى أدى مما المنوفیة محافظة فى فبرایر من األول

 الصنف ھذا ألن منخفض بتركیز رشھ أو رشھ بعدم یوصى الذى الھولیود صنف عدا فیما والخضریة الزھریة
  . التزھیر مبكر

    
  : السكون كاسرات استخدام عند توافرھا الواجب الشروط
  .(   األقل على سنوات أربع عمر)  مثمرة الغیر الصغیرة األشجار رش الیجب 1 -     
  ( یوم ٤٥)  كاف بوقت الطبیعى التزھیر وقبل البراعم سكون وقت الرش یتم 2 -     
  . اإلنسان عین أو لبشرة الرش مادة مالمسة عدم یجب 3 -     
  . منطقة لكل المناسب المیعاد وفى)  بھ الموصى(  المناسب بالتركیز تستخدم أن 4 -     
 على تأثیر لھا الجویة الظروف أن مالحظة مع شدیدة ریاح وجود عند أو األمطار تساقط أثناء الرش عدم 5 -    
 تكملة ھو الكاسرات لتلك األساسیة الوظیفة ألن الرش فاعلیة زادت كلما باردًا الشتاء كان فكلما الرش فاعلیة

  . كامًال تعویضًا تعویضھا ولیس البرودة احتیاجات
    

  : البرقوق ثمار وتخزین قطف
  : الثمار قطف:  أوًال
 نصف - حسلة ثمرة ھى البرقوق ثمرة أن حیث الثمرة طبیعة معرفة یجب البرقوق ثمار وتخزین لقطف     
  . والتخزین الجمع أثناء خاصة لعنایة تحتاج للتلف قابلة ثمرة فإنھا لذا الماء من كبیرة نسبة على تحتوى غضة

  : القطــف میعــاد

  النمو اكتمال مرحلة إلى وصولھا عند البرقوق ثمار تقطف     
 القیام ذلك بعد ویمكنھا األشجار على من الثمار فیھا تقطف أن یمكن التى المرحلة تلك وھى(  البستانى النضج ( 

 التى الفترة فى البرقوق ثمار وتختلف الشجرة عن بعیدًا األكلیة الحالة إلى والوصول الفیسولوچیة وظائفھا بجمیع
 واألصل التربة عوامل واختالف الجویة الظروف الختالف ذلك ویرجع المرحلة ھذه إلى للوصول تستغرقھا
  . مختلفة فترات على األسواق فى تظھر الثمار فإن لذا الخدمة وظروف والصنف المستخدم

   
  : النمو اكتمال مرحلة إلى الثمرة وصول على تدل التى العالمات أھم

  . الصنف حسب األحمر أو األصفر إلى األخضر من للثمرة األساسى اللون فى التغیر1 -    
  . وعنقھا الثمرة بین االنفصال طبقة لتكوین ذلك ویرجع الشجرة على من الثمرة فصل سھولة2 -     
  . الصنف باختالف تختلف النسبة وھذه الذائبة الصلبة المواد نسبة زیادة3-     

  . أیضًا الصنف باختالف تختلف التى القطف عند الحموضة نسبة قلة4 -     
  . الصنف باختالف وتختلف النمو اكتمال لمرحلة الثمرة وصول عند تقل التى الصالبة فى التغیر5-     

  . الصنف باختالف كذلك وتختلف النمو اكتمال وحتى الكامل التزھیر من األیام عدد6 -     
 تجنب یجب كما بالفطریات واإلصابة للخدش التتعرض حتى الندى زوال بعد الثمار قطف مراعاة ویجب ھذا     

  . منھا التالف نسبة تزید وبالتالى التخدش حتى األرض على الثمار سقوط
    

  :الثمار   طرق قطف



Sobhy Derhab   
 

١٦ 
 

  : الیدوى القطف 1 - 

 الثمار التخدش حتى یدوى قفاز لبس الحالة ھذه فى ویستحسن ولفھا بالید الثمرة مسك طریق عن ذلك ویكون     
.  

  :بمقصات  القطف 2- 

 القطع مكان فى الثمرة خدش بتفادى الطریقة ھذه وتتمیز الطرف مدببة غیر خاصة مقصات باستعمال وذلك     
 مصر جمھوریة فى استخدامًا الطرق أكثر من ھو الیدوى الجمع ولكن الجمع عملیة بطء علیھا یعاب ولكن

 تنقل ثم البالستیك من صنادیق أو ملساء مبطنة صغیرة سالل فى الثمار تعبأ القطف عملیة وبعد.  وأسھلھا العربیة
 قیمتھا من التقلل حتى األصناف خلط عدم مع والتدریج الفرز عملیة إلجراء المزرعة فى ظلیل مكان إلى

  . االقتصادیة
    
    

  : والتدریـج الفـرز
 ٢ - ٣ إلي واللون الحجم حسب تدرج ثم والمصاب النضج فى والزائد المجروح الستبعاد الثمار تفرز     

  . درجات
    

  : التعبئـــــة
 أقفاص فى أو كجم ٣ - ٥ سعة الكرتون من صنادیق فى فترص التداول أثناء حمایتھا تؤكد بطریقة الثمار تعبأ     
  . المثقب إیثیلین بالبولى وتغطى األبیض الفوم من أطباق فى أو المثقب بالورق المبطن الجرید من

    

  : التخــــزین
 على تخزن فإنھا لذا متأخر وقت فى بیعھا أو استھالكھا لحین طبیعیة بحالة الثمار حفظ عملیة عن عبارة وھو     

  . الصنف حسب أسابیع ٣ - ٨ مابین تتراوح لمدة ٪٩٠ ورطوبة)  م ١ْ -(  درجة
  : مصر فى البرقوق أشجار لتدھور تؤدى التى األسباب

  . عمرھا من األولى السنوات خالل األشجار بتربیة العنایة عدم1 - 
  . الحمل طبیعة مع یتناسب تقلیمًا اإلثمار بتقلیم العنایة عدم2 - 
 فى تزھیرھما مواعید فى الیتفقان الصنفین ھذین أن من بالرغم للیابانى كملقح البیوتى صنف على االعتماد3 - 
  . الواحدة بالمزرعة ملقح من أكثر زراعة یجب لذا السنین بعض
 من ویسرع حیویتھا من یضعف مما الراحة دور نھایة قرب وحتى المحصول جمع بعد األشجار رى عدم4 - 

   تدھورھا
 فتراتھ وتداخل التزھیر انتظام عدم عنھ ینتج مما دافىء لشتاء مصر فى المزروعة البرقوق أصناف تعرض5 - 

 وفى المناسب بالتركیز للسكون الكاسرة المواد بأحد الرش یجب لذلك المحصول وقلة التلقیح إتمام عدم وبالتالى
  . المناسب المیعاد

  . اآلفات ومقاومة للتسمید بھ الموصى بالبرنامج االلتزام عدم6 - 
 وھذه البرقوق أشجار تحت والموالح والخضر البرسیم تحمیل على المزارعین أغلب یصر حیث:  التحمیل7 - 

  . األساسى المحصول مع والسمادیة المائیة احتیاجاتھا فى تتعارض المحاصیل
   

   والحشریة المرضیة األفات
  الحشریة اآلفات:  أوًال
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  : القلف خنافس1 - 

 موت إلى تؤدى حیث البرقوق أشجار تصیب التى الحشریة اآلفات وأخطر أھم من القلف خنافس تعتبر     
 الحدائق فى الخنافس تتواجد بینما أنفاقھا داخل العام طول الیرقات فتتواجد ، قصیرة زمنیة فترة فى األشجار
 بعد البیض یفقس ثم الخشب بنشارة وتغطیة البیض فیھا تضع القلف تحت أنفاقًا اإلناث فتحفر السنة شھور معظم
 كاملة حشرة إلى العذراء تتحول أیام ٥ وبعد القلف سطح على عمودیة أنفاقًا تحفر یرقات إلى یوم ٤ -  ١٢

  . العام خالل أجیال ٥ -  ٦ القلف ولخنافس مسود بنى لونھا الحجم صغیرة
    

  : اإلصابــة مظھــر
  . المصابة األشجار وأفرع سوق على والعدیدة الصغیرة الصمغ كریات وجود1 -     
 تحتھ یالحظ حیث بسھولة القلف نزع یمكن اإلصابة تقدم وعند القلف على وعدیدة صغیرة ثقوب ظھور2 -     
  . الخشب بنشارة ممتلئة الیرقات أنفاق

  . الطرفیة األفرع جفاف3 -     
   
   

  تصمغ ناتج عن اإلصابة بسوسة القلف 

  
   
    

  : الزراعیة المقاومة:  أوًال
  . لإلصابة مصدر التكون حتى وحرقھا المصابة األفرع وإزالة الجید التقلیم إجراء 1 - 
  . المتوازنة والتغذیة البوتاسى بالتسمید االھتمام 2 -
 تعرض عدم وكذلك األشجار حول حلقات بعمل الرى لماء األشجار جذوع مالمسة وعدم الرى تنظیم 3 - 

  . للعطش األشجار
  . بوردو بعجینة األشجار جذوع دھان 4 - 

    
  : الكیماویة المقاومة:  ثانیًا

 ماء لتر ١٠٠/  لتر ١.٥ بتركیز(  ٢ كابل) المعدنى الزیت باستخدام مباشرة التقلیم عقب األشجار ترش1 -      
  . معھ النحاس كلورور أوكسى خلط ویمكن الخفیفة اإلصابة حالة فى وذلك

 ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٣٠٠ بتركیز ٪٥٠ الـ السیدیال مبید باستخدام الرش یتم الشدیدة اإلصابة حالة فى أما2 -     
.  
    
    

  حفار ساق البرقوق ذو القرون القصیرة 2 - 

 البیض الحشرة ھذه وتضع فاتحة صفراء شرائط علیھا سم ١.٥ حوالى وطولھا أسود لونھا الكاملة الحشرة     
 جمیع فى أنفاقًا تحفر یرقات إلى ذلك بعد البیض یفقس ثم األشجار وجذوع أفرع على والجروح الشقوق داخل
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 إلى تتحول ثم الفرع سطح على عمودى نفق داخل عذراء إلى الیرقة تتحول شھر ١١ حوالى وبعد االتجاھات
  . السنة فى واحدًا جیًال وللحفار ، أسبوعین بعد كاملة حشرة

    
  : اإلصابة أعراض
  . األشجار وأفرع سوق على الحفار خروج ثقوب وجود1 -     
  . الخشب بنشارة ممتلئة أنفاق تحتھ وتظھر یتشقق اإلصابة بتقدم2 -     

   
  :  المكافحة

  . القلف لخنافس المتكاملة المكافحة برنامج ضمن     
   

  حفار ساق البرقوق

  
   
     

  :حفار ساق الخوخ ذو القرون الطویلة 3 - 

 یرقات إلى أسبوع حوالى بعد البیض ویفقس التقلیم أماكن فى خاصة األشجار جذوع على بیضھا األنثى تضع     
 سطح على عمودیة أنفاق داخل  عذراى إلى تتحول ثم.  تقریبًا شھر ١٢ متعرجة لمدة أنفاقًا سمنى تحفر لونھا
 ساق ولحفار سوداء أشرطة وعلیھ أسود ولونھا سم ١ حوالى طولھا كاملة حشرة إلى تتحول أسبوعین وبعد القلف
  . العام فى واحد جیل الخوخ

    
  :   اإلصابة أعراض
  . األشجار وسوق أفرع على الحفار ثقوب وجود1 -     
  . الخشب بنشارة ممتلئة الیرقات أنفاق تحتھ وتظھر اإلصابة تقدم عند القلف تشقق2 -     
  : المكافحة

  . المتكاملة المكافحة برنامج ضمن     
  حفار ساق الخوخ ذو القرون الطویلة 
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  :حفار ساق السنط  4 - 

 یرقات إلى البیض یفقس شھر حوالى وبعد التقلیم وأماكن والجروح الشقوق داخل عمیقًا البیض األنثى تضع     
 إلى بعدھا فتتحول سنة ٢.٥ لمدة والتغذیة الحفر فى الیرقات وتستمر للبیض المالصقة الخشب منطقة فى تحفر

 بنى ولونھا سم ٥ طولھا الكاملة والحشرة بیضاویة ثقوب خالل من الخنافس تخرج شھر حوالى وبعد عذراء
 حین فى أنفاقھا داخل العام طول الیرقات تتواجد حیث تقریبًا سنوات ٣ كل واحد جیل السنط ساق ولحفار غامق
  . أكتوبر حتى یونیھ شھر من اعتبارًا الخنافس خروج یبدأ

  : اإلصابة مظھر
  . وموتھا بجفافھا تنتھى األشجار وأفرع سوق على كبیرة بیضاویة ثقوب وجود1 - 
  . األشجار وحول والسوق األفرع على الخشب نشارة وجود2 - 

  : المكافحة
  . المتكاملة المكافحة برنامج ضمن    

   
  حفار ساق السنط

  
   
    

  الحشـرات القشریـة5 - 

 القشریة البرقوق حشرة وأھمھا المحاریة الحلویات وحشرة السوداء القشریة الحشرة منھا ومتعددة كثیرة وھى     
 والثمار واألوراق الغضة األفرع على تتغذى حوریات إلي ویفقس القشرة تحت البیض األنثى تضع حیث ،

  . الثاقب بفمھا النباتیة العصارة وتمتص
    

  : اإلصابة أعراض
  . النبات أجزاء جمیع على الحمراء البقع وجود1 - 
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 تشوھًا تسبب كما تمامًا تغطیھا تكاد حتى الغضة الطرفیة األفرع على الحشرة تتراكم اإلصابة اشتداد عند2 - 
  . للثمار

  : المكافحة
  . المتكاملة المكافحة برنامج ضمن    

    
    

  (:األنارسیا ) ثاقبة براعم الخوخ 6 - 

 بنفسھا تصنعھا غرفة داخل الثانى أو األول العمر فى یرقة حالة على والشتاء الخریف فصلى الحشرة تمضى     
 النموات ظھور وعند شھور ٤ -  ٦ لمدة بداخلھا الیرقة تسكن حیث البراعم أحد بجوار حریریة بخیوط وتبطنھا
 وعند ذبولھا فتسبب(  الحدیثة النموات)  النامیة القمة فى وتحفر الغرف ھذه الیرقات تترك الربیع فى الحدیثة
 األعناق بین أو الثمرة عنق قرب البیض اإلناث وتضع وتتزاوج الكاملة الحشرات تخرج الیرقات نمو اكتمال
 الصیف فى والثالث والثانى الربیع فى األول أجیال ثالثة وللحشرة الثمار أو الغضة النموات الیرقات تھاجم حیث

.  
  ثاقبة براعم الخوخ

  
     

  : اإلصابة مظھر
  . وموتھا الغضة الحدیثة النموات ومیل وذبول جفاف1 -     
  . الشدیدة اإلصابة حالة فى األفرع أطراف تحترق2 -     
  . الحشرة حفر من ناتج الثمار على قرنفلى مسحوق وجود3 -    

  : المكافحــــــــة
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال
 مصدرًا التكون حتى بالحرق منھا والتخلص الشتاء أثناء باألنارسیا والمصابة الجافة األفرع تقلیع یتم1 - 

  . لإلصابة
  . منھا رالتخلص باألنارسیا المصابة والثمار اللبالیب جمع یتم الموسم خالل2 - 
  . باألتربة وتغطى عمیقة حفر فى وإعدامھا المتساقطة الثمار من التخلص3 - 
  . اآلزوتى التسمید فى والتحكم البوتاسى بالتسمید العنایة4 - 
  : الكیماویة المقاومة:  ثانیًا

 لتر ١.٥ بتركیز رویال سوبر مصرونا، سوبر ، زد كى ، ٢ كابل مثل الصیفیة المعدنیة الزیوت استعمال یتم 1 - 
  . النحاس كلورور بأوكسى مخلوطًا مباشرة التقلیم عقب ماء لتر ١٠٠/ 

 التقلیم عقب الصیفى المعدنى الزیت استبدال یتم السابق الموسم فى باألنارسیا الشدیدة اإلصابة حالة فى2 - 
  . ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٣٠٠ بتركیز النحاس كلورور بأوكسى الخلط دون بمفرده ٪٥٠ الـ بالسیدیال

 حالة فى اإلصابة ودرجة الحشرة تعداد لمعرفة الحدیقة فى فرمونیة مصائد تعلق العقد وبعد النمو موسم أثناء3 - 
 ، زد كى ، ٢ كابل مثل الصیفیة المعدنیة الزیوت استعمال یتم لإلصابة الحرج الحد إلي الفراشات عدد وصول
/  سم ١٥٠ بمعدل اكتیلك إلیھ مضافًا أبریل شھر خالل وذلك ماء لتر ١٠٠/  لتر ١ بتركیز وذلك مصرونا سوبر
   ماء لتر ١٠٠
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  :المــــــــــن  7 -

  . النباتیة العصارة امتصاص من الضرر ینشأ     
    

  : اإلصابة مظھر
  . العقد حدیثة والثمار واألزھار األوراق تلف1 -     
 وتكون للثمار التسویقیة القیمة من یقلل مما الھبابى العفن فطر علیھا ینمو التى العسلیة الندوة إفراز2 -     
  . الربیع فصل فى شدیدة اإلصابة

  : المكافحــــــــة
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال

  . للمن األخرى البریة والعوائل الحشائش من التخلص یتم1 -     
  . والضوء للتھویة النموات تعرض یتم بحیث الجید التقلیم إجراء2 -    
 وبالتالى الخضرى النمو زیادة إلى یؤدى اآلزوتى التسمید فى اإلفراط أن حیث اآلزوتى التسمید فى التحكم3 -    
  . اإلصابة من یزید مما الرطوبة زیادة

    
  : الحیویة المقاومة: ثانیا 
  . النبى فرس وحشرة العید أبو وحشرة المن أسد باستخدام حیویة كمكافحة الطبیعیة باألعداء العنایة      

    
  : الكیماویة المقاومة: ثالثا 

  . الزراعى الصابون باستخدام إصابة وجود حالة فى الرش1 -      
/  جم ٧٥ بتركیز البریمور مثل بھا الموصى المبیدات أحد باستخدام الرش یتم الشدیدة اإلصابة حالة فى2 -     
  . ماء لتر ١٠٠

    
    

  :( األكاروس ) العنكبوت األحمر 8 - 

 العصارة على تتغذى یرقة إلى البیض یفقس ثم العروق بین لألوراق السفلى السطح على البیض األنثى تضع     
  . الثاقب فمھا أجزاء طریق عن النباتیة
  : اإلصابة مظھر

  . وتموت تجف ذلك وبعد البنى ثم األصفر اللون إلى الورقة لون تحول1 -     
 إلعاقة كفائتھا وتقل فتتسخ األتربة وتتجمع تحتھا األفراد تتغذى الورقة سطح على عنكبوتیة خیوط وجود2 -     
  . التمثیل عملیة

    
  العنكبوت األحمر 

  
   

  : المكافحة
  . المتكاملة المكافحة برنامج ضمن    

    
    

  :جعل الورد الزغبى 9 - 
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 وتضع البرقوق أزھار ظھور لحین الشتویة النباتات أزھار على الشتاء بدایة فى الكاملة الحشرات تتغذى     
 الیرقة نمو اكتمال وعند البلدى السماد أكوام على أو األشجار أسفل العضویة بالمواد الغنیة المناطق فى البیض
 السنة فى واحد جیل وللحشرة الحیاة دورة لتعید الكاملة الحشرة وتخرج الطین من شرنقة داخل عذراء إلى تتحول

.  
  : اإلصابة مظھر

 یقل وبالتالى الثمار تعقد فال فتتلفھا والتأنیث التذكیر أعضاء على الكاملة الحشرة لتغذیة األزھار تلف     
  . المحصول
  : المكافحة

  .المتكاملة  المكافحة برنامج ضمن    
   

  :ذبابة الفاكھة 10 - 

 عن الثمار داخل البیض األنثى تضع حیث المختلطة الحدائق فى خاصة فادحة خسائر الحشرة ھذه تسبب     
 الیرقة تخرج یوم ٣٠ - ١٠ وبعد الثمرة لب على تتغذى یرقات إلي ذلك بعد البیض یفقس ثم البیض آلة طریق
  . فیھا وتتعذر التربة إلى النمو تامة

  : اإلصابة مظھر
  . ناضجة الغیر الثمار فى الوخذات مكان صمغیة نقط ظھور1 -     
 على الضغط عند سائل منھ ویخرج لینًا ویصبح مختلف لون إلى الوخز مكان یتحول الناضجة الثمار فى2 -     
 البكتیریا تسرب وكذلك محتویاتھا على وتغذیتھا الثمرة داخل الذبابة تجوال من الضرر ھذا وینشأ ، الثمرة

  . الثمرة داخل والفطریات
  ذبابة الفاكھة 

  
   

  : المكافحــــــــة
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال

  . البرقوق أشجار مع مختلطة الحشرة لھذه عوائل تعتبر التى الفاكھة أصناف زراعة عدم 1 -      
  . وتردم عمیقة حفر فى بوضعھا وإعدامھا المتساقطة الثمار من التخلص یتم 2 -     
  . مستمرة بصفة الحدیقة وتنظیف عزیق 3 -     
  . التربة فى المتبیقة العذارى لقتل المحصول جمع بعد الغزیر الرى 4 -     

    
  : الكیماویة المقاومة:  ثانیًا

 عدد وصول حالة وفى اإلصابة درجة وتحدید الفراشات أعداد لمعرفة بالمزرعة فرمونیة مصائد تعلیق1 -      
 أو التفریع منطقة حتى األشجار جذوع بدھان كالتالى العالج یتم لإلصابة الحرج الحد إلى المصیدة فى الفراشات

  : التالى بالمخلوط رشھا
  . یوم ١٠ - ١٥ كل الرش أو الدھان ویكرر ماء لتر+ ١٧  لیباسید لتر ربع+  بومینال لتر نصف     
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  البرقوق آلفات المكافحة المتكاملة برنامج:  ثانیًا
 من وغیرھا والمن بالعنكبوت اإلصابة من للحد الحشائش من األرض وتنظیف للتربة الشتوى العزیق1 -     

  . التربة آفات
  . المزرعة خارج مباشرة وحرقھا والحشرات واألنارسیا بالحفارات والمصابة الجافة األفرع تقلیم2 -     
  . والعناكب البیاض ضد البراعم انتفاخ عند المیكرونى بالكبریت الرش3 -     

 أو األشجار على سواء المصابة الثمار ودفن وجمع التربة وعزیق المختلطة الزراعات عن اإلقالع4 -     
  . واألنارسیا الفاكھة بذبابة اإلصابة لتقلیل األرض
 سوسة ضد ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٣٠٠ - ٢٥٠ بمعدل والباسودین السیدیال مثل اآلمنة بالمبیدات الرش5 -     
  . والحفارات القلف

  . منھا والتخلص باألنارسیا المصابة والثمار الغضة الحدیثة النموات جمع6 -     
 یجب كما للفدان مصیدة ٤٠ بمعدل المائیة المصائد وضع مع األشجار على بالید الورد جعل حشرات جمع      7 -
  . والتقلیب البلدى السماد مع الجیر خلط

   

  البرقوق أشجار تصیب التى األمراض:  ثانیًا
  : الفسیولوچیة األمراض   أوًال
 األرضى الماء مستوى ارتفاع مثل مناسبة الغیر البیئیة للظروف التعرض عن تنتج التى األمراض تلك وھى     
 ارتفاع أو الصغرى أو الكبرى الغذائیة العناصر نقص وكذلك الصرف وسوء الري میاه وزیادة التربة ملوحة أو
  : األمراض ھذه أھم ومن األشجار لنمو المناسبة الدرجة عن الحرارة درجة انخفاض أو
    

  : البرقوق أشجار تصمغ 1 - 

 وجود أو األرضى الماء مستوى ارتفاع وبالتالى الصرف وسوء الرى ماء لزیادة نتیجة المرض ھذا یحدث     
  . بالتربة الملوحة زیادة وكذلك األرض سطح من بالقرب صماء طبقات

  : اإلصابة أعراض
 تزداد ثم األشجار عمر من األولى السنوات فى تكون واألفرع السیقان على الصمغیة اإلفرازات ظھور1 -     

  . والسوق األفرع فتغطى ذلك بعد
  . شتاءًا وظھورھا صیفًا اإلفرازات ھذه اختفاء2 -     
  . الثمار وضمور الغضة األفرع وجفاف وسقوطھا األوراق إصفرار3 -    

  . األشجار تموت المتأخرة المراحل فى4 -     
 إزالتھا وعند القلف بخنافس اإلصابة من الناتجة من كثیرًا أكبر تكون اإلفرازات ھذه أن بالذكر الجدیر ومن

  . القلف بسوسة اإلصابة على الدالة الصغیرة الثقوب التظھر
    

  : المقاومـــــــة
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال

  . المصارف شق طریق عن الصرف وتحسین الرى تنظیم1 -     
  . م ١.٥ عن فیھا األرضى الماء مستوى الیزید أراضى فى الزراعة2 -     
  . الشجرة حجم مع الحلقة قطر یتناسب بحیث األشجار حول حلقات عمل3 -     
  . األرضى الماء مستوى الرتفاع مقاومة أصول على الزراعة4 -    
  .          . الملوحة من كبیرة نسبة بھا التى األراضى فى الزراعة تجنب5 -    

 والتخلص المزرعة خارج التقلیم مخلفات وجمع الشتوى التقلیم أثناء بالتصمغ المصاب المیت الخشب إزالة6 - 
  . المیكانیكیة بالطرق منھا

  . التقلیم جروح خالل من إصابة التحدث حتى الصیفى التقلیم تجنب یجب7 -     
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  أعراض تصمغ فسیولوجى ألشجار الحلویات

  
    

  : الكیمائیة المقاومة:  ثانیًا
 أماكن ودھان السكون فترة خالل التصمغ كشط یتم األشجار جذع حول بالتصمغ إصابة وجود حالة فى     

  . بوردو بعجینة الكشط
    

  : إصفرار أشجار البرقوق 2 - 

 فى الجیر نسبة الرتفاع نتیجة لالمتصاص صالحة غیر صورة فى الحدید لوجود نتیجة یكون المرض ھذا     
 المنجنیز نقص أن كما لالمتصاص صالحة غیر صورة إلى الحدید تحول على تعمل الزیادة ھذا أن حیث التربة
  . األشجار اصفرار إلى یؤدى أیضًا

  : اإلصابة أعراض
  . الحدید عنصر نقص عن الناتج الغذائى االختالل من تعانى التى األشجار على األوراق إصفرار1 -     
  . النمو فى األشجار ضعف2 -     

   
   
   

  أعراض نقص الحدید على أوراق البرقوق

  



Sobhy Derhab   
 

٢٥ 
 

   
  الحدید على أشجار الحلویاتأعراض نقص  

  
   

  : المقاومـــة
  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة تتم أن یجب     

 الزراعى الكبریت بإضافة وذلك pH خفض طریق عن التربة قلویة بتقلیل وذلك التربة خواص تحسین1 -     
  . العضویة واألسمدة

  . والزنك الحدید من المخلبیة األسمدة استخدام2 -    
  ( . الورقى التسمید( المخلبى  الحدید مركبات أو الحدید بسلفات األشجار رش3 -     

    
    

  Little Leaf of plum  ) الورقة الصغیرة)مرض التورد 3 - 

  . التربة فى الزنك عنصر لنقص نتیجة المرض ھذا ینتج     
  : اإلصابة أعراض

  . وتقاربھا األوراق حجم وصغر السالمیات قصر 1 - 
  . لألفرع النامیة الطرفیة القمة تموت اإلصابة شدة عند 2 - 
 مظھر التأخیریة األوراق وتتجمع الطبیعى الحجم عن وصغیرة القمة مدببة المصابة األشجار أوراق تصبح 3 - 
   التورد

  : العـــــــــالج
 باستخدام الرش أو أسابیع بستة األوراق ظھور بعد وتكرر البراعم تفتح عند ٪٠.٣ الزنك بسلفات الرش     

  . المخلبیة الزنك مركبات
    
    

  (اإلكزانثیما ) مرض موت األطارف 4 - 

Die-back ( Exanthema ) of plum  
  . التربة فى النحاس عنصر لنقص نتیجة المرض ھذا ینشأ     

  : اإلصابة أعراض
  . للورقة الوسطیة العروق بین اإلصفرار ظھور1 -     
  . اإلثمار وعدم الجانبى للتفرع یؤدى مما القمة من بدایة األطارف موت2 -     

  : المقاومــــة
  . النحاس عنصر على المحتویة الورقیة باألسمدة الرش     

    
    

  موت األطارف
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  : مرض اإلفرازات الصمغیة لثمار البرقوق 5 - 

  . البورون عنصر لنقص نتیجة واضطرابھا المائیة العالقات اختالل من المرض ھذا ینشأ     
  : اإلصابة أعراض
  . البنى اللون إلى تتحول أن التلبث الثمار جلد تحت مائیة بقع ظھور1 -     
  . للثمار الخارجى السطح على صمغیة إفرازات وخروج المصابة البقع تشقق 2 -     

  : المقاومـــة
  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة تتم أن یجب     

  . البورون عنصر على المحتویة الورقیة باألسمدة الرش مع الرى فى االعتدال1 -    
    
    
    

  أعراض أعفان الجذور على البروق
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  : الفطریة األمراض  ثانیًا
  : الجذور أعفان1 -

 بل فقط الصغیرة األشجار إصابة على والیقتصر االنتشار الواسعة الفطریة األمراض من المرض ھذا یعتبر     
 التربة فطریات من العدید اشتراك إلى خطورتھ وترجع.  المثمرة األشجار وأیضًا المشتل فى الشتالت إلى یمتد
  . وموتھا الجذور تحلل على الفطریات ھذه فتعمل حدوثھ فى

  : بالمرض اإلصابة على ساعدت التى الظروف
 وتھیئتھا البرقوق أشجار إضعاف إلى(  الرى فى المستخدمة والمیاه التربة ملوحة) البیئیة الظروف أدت 1 -     
 األرض إلى الشتالت لنقل األولى الفترة فى خاصة ، اختراقھا الممرضة للفطریات یسھل حیث لإلصابة

  . المستدیمة
 فى كبیرًا دورًا یلعب الزراعة عند الشتالت لجذور مالمسة العضویة المواد ووضع الطمى نقل إن 2 -     
  . المختلفة المرضیة بالمسببات األشجار مھاجمة
  . المرض بھذا اإلصابة فى ھامًا دورًا یلعب األرضى الماء مستوى ارتفاع إن3 -     

    
  : اإلصابة أعراض
  . النبات وذبول األوراق اصفرار1 -     
  . الجذرى المجموع لتحلل التربة من النباتات اقتالع سھولة2 -     
  . وتفتتھا الشتالت أنسجة تحلل3 -    
  . المشتل فى البادرات وسقوط اصفرار4 -    

 األلوان وھذه للمرض المسبب الفطر لنوع تبعًا مختلفة بألوان للجذور الداخلیة الوعائیة الحزم تلون5 -     
  . المرضیة المسببات تفرزھا التى السامة اإلفرازات إلى ترجع والصبغات
  : المقاومـــة

  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة تتم أن یجب     
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال

  . الزراعة قبل الحى بالجیر الجور وتطھیر وحرقھا والمیتة المصابة الشتالت اقتالع1 -     
  . الرى فى اإلسراف عدم2 -     
  . األشجار كثافة زیادة عدم3 -     
  . الزراع  عند الشتالت تجریح عدم4 -     

  : الكیمائیة المقاومة: ثانیا 
  . كالتالى المرض ھذا من الوقایة یجب:  المستدیمة األراضى فى الشتالت لزراعة بالنسبة -( أ( 

/  الفیتافاكس مثل بھا الموصى الفطریة المطھرات محالیل أحد فى الزراعة قبل الشتالت جذور غمس 1 -     
 ٣سم ٣٠ إلیھ مضافًا ماء لتر ١/  جم ٣ بمعدل وذلك ثیرام/  فاكس فیتا أو تى/  الریزولكس أو البنلیت أو كابتان
  . ناشرة مادة

    
  : المستدیمة األراضى فى المصابة لألشجار بالنسبة -(  ب( 

 كل تعطى بحیث بھا الموصى بالمعدالت الفطریة المطھرات بمحالیل الجذور منطقة فى األشجار رى یجب1-     
 المعامالت ھذه فى المستخدمة المواد أمثلة ومن األمر احتاج كلما المعاملة وتكرر لھا المناسبة الكمیة شجرة
 یعمل بحیث(  كابتان -  تى/  الریزولیكس - ثیرام/  الفیتافاكس -  النحاس كلورور أوكسى)  اقتصادیًا تكلفة واألقل
 الرى ویتم ماء لتر ١ لكل مادة كل من جم ٣ بمعدل مختلفة كیماویة مجموعات ثالث من مواد ثالث من مخلوط

  . المخلوط بھذا
    

  :عفن الجذور األرمیالرى 2 - 

  . المیتة األشجار وجذوع جذور بقایا على التربة فى یعیش رمى فطر عن عبارة ھو     
  : اإلصابة أعراض
  . أوراقھا وسقوط المصابة األشجار نمو ضعف1 -     
  . المصابة األشجار جذور على سوداء أو بنیة المعة خیوط وجود2 -    

  . القلف نزع عند الفطر میسلیوم من اللون بیضاء الشكل مروحیة نموات وجود3 -     
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 قاعدة حول اللون عسلیة وتكون الغراب عیش تشبھ الثمریة األجسام من مجامیع تظھر العائل موت بعد4 -     
  . ونوفمبر أكتوبر فى المصاب النبات جذع

    
  : المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة
  . ٢٦٢٤ الماریانا مثل بالمرض اإلصابة تتحمل أصول استخدام1 -     
 الریزومورف) الفطر ریزومات انتقال لمنع قدمان وعمق قدم بعرض المصابة األشجار حول خنادق عمل2 -     

  . السلیمة األشجار إلى( 
  . انتشارھا لمنع الثمریة األجسام إبادة3 -     

    
    

  : الدقیقى البیاض3 - 

 لھذا المسبب والفطر البرقوق أشجار تصیب التى الھامة الفطریة األمراض من الدقیقى البیاض مرض یعتبر     
 یكمن األشجار وسكون األوراق سقوط فعند حیاتھ طول العائل یصاحب أنھ حیث التطفل إجبارى المرض
  . التالى الموسم فى النمو بدء لحین البراعم داخل المیسلیوم
  : اإلصابة أعراض
 الرمادى اللون إلي تتحول والثمار الغضة واألفرع األوراق على المظھر دقیقة رمادیة بیضاء بقع ظھور1 -     

  . التسویقیة قیمتھا یفقدھا مما المصابة الثمار أنسجة وتموت األوراق تسقط ثم األسود ثم
  . المحصول ونقص عامة بصفة األشجار ضعف2 -     

    
  : اإلصابة لحدوث المالئمة الظروف

  . م ٢٥ْ حرارة ودرجة ٪٨٠ عالیة رطوبة درجة توفیر     
  : المقاومــــة

  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة طرق أھم     
    

  : الزراعیة المقاومة
  . التقلیم عند الشجرة قلب بفتح وذلك الجید التقلیم إجراء1 -     
  . بالمرض اإلصابة تقلیل فى كبیر دور لھ حیث البوتاسى بالتسمید العنایة2 -    

  : الكیماویة المقاومة
 مثل اآلتیة الفطریة المطھرات أحد باستخدام وذلك اإلصابة حدوث قبل وقائیًا الكیماویة المقاومة تتم أن یجب     

  : التالى البرنامج یتبع حیث ثیوفیت - ٨٠ سوریل -  الكارثین - المیكرونى الكبریت
 انتفاخ عند الخشب على رشًا ماء لتر ١٠٠/  جم ٢٥٠ بتركیز المیكرونى الكبریت باستخدام الرش یبدأ1 -  
 عنصر یعتبر المیكرونى الكبریت أن كما البراعم حراشیف فى الكامنة الجراثیم على القضاء یتم حتى البراعم
  . البراعم فى الساكنة األكاروسات مقاومة على أیضًا یساعد كما للنبات مفید غذائى
 بحوالى البراعم تفتح بعد وذلك السابقة المركبات من مركب بأى أو المیكرونى بالكبریت الرش تكرار یتم2 -  
   یوم ١٥
 ومن فقط اإلصابة بؤر فى وذلك الجھازیة المركبات إحدى تستخدم األشجار على إصابات وجود حالة فى أما     
 - ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ١٠ بمعدل ٪١٠ دورادو - ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٣ بمعدل ٪٤٠ بانش:  مایلى المواد ھذه

 بمعدل ٪١٠ توباس -  ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ١٥٠ بمعدل سابرون -  ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٤٠ بمعدل ٪٢٥ نمرود
 مجامیع بین بالتبادل الرش یتم بحیث ماء لتر ١٠٠/  جم ٦٠ بمعدل م إ توبسین -  ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٢٥

  . مقاومة سالالت التظھر حتى المختلفة المبیدات
 شمسیة شكل على البشبورى یكون أن مراعاة مع والثمار والقلف لألشجار غسیل الرش یكون أن ویجب     
  . والعقد اإلزھار أثناء خاصة ممكن ضغط وبأقل

  : مالحظــــات
 ١٩٦٥ ب تریتون - إجرال ذكرھا السابق المبیدات ھذه من أى مع التالیة الناشرة المواد أحد إضافة یجب1 -     
  . ماء لتر ١٠٠/  ٣سم ٥٠ بمعدل

 الحرارة درجة فیھا یزید أیام فى الرش أو فسفوریة مواد أو معدنیة بزیوت المواد ھذه خلط یتم أال یراعى2 -     
  . م ٣٠ْ عن

  . الرش یعاود ثم مساءًا ٤ الساعة حتى الظھیرة مابین الفترة فى ویوقف الباكر الصباح فى الرش یفضل3 -     
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  . المرض ظھور قبل مواعیدھا فى تتم أن البد وقائیة عملیات كلھا الیرقوق مقاومة عملیات4 -    
   
   

  مظھر النموات المروحیة البیضاء لفطر األرمیالریا 

  
    
    

  السوداء الخیوط الھیفیة    مظھر الریزوموفات

  
   
   
   

  :مرض صدأ البرقوق  4 - 

  . الصرف السیئة األراضى فى ویشتد الخریف فى المرض ھذا ینتشر     
  : اإلصابة أعراض
  . األوراق من كبیر عدد یسقط الشدیدة اإلصابة حالة وفى الورقة سطح على المعة صفراء بقع ظھور1-     

  . المعة بقع واألزھار الثمار على تظھر2 -     
  . صمغیة إفرازات تصاحبھا تقرحات الغضة األفرع على تظھر3 -     

  : المقاومــــة
  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة تتم أن یجب     

    
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال

  . المصابة النباتیة المخلفات من التخلص1 -     
  . بالمرض اإلصابة تقلیل فى دور لھ حیث البوتاسى بالتسمید العنایة2 -     

    
  : الكیماویة المقاومة:  ثانیًا
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 كل مرة ماء لتر ١٠٠/  جم ٢٥٠ بمعدل المیكرونى بالكبریت الرش یتم المرض أعراض ظھور عند     
  . أسبوعین

    

  :مرض تثقب أوراق البرقوق 5 - 

  : اإلصابة أعراض
 ثقبًا تاركًا وسطھا یسقط حمراء حواف لھا اللون بنیة دائریة بقع بظھور األوراق على األعراض تظھر1 -     
  . األوراق تسقط اإلصابة اشتداد وعند صغیرًا
  . باألشجار عالقة تبقى أو الثمار وتسقط مسود بنى لونھا صغیرة بقع الثمار على تظھر2 -    

  أعراض اإلصابة بمرض تثقب أوراق الحلویات 

  
   
   

  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة تتم أن یجب:  المقاومــــة
    

  : الزراعیة المقاومة:  أوًال
  . المصابة النباتیة المخلفات من التخلص1 -     
  . بالمرض اإلصابة تقلیل فى دور لھ حیث البوتاسى بالتسمید العنایة2 -     
  . لألشجار الشمس ودخول التھویة لتحسین الشجرة قلب بفتح وذلك الجید التقلیم إجراء3 -    

    
  : الكیماویة المقاومة:  ثانیًا

  . ماء لتر ١٠٠/  جم ٣٠٠ بمعدل النحاس كلور بأكسى مباشرة التقلیم بعد األشجار رش1 -     
  . النمو موسم خالل ماء لتر ١٠٠/  جم ٦٠ بمعدل ٧٠ م التوبسین بمبید الرش2 -     

    
    

  :مرض العفن الھبابى على أشجار البرقوق 6 - 

Sooty mould of plum  
 Capnodium مثل الفطریات من مجموعة من الملمس الھبابیة السوداء الجراثیم وجود من المرض ھذا ینشأ     

Cladosporium sp وعملیة الغازى التبادل یعوق مما النباتات عن والھواء الشمس األسود المسحوق ھذا ویمنع 
 والذبابة القشریة والحشرات الدقیقى كالبق الحشرات إفرازات على الفطریات ھذه وتتطفل الكربوھیدراتى التمثیل
 المرض ھذا ویقاوم الزراعة مسافات وضیق األشجار تزاحم نتیجة العالیة الرطوبة عند خاصة وغیرھم البیضاء
  . وجدت إن الحشرات مقاومة بعد والكبریت النحاسیة المركبات باستخدام
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  Die-back of apricot: مرض موت أطارف أشجار البرقوق 7 - 

  : أھمھا فطریات بعدة اًإلابة من المرض ھذا وینشأ     
Botryodiphodia theobromae  

  : أعراضھ وأھم
 الفرع یصفر حیث البكتیرى بالتقرح المصاب أو منھا المجروح خاصة الغضة األفرع أطارف موت1 -     
  . ویموت ویذبل أوراقھ وتسقط المصاب
  . المیتة األفرع على صمغیة إفرازات ظھور2 -     
  . األشجار لموت مؤدیة الرئیسیة للساق األفرع من تمتد اإلصابة اشتداد عند3 -    

  : المقاومــــة
  . النحاسیة المركبات باستخدام     

    
    

  :مرض العفن البنى لثمار البرقوق 8 - 

 قد اإلصابة أن إال البستان فى البنى العفن بمرض البرقوق ومنھا الحجریة النواة ذات الفاكھة ثمار تصاب     
 وخالل الحصاد وقت المجروحة الثمار على الفطر بنفس أخرى إصابة تحدث كما الحصاد وقت حتى كامنة تبقى
 خصوصًا بھ الخسارة تتراوح حیث الحصاد بعد الحلویات أمراض أخطر من المرض ھذا ویعتبر التداول فترة
  . ٪٧٥ -  ٢٥ بین ما والتخزین النقل أثناء
 الثمار یصیب حیث)  Sclerotinia Laxa -S.fructigena(   بالفطر اإلصابة المرض ھذا ویسبب     

  . األشجار على النضج فى اآلخذة أو بالمخزن الناضجة
   
   
   

  مظھر اإلصابة بمرض العفن البنى على الثمار 

  
   
   

  مظھر اإلصابة بمرض العفن البنى على الثمار من الداخل
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  : األعــــراض

 الثمرة لب بھا یتأثر أن مایلبث ثم بسرعة تكبر صغیرة بنیة بقعة ھیئة على الثمار على األعراض تظھر     
  . البنى والعفن الرطب العفن نتیجة بالكامل األرض على تسقط التى المصابة الثمار وتتلف

 یتلف الذى الجاف العفن ویظھر المائى محتواھا تفقد فإنھا - باألشجار ملتصقة المصابة الثمار تظل وعندما     
  . بالكامل الثمرة لب

  : المقاومــــة
  : اآلتى یتبع بحیث الحقل فى لمقاومتھ متكاملة مكافحة برنامج البنى العفن مرض یتطلب     

  . لإلصابة مصدر یعد الذى األولى اللقاح لتقلیل األرض فى المصابة الثمار دفن1 -     
 أخرى مرة ثم العقد حتى التزھیر بدایة من إبتداء بالثیرام أو البنلیت أو للبلل القابل بالكبریت الوقائى الرش2 -    

  . الثمار جمع قبل
  . كسرھا دون الثمار أعفان وترك الجمع أثناء الجروح تالفى 3 -    
  . للجروح إحداث أو للجراثیم نقلھا لعدم الحشرات مكافحة 4 -     
  . الشمع فى Botran البنلیت مبیدات فى بالنقع حصادھا بعد الثمار معاملة 5 -     
  . المرض بھذا اإلصابة تقلیل فى الشحن قبل الفاكھة تبرید یساعد 6 -    
 عند نظیفة صنادیق فى التعبئة قبل وتجفیفھا غسیلھا ثم الصودیوم كلورید ھیبو محلول فى الثمار غمس 7 -     
  . التخزین

   

  األمراض البكتیریة: ثالثًا 
  : التاجى التدرن مرض1 - 

 التابعة خاصة الفاكھة أشجار من العدید یصیب وھو البكتیریة األمراض من التاجى التدرن مرض یعتبر     
 فى الفاكھة أشجار جذور على وشوھد  (سفرجل  - خوخ - مشمش - برقوق - كمثرى - تفاح)  الوردیة للعائلة
  . الجمھوریة فى والقبلى البحرى الوجھین من مختلفة مناطق
  : المسبب

.  الواحدة الفلقة ذوات نباتات بعكس المرض لھذا الحساسیة صفة لھا الفلقتین ذوات نباتات معظم أن یالحظ     
 والشتالت لألشجار التاج منطقة فى ماتتكون كثیرًا األورام أى التدرنات ألن التاجى بالتدرن المرض ھذا سمى

 الجذرى بالمجموع مكان أى فى التاجى التدرن بكتیریا عن المتسببة األورام حدوث من الیمنع وذلك المصابة
 تعقد نیماتودا طریق عن تحدث التى والعقد األورام ھذه بین تخلط أال یجب ولكن شدیدة اإلصابة تكون عندما

  . الجذور
    

  : بالمرض اإلصابة كیفیة
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 التى الجروح وبدون النبات فى البكتیریا ھذه لدخول الوحید الطریق ھى الجروح أن على الدالئل جمیع تشیر     
  . الجذرى المجموع إصابة البكتیریا التستطیع التربة حشرات طریق عن أو میكانیكیًا تحدث

    
  : اإلصابة أعراض

 فى للخالیا البینیة المسافات فى تعیش حیث البكتیریا وتدخل الجرح منطقة فى البرانشیمیة للخالیا تھتك یحدث     
 الجرح عمق على األورام ھذه حجم ویتوقف األورام إلى وتؤدى جانبیًا تنتشر منشطة مواد وتفرز القشرة منطقة
 غضة طریة تكوینھا بدایة فى األورام ھذه وتكون.  صحیح والعكس األورام حجم إزداد عمیقًا الجرح كان فكلما
 وتتعفن وتتفتت األورام ھذه تتحلل المرض یتقدم وعندما اللون بنیة خشبیة وتصبح اإلصابة یتقدم تتصلب ولكنھا
  . الجذور

 مشاتل فى كبیرة بدرجة وتنتشر التربة فى تعیش التى المیكروبات من تعتبر المرض لھذا المسببة البكتیریا     
  . فادحة وخسائر مشاكل وتسبب الفاكھة

   
   

  أعراض التدرن التاجى على أشجار البرقوق

  
  : الوقایة وطرق المقاومة

 فى الزراعة بعد المرض ھذا مقاومة الصعب من حیث المشاتل فى أساسًا المرض ھذا فى المقاومة تعتمد     
  : اآلتى ویتبع المستدیمة األراضى

 من نسبیًا والخالیة الممرضة البكتیریا من خالیة سلیمة أرض فى المرض من خالیة سلیمة شتالت زراعة1 -     
  . القارضة التربة حشرات
 جیدًا بفحصھا وذلك المستدیم بالمكان وزراعتھا نقلھا قبل اإلصابة من الشتالت خلو من التأكد ضرورة2 -     
  . بتداولھ السماح وعدم منھا المصاب وإعدام

 دخول تسھل فتحات التحدث حتى األرض خدمة أثناء بالمشتل الشتالت جرح من االحتراس یجب3 -     
  . البكتیریا

 فى الزراعة فى استعمالھا وعدم باإلعدام المرض بھذا المصابة الشتالت جمیع من التخلص یجب4 -           
  . البرقوق بساتین إلنشاء المستدیمة األرض

 تتراوح لمدة البكتیریا ھذه عوائل من نوع بأى المصابة الشتالت بھ المنزرع األراضى زراعة عدم یجب 5 -     
  . الواحدة الفلقة ذوات من نباتات خاللھا یزرع سنوات ٦ - ٣ من

 كحول مع األیودین من محالیل استعمال طریق عن كیماویًا الجذور على التى األورام إستئصال یمكن 6 -    
 ثم الورم سطح بدھان وذلك الثلجى الخلیك حامض مع القرنفل زیت محلول أو الثلجى الخلیك وحامض المیثایل
  . زراعتھا
 المعلق فى الشتالت ھذه بغمر األرض فى الشتالت زراعة قبل وذلك الحیویة المقاومة أسلوب اتباع یمكن7 -     
  بكتیریا من البكتیرى

Agrobacterium radiobacter البكتیریا مع مصاحبة والموجودة المترممة التربة میكروبات من وھى 
 وقد السلیمة بالنباتات المحیطة التربة من عزلھا الممكن ومن النباتات بجذور المحیطة المنطقة فى المرضیة
  . المرض ھذا بھا المنتشر البالد معظم فى تجاریًا التاجى التدرن مرض مقاومة فى البكتیریا ھذه استخدمت

    

      : النیماتودیة األمراض *
 التربة فى حیاتھا تقضى التى الحلقیة النیماتودا مثل النیماتودا أنواع من بالعدید البرقوق أشجار تصاب     

 الحافرة النیماتودا وكذلك البكتیرى بالتقرح لإلصابة قابلة یجعلھا مما لألشجار إجھاد مسببة الجذور على وتتغذى
 حالة فى أما.  علیھا لتغذیتھا نتیجة بالجذور تضر التى التقرح ونیماتودا لألشجار الخضرى النمو من تقلل التى

  . الخفیفة األرض فى ضررھا فیزداد الجذور تعقد نیماتودا
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  : اإلصابة أعراض
  . متقزمة ضعیفة أشجار على تحتوى البستان فى بقع ظھور1 -    

 فتكون للجذور النیماتودا تسببھا التى للجروح نتیجة المصابة األشجار على والذبول الجذور أعفان ظھور2 -     
  . والذبول الجذور ألعفان المسببة التربة بفطریات لإلصابات عرضھ
         . المحصول وانخفاض األوراق حجم وصغر األطارف موت المصابة األشجار على تظھر3 -    

  : المقاومـــة
  . المتكاملة المكافحة ضوء فى المقاومة تتم أن یجب     

    
  : الزراعیة المقاومة:  أوًال

 النباتات أو الزینة نباتات بعض أو الثوم مثل للنیماتودا القاتلة أو الطاردة المحاصیل بعض زراعة یمكن1 -     
 فى مارس شھر خالل مباشرة الثوم مفروم إضافة یمكن كما ، التربة فى قلبھا ثم البرقوق أشجار بجوار الطبیة
  . األشجار حول جور

 األسمدة بإضافة االھتمام یجب كما اإلصابة لتقلیل األشجار تقویة یمكن حتى البوتاسى بالتسمید االھتمام2 -    
  . النیماتودا خطورة من الحد فى دور لھا فإن الحمام سبلة مثل الحیویة العضویة
 مابین متر بعمق خندق وحفر الحشائش وإزالة ملوثة تربة أو ملوثة عضویة أسمدة إضافة من الحد3 -     
 تعتبر التى الجذور تداخل لمنع البرقوق أشجار من صف أول وبین الكازورینا أشجار وخصوصًا الریاح مصدات
  . بالنیماتودا التلوث مصادر من مصدرًا
 األصول فھذه)  سى ٢٩ ومیروبالن -  ٢٦٢٤ ماریانا -  النیماجارد(  مثل المقاومة األصول استخدام4 -     
  . الحلقیة بالنیماتودا لإلصابة قابلة لكنھا الجذور تعقد لنیماتودا مقاومة
 المصابة األشجار إزالة بعد المیثایل ببرومید التربة تدخین یجب المصابة المناطق فى الزراعة إعادة قبل5 -     
  . الصیف بدایة فى وذلك تمامًا

 والجذور التربة من عینات فحص طریق عن وذلك للمرض المسبب ھو النیماتودا من نوع أى معرفة یجب6 -    
.  
    

  : الكیماویة المقاومة:  ثانیًا
  : مایلى المبیدات ھذه أمثلة ومن بھا الموصى الكیماویة المبیدات باستخدام وذلك     

 من شھر بعد تكرر ثم المحصول جمع بعد الرى ماء مع یدفع فدان/  لتر ٥ بمعدل ٪٢٤ سائل فایدیت1 -     
  .   المعدل بنفس األولى المعاملة
  . للفدان كجم ٤٠ بمعدل ٪١٠ محبب موكاب2 -    

  . للفدان كجم ٤٠ بمعدل محبب راجبى3 -     
 مثل بھا الموصى المبیدات بأحد األشجار على ثمار وجود عدم فترة خالل النیماتودا مقاومة تكون أن یجب     

 -  الموكاب مثل واإلثمار النمو موسم خالل فى بالمالمسة النیماتودیة المبیدات باستخدام أو النیماكور أو الفایدیت
 الجذع عن وتبعد سم ١٥ وبعرض سم ٣٠ عمقھا الشجرة جذع حول دائریة حفر فى المبید وضع ویتم الراجبى

  . مباشرة وتروى التراب من بغطاء تغطى ثم الشجرة حجم حسب سم ٥٠ -  ٧٥ من
   
   
   
   

  أعراض التصمغ على أشجار البرقوق
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      : الفیروسیة األمراض  * 
 األمراض من بالعدید الخوخ - المشمش -  البرقوق یتبعھا والتى الحجریة النواة ذات الفاكھة أشجار تصاب     

  : أھمھا ومن المحصول ونقص األشجار تدھور إلى تؤدى والتى الخطیرة الفیروسیة
  . البرقوق إیدز(  الشاركا)  الحلویات جدرى فیروس *     
  . البرقوق تقزم فیروس *     
  . الحلقى التبقع فیروس                   * الخوخ تورد فیروس *    
  : اإلصابة مظاھر

  . األوراق على حلقیة بقع ظھور1 -     
  . الجدرى أعراض شكل على الثمار خشونة2 -     
  . النواة خشب على اللون باھتة صفراء بقع ظھور3 -     
  . سنوات عدة بعد تموت حتى إنتاجھا وتدھور األشجار قلف تشقق4 -     

    
  : الفیروسیة األمراض من الوقایة

 الجیدة الخضریة المواصفات بھا أكثر أو واحدة شجرة وانتخاب مصابة أشجار من طعم عیون أخذ عدم1 - 
  . منھا والتطعیم

 األمراض من خلوھا من للتأكد التطعیم عیون منھا یؤخذ التى األشجار على سنویة اختبارات إجراء2 - 
  . الفیروسیة

 قبل(  والمقص المطواة)  التطعیم أدوات وكل التقلیم بدایة قبل  (والمقصات المنشار)  التقلیم أدوات تطھیر3 - 
  . كلوركس أو بالكحول التطھیر ویتم األدوات ھذه طریق عن الفیروسیة األمراض انتقال لعدم یومیًا التطعیم

  . واألكاروس المن مثل للفیروسات الناقلة الحشرات بمقاومة االھتمام4 - 
    
    
    

  )الشاركا ( أعراض اإلصابة بفیروس إیدز البرقوق على األوراق 
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  )الشاركا ( أعراض اإلصابة بفیروس إیدز البرقوق على الثمار 

  
    
    
  )الشاركا ( البرقوق على الثمار أعراض اإلصابة بفیروس إیدز 
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  أعراض اإلصابة بفیروس تبرقش ثمار البرقوق

  
    
   

 


