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مقدمـة
تعد ثمار المشمش من الفاكهة المرغوبة تجارياً لما تحتويه من معادن وفيتامينات خاصة فيتامين

Cو  .Aكما تدخل في العديد من الصناعات الغذائية كقمر الدين ،المربيات والشراب.

بلغتت المستتاحات المزروعتة بالمشتتمش فتي لبنتتان العتام  5002حتوالي  3626هكتتار وبلتتج اجمتتالي
حجم اإلنتاج حوالي  65ألف طن حسب احصاءات و ازرة الزراعة ( 2002مصدر رقم  .)44وهي
تنتشر في مختلف المنتاط الزراعيتة اللبنانيتة خاصتة فتي ستهل البقتاش الشتمالي (بعلبت واللبتوة نظت ار" لتحملهتا الجفتاف) وفتي
محافظة الشمال (سير الضنية).
ولكن شهدت هذه الزراعة تدهو ار" ملحوظا" خالل السنوات األخيرة من حيث المساحة ،اإلنتاج والنوعية .ويعود هذا التراجع
وحدة المنافسة في األسوا العالمية .وأصبح تصدير
ألسباب عديدة ،أبرزها قدم أشجار المشمش المزروعة ،تدني الجودة ّ
المشمش صعبا" لعدم مطابقته للمواصفات العالمية ومتطلبات األسوا الخارجية.

ان اعتتادة تطتتوير هتتذا القطتتاش يتطلتتب اعتتادة النظتتر فتتي األصتتناف المزروعتتة واألصتتول المعتمتتدة واستتتبدالها ب صتتناف تتميتتز
بإنتاجهتتا المبكتتر وصتتالبة ثمارهتتا ،واستتتخدام أصتتول أكثتتر مقاومتتة لتتبعا األم تراا والحش ترات .كمتتا يتطلتتب اعتمتتاد الطتتر
الحديثتتة فتتي انشتتاء وادارة البستتاتين حيتتث يمكتتن أن تعطتتي أشتتجار المشتتمش ح توالي  00-22طن تاً فتتي الهكتتتار الواحتتد اذا

تتتوفرت لهتتا شتتروط الخدمتتة الجيتتدة .ويجتتب تحستتين معتتامالت متتا بعتتد القط تاف متتن أجتتل المحافظتتة علتتى الجتتودة العالميتتة
وتماشيا" مع متطلبات المستهل وتحسين القيمة التسويقية وبالتالي زيادة الدخل الفردي للمزارش.

تم اعداد كتيب ارشادي خاص بزراعة المشمش ومراحل ما بعد القطاف.
ضمن هذا اإلطار ّ
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الفصل األول
تأسيس البستان
 -1الظروف البيئية المالئمة لشجرة المشمش

ينصح المزارش بإجراء تقييم لموقع البستان قبل الزرش ،كخطوة أساسية للت كد من صالحية الموقع لجهة توفر العناصر الطبيعية المالئمة لزراعة

المشمش .ويتضمن التقييم معرفة معلومات خاصة باإلستخدام الساب لألرا ،نوش التربة وخصائصها ،توفر مصادر المياه وجودتها وت ثير
المواقع المجاورة بيئيا" على البستان.

 التربة:

ال تتحمل شجرة المشمش التربة الثقيلة والسيئة الصرف بسبب حساسية مجموعها الجذري للرطوبة المرتفعة ،لذل ينصح بزراعتها في األراضي

الطينية الرملية ،الخفيفة ،العميقة والجيدة الصرف والتهوئة.

 يمكن استخدام الخوخ والجانر ك صل للمشمش في األراضي الثقيلة والرطبة.

كمتتا أن شتتجرة المشتتمش ال تتحمتتل التربتتة الكلستتية التتتي تتجتتاوز فيهتتا كميتتة الكلت

كلوريد الصوديوم حيث يجب أن ال تتجاوز كمية األمالص في التربة  5باأللف.

الفعتتال  . %00وهتتي أيضتتا" حساستة لتتبعا األمتتالص خاصتتة

 يعتبر تركيز  % 0.6لكلوريد الصوديوم حداً حرجاً لنمو األشجار وانتاجها

يفضل زراعة المشمش في تربة معتدلة حموضة (ذات رقم هيدرولوجي  ،)3 = pHولكنها تتحمل التربة قلوية العالية.

الحرارة

 المناخ:

تنمو أشجار المشمش بشكل طبيعي في مناط معتدلة الح اررة وتخشى الربيع الممطر والرطب.
تتحمل شجرة المشمش الشتاء البارد حتى ح اررة منخفضة جدا" ناقص °22م ولفترة تتراوص بين  4-0أيام ،ولكنها حساسة للصقيع الربيعتي بستبب

تفتح البراعم الزهرية المبكر مما يعرضها للموت والتلف عند أول موجة صقيع ربيعي.

ان متطلبات أصناف المشمش من بترودة الشتتاء متفاوتتة كثيت اًر ،ولكتن شتجرة المشتمش هتي ذات فتترة ستكون قصتيرة و تتطلتب حتوالي
 300ساعة برودة وحوالي  5000-0200ساعة ح اررة ،وهنا أيضا أصناف أجنبية تحتاج الى ما بين  0000-300ساعة برودة.
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 ساعات البرودة هي المحصول التراكمي للساعات التتي تتتدنى فيهتا درجتات الحت اررة عتن  2،2درجتة مئويتة فتي الشتتاء.
وهي ضرورية إلنهاء فترة الركود وبدء نمو البراعم في الربيع

ان عدم استيفاء احتياجات البراعم من البرودة يؤدي الى:
 موت الكثير من البراعم وتساقطها،

 ت خر في اإلزهار وعدم انتظامه مما يعرضه لظروف بيئية غير مناسبة للتلقيح واإلخصاب،
 ت خر وضعف في نمو األو ار وبالتالي جفاف األشجار بسبب تعرضها لألشعة الشم .
لذل ينصح بإختيار الصنف المالئم في المنطقة التي توفر له ساعات البرودة الخاصة به.
وبالتالي تكون المناط المثالية لزراعة المشمش هي التي ال يزيد ارتفاعها عن  0000-0200مت ار" عن سطح البحر في محافظات جبل لبنان،

الشمال والبقاش.

الضوء

تعد شجرة المشمش من األشجار المحبتة للضتوء ،لتذل يجتب اإلنتبتاه التى المستافة بتين األشتجار عنتد التزرش واجتراء عمليتات التقلتيم بشتكل دوري
ومنتظم .فالثمتار المعرضتة للضتوء تتلتون بشتكل أفضتل متن الثمتار المتواجتدة داختل الشتجرة وتنضت

المعرضة ألشعة الشم

بتاك ار"  ،وقتد اثبتتت التجتارب أن األشتجار

يكون نموها أقوى وحملها أفضل كماً ونوعاً وأقل عرضة لالصابة باألمراا والحشرات.
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رطوبة الجو النسبية

ان تساقط األمطار أثناء موسم النمو وارتفاش الرطوبة الجوية يؤثران سلباً على بساتين المشمش حيث يؤدي ذل الى:



اعاقة نشاط الحشرات المفيدة في عملية التلقيح،

انتشار األمراا بسرعة وخاصة مرا العفن البني الذي يصيب األزهار واألفرش.

من جهة أخرى ،ان الجفاف النات عن زيادة الرياص أو ارتفاش درجات الح اررة يؤدي الى تساقط الثمار الحديثة العاقد ،لتذل البتد انشتاء مصتدات
للرياص قبل ت سي

البستان في المناط المعرضة.

المياه

تتميتز شتجرة المشتتمش اجمتاال" بمقاومتهتا الجيتتدة للجفتاف ،حيتث يمكتتن زراعتهتا فتي المنتتاط شتبه الجافتة متتع معتدل أمطتار 420ملتتم .لتذل عنتد
التطعيم أو شراء الشتول يجب اختيار األصل المناسب لطبيعة التربة .فاألصناف المطعمة على اللوز قادرة على تحمل الجفتاف ،أمتا األصتناف

المطعمة على الجارن فهي ال تتحمل الجفاف لذل هي بحاجة للري الدائم.

 -2خصائص شجرة المشمش

 األطوار الفينولوجية (مصدر )6
برعم الشتاء
A: bourgeon d'hiver

برعم منتفخ
B: bourgeon gonflé

ظهور الكأس (السبالت)
C: calice visible

ظهور التويج (البتالت)
D: corolle visible

ظهور السداة (عضو التذكير في الزهرة)
E: étamines visibles

زهرة متفتحة
F: fleur ouverte

سقوط البتالت
G: chute des pétales

عقد الثمرة
H: fruit noué

ثمرة فتية
I: jeune fruit

 الخصائص البيولوجية لشجرة المشمش
 تتفتح البراعم الزهرية قبل البراعم الخضرية وهي متواجدة على شكل أزهار ثنائية على األفرش القوية بعمر سنة وفي الجزء المتوستط متن
أفرش متوسطة النمو ،وتكون أحادية على طول األفرش ضعيفة النمو .ال تحمل البراعم الزهرية جانبياً على األفترش التتي عمرهتا ستنة بتل ان

أغلبها يحمل على دوابر تعيش  2-4سنوات ثم تموت.

 اضافة التى موجتة النمتو الربيعتي الرئيستية ،تعطتي أشتجار المشتمش موجتات نمتو ثانيتة وثالثتة ختالل فتترة النمتو الخضتري ،لتذل نينصتح
بقص نهايات النمتوات الصتيفية لتشتجيع ظهتور موجتة النمتو الثانيتة ولكتي تتشتكل البتراعم الزهريتة واألزهتار بوقتت متت خر علتى طترود هتذه

الموجة وبالتالي يمكن تفادي خطر الصقيع الربيعي.

 تبدأ فترة ازهار شجرة المشمش في الربيع (بين شهري شباط ونيسان) ،تنمو الثمار وتنضت فتي اواختر الربيتع -اوائتل الصتيف لتقطتف فتي
نيسان-أيار أو أيار-حزيران.
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 عند اختيار أصناف تحتاج الى التلقيح ،ينصح بوضع قفير النحل في بستان المشمش عندما تكون نسبة اإلزهار حوالي .%40
 تتميز معظم أصناف المشمش بالحمل السنوي المنتظم والغزير.

 أنواع الطرود في شجرة المشمش (مصدر )25


الباقات الزهرية (باقة مايو)  5-2( Bouquets de Maiسم) :هي عبارة عن غصن أو فند ثمري قصير جدا" ( 0سم تقريبتا) ويكتون

مثقال" باألزرار .ينتهي الغصن ببرعم خضري (في الوسط) ويتكون من براعم زهرية ( )2-2فقط تكون على شكل باقة تعتيش حتتى ثتالث
سنوات.



الطـرود المختلطـة  :Rameaux Mixtesهتي عبتارة عتن طترود متوستطة يتواجتد عليهتا البتراعم الزهريتة والخضترية جانبيتاً .تنتهتي هتذه



الطرود الثمرية البسـيطة أو الشـحمية (عقـص)  31 - 15 ( Chiffonneسـم) :هتي عبتارة عتن أغصتان اثمتار صتغيرة قصتيرة رفيعتة

الطرود ببرعم خضري وتعتبر من أعضاء اإلثمار األساسية لشجرة الد ار  .تتراوص نسب الحمل على هذه الطرود ما بين  00و.%52

ومنحنية ،مثقلة بالبراعم الزهرية في قمة الطرد ،ويمكن تواجد  2-0برعم خشبي على قاعدة الطرد.

Bouquet de Mai

Branche Chiffonne

Rameau mixte



الطرود الخضرية :Rameaux à boisهي طرود ذات قوة متوسطة تحمل براعم خضرية في الحالة الطبيعية ولكن بنمو البراعم القاعديتة



الطــرد الزائــد (أو األحمــق)  :Rameau gourmandطتترد قتتوي ال جتتدوى منتته ،يحمتتل عيتتون خشتتبية وأحينتتا" عيتتون ثمريتتة فتتي نهايتتته،

يمكن أن تعطي براعم قابلة لإلثمار في السنة التالية.

يحتفظ به فقط لتجديد هيكل الشجرة .يمكن ان يحمل فريعات ثانويتة ( )Rameaux anticipésتنمتو ختالل مرحلتة النمتو ويمكتن أن تحمتل

أز ار ار".

Branche charpentière
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 -3اإلكثار واألصول المالئمة

يتم اكثار المشمش بطريقة البذر والتطعيم ويعتبر التطعتيم علتى أصتول مختلفتة (بذريتة) متن الطتر المفضتلة واألكثتر شتيوعا إلكثتار المشتمش.

يفضل دائماً استخدام البذور الحديثة للحصول على نسبة انبات عالية.


تزرش البذور إلنتاج األصول في المشتل في شهري تشرين الثاني وكانون األول او في شهر شباط بعد تنضتيدها .تتزرش البتذور علتى



تطعم الغ ار

بشكل أساسي فتي فصتل الصتيف (أواختر تمتوز -منتصتف أيلتول) بواستطة العتين النائمتة ،أحيانتا يتتم التطعتيم بواستطة



تؤخذ أقالم التطعيم الربيعي في فصل الشتاء وتحفظ في البراد الى حين بلوغ فترة التطعيم.



يقص على المطاعيم في شهر شباط من العام التالي.

خطوط تبعد عن بعضها بمقدار  20سم ،والمسافة بين البذرة واالخرى  22سم.

العين الربيعية(منتصف أيار -حزيران) علما أن نسبة نجاص هذا التطعيم أقل من نسبة نجاص التطعيم بواسطة العين النائمة.



تقلع الغ ار

المطعمة من المشتل في شهري كانون األول وكانون الثاني وتزرش في األرا الدائمة.

 تدخل أشتجار المشتمش فتي طتور اإلثمتار مبكت ارً مقارنتة متع األشتجار المثمترة األخترى  .فالنباتتات البذريتة المنشت تبتدأ باإلثمتار
في السنة الرابعة او الخامسة ،اما النباتات المطعمة فتثمر في السنة الثالثة او الرابعة.
 ينصتتح أن تك تتون مت تواد اإلكث تتار موثوقتتة المص تتدر وذلت ت به تتدف انتتتاج الش تتتول المص تتدقة لناحي تتة تطتتاب الص تتنف ولناحي تتة خلوه تتا م تتن
األمراا .وفي هذا الصدد ،تقوم جمعيتة مشتاتل لبنتان وبالتعتاون متع و ازرة الز ارعتة اللبنانيتة ومصتلحة األبحتاث العلميتة الزراعيتة بإنتتاج
الشتول المصدقة في لبنان.

شروط إختيار األصول البرية

يتم اختيار األصل المناسب لزراعة المشمش على ثالث مراحل:
 التناسب ومواصفات البستان بما في ذل :
 المواصفات الفيزيائية للتربة
 مخاطر اختنا الجذور
 نسبة الكل النشط ()Calcaire actif
 مخاطر اإلصابة ب مراا التربة والمشاكل الناتجة عن تجديد البساتين القديمة.
 تحديد األصل الذي يتجان
 االختيار




والصنف المراد تطعيمه.

النهائي لألصل وذل باإلرتكاز الى ثالثة معايير
قوة النمو
شكل الهيكل العام النات عن األصل والصنف المطعم عليه
القيمة الزراعية للمطعوم

يبين الجدول التالي ملخص ألهم أصول المشمش المستخدمة عالميا" باإلضافة الى المسافات وكثافة الزرش لكل منها ،علما أن شكل التربية هو
الشكل الك سي والصنف المطعم هو صنف متوسط النمو والتربة مناسبة لكل من األصول والزراعات المروية:
قوة النمو

األصل

قوي

خوخMyrabolan GF 31
خوخ ميرابوالن بذرة
خوخMyrabolan B

متوسط النمو

مشمش Manicot A 1236
خوخ Reine claude GF 1380

ضعيف النمو

خوخ Avifel

قوي جدا

ضعيف جدا

خوخMariana GF8-1
هجين د ار  xلوزGF 677

خوخ Bromplan
د ار GF 305
د ار Montclar/Missour

مسافة الزرع
2x2

عدد األشجار/هكتار
200

2 x 2,2
2x2

000
000

2 x 2,4

د ار Sylvestris
د ار Rubira

خوخ Pixy PG88-Z
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020

2,2 x 4

422

2,4 x 0

240

أما من أهم األصول المتكاثرة المالئمة لشجرة المشمش والمستخدمة في لبنان

 أصول المشمش Prunus armeniaca
المشمش البري المحلي

األكثر انتشا ار في زراعة المشمش في لبنان .أصل مشمش من أصل بذرة ،قوي النمو ،جذوره عميقة ،يحتاج لتربة عميقة دافئة ،مقاوم للجفاف

ويت قلم بشكل جيد في التربة الكلسية .ويطعم عليه جميع أصناف المشمش .تنمو األشجار المطعمة عليه بشكل جيد وسريع ،من سلبياته

اصابته بحشرة حفار سا اللوزيات (الكابنود ) Capnodis tenebrionis
المنيكو ()Manicot GF 1236

أصل مشمش من أصل بذرة .أصل قوي النمو ،يظهر تجان

عال في المشتل ويطعم عليه جميع أصناف المشمش .يت قلم بشكل جيد في التربة

الكلسية ويمكن استخدامه في المناط الجافة .يحسن الباكورية في الحمل ويزيد اإلنتاج كما" ونوعا" مقارنة مع األصل البري المحلي.

 أصول الخوخ
الميرابوالن  23س Myrabolan 29C

أصل خوخ ( .)Prunus cerasiferaيتكاثر بشكل أساسي بواسطة زراعة األنسجة .متوسط الى ضعيف النمو ،يظهر تجان

عال مع معظم

أنواش المشمش .يمكن استخدامه في الظروف المناخية وأنواش التربة المختلفة .يظهر مقاومة لبعا النيماتود مثل (.)Meloidogyne Sp
يظهر باكورية في الحمل وفي النضوج ،يزيد اإلنتاج كما" ونوعا".
الميرابوالن ب Myrabolan B

أصل خوخ( ،)Prunus cerasiferaيتكاثر بشكل أساسي بواسطة زراعة األنسجة .قوي النمو ،يظهر تجان

مختلف بحسب أصناف

المشمش المطعمة عليه ،يمكن استخدامه في أنواش التربة الثقيلة .مقاوم للفرتيسيليوم  Verticilliumوبعا أصناف النيماتود .يظهر باكورية

في الحمل ولكنه يت خر في النضوج يومان أو ثالثة .انتاجه جيد ولكنه يؤثر سلبا على حجم الثمار.

 يتم التطعيم على أصول المشمش في نهاية شهر اب ،وعلى أصول الخوخ في نهاية شهر تموز ولألراضي المروية.

 -3أصناف المشمش

التحسين الوراثي ألصناف المشمش

يهدف التحسين الوراثي ألصناف المشمش الى:
 توسيع فترة نضوج األصناف
 ادخال صفة التلقيح الذاتي والت قلم في مناط الزرش المختلفة عبر انتاج أصناف ذات فترة ازهار طويلة األمد تسمح بتفادي الصقيع
الربيعي المت خر

 تحسين نوعية الثمار من خالل تحسين حجم ولون الثمار ،قساوة اللب والطعم عبر زيادة نسبة العصير ونسبة السكر.
 تحسين بعا األصناف بهدف استخدامات تصنيعية ،مثال" لتجفيف الفاكهة يتم تحسين أصناف ذات درجة حموضة منخفضة،
لتصنيع عصير المشمش يتم تحسين أصناف ذات نسبة عصير مرتفعة مثل Palumella،San castrese ، Bebeco

 مقاومة األصناف لألمراا.
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يبين الجدول التالي أهم أصناف المشمش المزروعة في لبنان بحسب فترات النضوج التي ستتم مقارنتها مع صنف مرجع وهو الصنف المحلي
"عجمي" الذي ينض في منطقة البقاش الشمالي ما بين أواخر أيار والثامن من حزيران:
الصنف

فترة النضوج *

إيرلي بالش
Early blush

مواصفات عامة للصنف
صنف متوسط قوة النمو ،متفرش جدا ،تمدده أفقي.
متوسط الى غزير اإلنتاج .فترة ازهاره متوسطة وهو بحاجة الى ملقح مثلVitilla, :
bello, Portici, Modesto, Goldrich, Fournes
يتطلب ساعات برودة مرتفعة.
الثمار متوسطة الى صغيرة الحجم ،كروية مفلطحة قليال ،لبها برتقالي أصفر اللون ،لون القشرة ليموني
Monaco

-02

موشح باألحمر على  %20-20من مساحة الثمرة ،غير ملتص بالنواة ،متوسط الى ضعيف
الصالبة .طعم الثمار حلو لذيذ .تنض سريعا بعد القطاف ،صنف حسا لعمليات الحفظ والتداول.
يعتبر حسا لعمليات الضغط واألحتكا وللتشق ولمرا البكتيريوز.
بياضي Biadi
-00

نينفا Ninfa
-00

صنف محلي ،قوي النمو ،شكل هيكله مفتوص ،غزير اإلنتاج ( 200كلج عند الذروة) .الثمار صغيرة
الحجم ( 22غ) ،ذات عن طوبل ( 2ملم) ووبر ظاهر ،ذات لب برتقالي باهت ملتص بالنواة بشكل
كامل .القشرة متوسطة السماكة ،مذاقها متوسط الحالوة وهو يتحمل عمليات التداول .بدء األنتاج في
منتصف شهر أيار.
صنف ضعيف النمو ،انتاجه غزير ومستقر ،متوسط الى باكوري اإلزهار يتميز بقدرته على التلقيح

الذاتي.الثمار متوسطة الحجم( 22غرام) .لون القشرة أصفر فاتح موشحا باللون األحمر لناحية تعرا
الثمرة للشم  .لب الثمار غير ملتص بالنواة .متوسط الصالبة ،خشن بعا الشيء طعمه وسط.

تيرينتوس Tyrinthos
-0

عجمي Ajami
صفر

صنف قوي النمو ،غزير اإلنتاج ،باكوري اإلزهار .الثمار متوسطة كبيرة الحجم( 24غرام) لونها أصفر

ليموني موشح بلون زهري أحمر يغطي  %40من مساحة الثمرة ،شديدة الصالبة ،لبها ليموني اللون
شديد الصالبة وهو غير ملتص بالنواة .هذا الصنف متوسط الحساسية للمونيليا.
صنف محلي قوي النمو ،ضعيف اإلنتاج ( 00كلج عند الذروة) ،متوسط الى باكوري اإلزهار .هو
بحاجة الى ملقح يساعد الصنف  Early blushفي تلقيحه .الثمار متوسطة الحجم( 00غرام) ،ذات

عن قصير ( 0ملم) ووبر ظاهر ،لونها أصفر فاتح ،لبها شديد الصالبة غير ملتص بالنواة .القشرة
متوسطة السماكة .طعم الثمار حلو لذيذ .يكثر الطلب عليه في األسوا المحلية وب سعار مرتفعة .بدء
األنتاج في أوائل شهر حزيران في البقاش.

أنطونيو َإراني
Antonio Errani
+0

أورنج رد
Orangered
+4

صنف قوي النمو ،انتاجه غير مستقر ،متوسط باكوري اإلزهار .الثمار متوسطة كبيرة الحجم(20
غرام) شكلها مرغوب جدا لونها ليموني موشح باللون األحمر الذي يغطي حوالي  %20من مساحة
الثمرة .أما اللب فهو متوسط الصالبة ،غير ملتص بالنواة ذات لون ليموني.

صنف قوي النمو عامودي ،متوسط الى ضعيف اإلنتاج .انتاج جيد مع ظروف مناسبة للتلقيح-20 :
 %00من الملقح بإستعمال صنفين لتغطية كل مرحلة التزهير ( Hargrand, Harogem,
 )Sortilege Avilara, Fantasme Avikour, Polonaisازهار متوسط الى مت خر .يحتاج
للتقليم الطويل منذ ت سي البستان .ثماره متوسطة الحجم( 45غرام) ،متطاولة مفلطحة الشكل ،لونها
ليموني فاتح موشح باألحمر الفاتح على  %20-20من مساحة الثمرة ،لبها ليموني فاتح شديد
الصالبة وهو غير ملتص بالنواة .قليل الحساسية لمرا المونيليا ومتوسط الحساسية لمرا

البكتيريوز ومقاوم لمرا الشاركا.

* فترة النضوج  :عدد األيام قبل ( )-أو بعد ( )+بالنسبة لألصنف "عجمي"
مصد صور األصناف األجنبية :م .شريل حبيقة

0

هركوت Harcot
+2

صنف قوي النمو ،متوسط الى غزير اإلنتاج ،متوسط فترة اإلزهار .ثماره متوسطة الى كبيرة
الحجم( 20غرام) لونها ليموني موشح باألحمر اللميِع على  %20-00من مساحة الثمرة .لبها ليموني
متوسط االلتصا بالنواة وهو شديد الصالبة .صنف يتحمل تدني درجات الح اررة في فصل الشتاء.

موناكو بللو
Monaco bello
+0

غولد ريش Goldrich
+00

فيتيلو Vitello
+00

ذهبي Dahabi

صنف قوي النمو ،غزير اإلنتاج ،متوسط الى باكوري فترة اإلزهار .ثماره متوسطة الحجم( 20غرام)

لونها أصفر ،قليال" ما تكون موشحة باللون الزهري ،لبها متوسط الى شديد اإللتصا بالنواة

صنف متوسط الى قوي النمو ،متوسط الى باكوري اإلزهار ،غزير اإلنتاج في حاالت التلقيح الجيد
فإن هذا الصنف بحاجة الى ملقح مثلVitello،San castrese،Modesto،Tom cot :و
.Monaco bello

الثمار كبيرة الحجم ،متطاولة الشكل ،ذات خد أحمر ولب برتقالي غير ملتص
متوسط الحالوة .حسا لمرا الرمد على الثمار التي تتساقط في موعد القطاف.

بالنواة وذات طعم

صنف قوي النمو ،غزير اإلنتاج ،متوسط باكوري اإلزهار .الثمار كبيرة الحجم( 50غرام) لونها أصفر
ليموني موشح باللون األحمر على  %20-20من مساحة الثمار ،لبها أصفر ليموني ،شديد الصالبة

متوسط اإللتصا وأحيانا" غير ملتص مع النواة ،الثمار تتحمل عمليات الحفظ والمعاملة بشكل جيد،
وهو صنف متوسط الى مرتفع الحساسية لإلصابة بالمونيليا.
صنف محلي متوسط النمو ،متوسط اإلنتاج ( 000كلج عند الذروة) ،متوسط الى مت خر اإلزهار.

+04

الثمار متوسطة كبيرة الحجم( 20غرام) ،ذات عن متوسط ( 4ملم) ووبر خفيف ،القشرة متوسطة
السماكة .لون الثمار أصفر ذهبي ،لبها برتقالي باهت ،متوسط الى شديد الصالبة ،غير ملتص
بالنواة .الثمار طعمها حلو .متوسطة التحمل للتداول .يستخدم هذا الصنف الى حد بعيد في صناعة
المربيات .بدء األنتاج في منتصف حزيران في البقاش.

أم حسين
Um Hussein

صنف محلي ،متوسط النمو ،متوسط الى غزير اإلنتاج ( 00كلج عند الذروة) ،متوسط الى مت خر

+02

اإلزهار ،الثمار صغيرة الحجم( 24غرام) ،ذات عن متوسط ( 4ملم) ووبر خفيف .القشرة متوسطة
السماكة .لون الثمار ليموني موشح باألحمر ،لبها برتقالي اللون ،متوسط الى قليل الصالبة ،غير
ملتص بالنواة .الثمار طعمها حلو .ال تتحمل التداول .تستخدم بشكل أساسي في صناعة المربيات.
بدء األنتاج في منتصف حزيران في منطقة الضنية في شمال لبنان.

سان كستريزي
San castrese
+02

بورتيشي Portici

صنف قوي النمو ،غزير اإلنتاج ،ازهاره باكوري ولكنه يمتد على فترة زمنية طويلة .الثمار متوسطة
الحجم( 24غرام) لونها أصفر مائل الى الليموني .لبها ليموني فاتح ،شديد الصالبة وهو غير ملتص

بالنواة .الثمار طعمها لذيذ فيه بعا من الحموضة وهي تتحمل عمليات التداول .هذا الصنف يت قلم
في معظم الظروف المناخية.
صنف قوي النمو ،غزير اإلنتاج ،متوسط قوة اإلزهار .الثمار متوسطة الى كبيرة الحجم لونها أصفر

+05

موشح باألحمر في بعا األحيان ،لبها ليموني ،شديد الصالبة وهو غير ملتص بالنواة .مذا الثمار
لذيذ جدا" ،وهي تتحمل عمليات التوضيب والتداول .وهو صنف يستخدم في االستهال المباشر أو في
تصنيع العصير.
صنف ضعيف الى متوسط النمو ،انتاجه متوسط ومستقر ،يزهر في فترة مت خرة وهو يتميز بقدرته
على التلقيح الذاتي .الثمار كبيرة الحجم ،متطاولة الشكل مع خد أحمر ،لونها ليموني موشح باألحمر

فانتازم Fantasme

+20

الذي يغطي حوالي  %40من مساحتها ،لبها شديد الصالبة وهو غني بالعصارة .متوسط الحالوة.
يستحسن تطعيمه على أصل قوي النمو .شديد الحساسية لمرا الشاركا ومتوسط الحساسية لمرا
التلون البني للقشرة وقليل الحساسية للتشق ومقاوم لمرا المونيليا.
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بيلليكياال
Pellechiella
+22

صنف قوي النمو ،غزير اإلنتاج ،متوسط فترة اإلزهار .الثمار متوسطة الى كبيرة الحجم .الثمار
صفراء اللون موشحه باألحمر ،لبها أصفر ليموني ،شديد الصالبة وهو غير ملتص بالنواة وهي لذيذة
المذا وتتحمل التداول .يمكن استخدامها في تصنيع العصير.

ييزانا Pisana
+22

تارديف دو تان
Tardif de Tain

+00

صنف ضعيف النمو ،غزير اإلنتاج ،متوسط فترة اإلزهار .الثمار كبيرة الى ممتازة الحجم ،ليمونية
اللون وهي موشحه باللون األحمر ،لبها شديد الصالبة ،مذاقها لذيذ وتلونها جميل جدا" .ينصح بزراعة

هذا الصنف في األراضي الخصبة وبتطعيمه على األصول القوية النمو.

صنف قوي النمو ،انتاجه جيد ومنتظم وهو ذاتي التلقيح .ثماره متوسطة الحجم( 20غرام) مع خد

احمر ،لونها ليموني موشح باألحمر ،لبها برتقالي صلب ذو طعم سكري مرغوب جدا" .شديد
الحساسية لمرا التلون البني للقشرة.

استحدث حاليا" عددا كبي ار من أصناف المشمش الجديدة والتي تتميز بشكلها ولونها المميز ،اذ أنها تتوشح بشكل شبه كامل باللون األحمر
ولكنها ما زالت تحت اإلختبار للت كد من مواصفاتها الزراعية قبل اعتمادها .من هذه األصناف:

Ischia, Procida, Poppy, Pyncot , Sweet cot, Tom cot.
باإلضتتافة التتى مجموعتتة أختترى "الكتتارمينغو" التتتي تتميتتز بقتتدرتها علتتى التلقتتيح التتذاتي وامتتتداد فتترة النضتتوج ( 0أشتتهر) ممتتا يستتمح للمتزارش دختتول
األسوا من شهر أيار حتى اواخر اب .من هذه األصناف ،الصنف الباكوري  - Primado,وبعا االصناف المتت خرة …Farfila, Fardo

وهذه األصناف غير متواجدة في األسوا اللبنانية اذ أنها تتمتع بملكية خاصة ولكن في المستقبل يمكن العمل على استيرادها واختبارها محليا".

 -4تأسيس بستان المشمش

عند اختيار مكان بستان المشمش من الضروري مراعاة خاصية اإلزهار المبكر للمشمش والخطر الكبير لضرر الصتقيع الربيعتي علتى اإلزهتار،

ويفضل اختيار السفوص المحمية من الرياص الباردة في الجبال مع توفر منفذ جيد للهواء.

 الحراثة

تنقب األرا قبل الزرش وخالل الصيف على عم متر واحد ( 000-20سم) وتضاف األسمدة العضوية المخمرة جيدا" بمعدل  4 - 0طن /
الدونم ،ثم تحرث حراثة خفيفة على سكة بخمسة شفرات.

 ان تسوية األرا مهمة جداً في الزراعة المروية وذل لتوزيع كمية الماء بشكل منتظم على الألشجار في البستان.

 إنشاء مصارف للمياه

يتتم تت مين المصتتارف الالزمتة حستتب طبيعتتة انحتتدار األرا وكميتة األمطتتار التتتي تهطتتل منعتاً لحتتدوث تجمتتع فتتي الميتاه فتتي األرا فتتي فصتتلي
الشتاء والربيع.

 التسميد األساسي لشجرة المشمش

لتحديد المتطلبات الغذائية للمشمش يجب اعتماد ميزانية غذائية ،من مقوماتها:


العناصر الغذائية المتواجدة في التربة والتي يمكن تحديدها بواسطة التحليل الفيزيوكيميائي للتربة



العناصر الغذائية المضافة بطريقة التسميد



العناصر التي سيتم خسارتها عبر النمو الخضري وانتاج الثمار.

00

يهدف التسميد األساسي (ما قبل الزرش) الى اعادة كمية العناصر المتاحة األساستية المتواجتدة فتي التربتة التى النستب األمثتل المحتددة والمعروفتة
لمحصول المشمش (جدول  ،)0تطب هذه الفكرة على العناصر التسميدية الغذائية التي ال تخضع لظاهرة الغسل المؤكد

 Phénomène de lessivageمتتع ميتتاه األمطتتار والتتري والتتتي تتتتمكن متتن التختتزن فتتي التربتتة .باإلضتتافة التتى ضتترورة اإلنتبتتاه التتى معتتدالت

التتوازن متا بتين العناصتر التتي تستاعد علتى تحديتد ستعة التبتادل الكتاتيوني  Capacité d’Echange Cationique-CEC-بهتدف المحافظتة

على قيمة عالية لسعة التبادل.

جدول  :1التركيبة الفيزيائية والكميائية األمثل للتربة في األراضي المخصصة لزراعة المشمش (مصدر )45
الحد األدنى
02

الحد األقصى
22

التركيبة الفيزيائية
سلت)%( Limon/Silt

02

02

طين)%( Argile/Clay

00

20

2،2
0

2،4

رمل)%( Sable/Sand

اليد

pH

مادة عضوية

2

التركيبة الكميائية
جزء بالمليون ppm
ازوت

0

0

فوسفور متاص

02

22

بوتاسيوم متاص

22

200

صوديوم متاص

200

420

كالسيوم متبادل

0200

2000

مغنزيوم متبادل

020

400

منغنيز متاص

4

0

متاص

0

0

حديد متاص

22

000

زن متاص

0

2

بور متاص

0،22

0،02

22

22

كالسيوم ( %سعة التبادل)

22

50

بوتاسيوم ( %سعة التبادل)

0

02

مغنزيوم ( %سعة التبادل)

0

02

صوديوم ( %سعة التبادل)

2

2

معدل كالسيوم/مغنزيوم

20

40

معدل كالسيوم/بوتاسيوم

022

200

معدل بوتاسيوم/مغنزيوم

0،2

0،2

نحا

ست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتعة التبت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادل الكت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاتيوني
(ملليكيفاالن 000/غ)

باإلستتتناد لتحليتتل التربتتة يتتتم تحديتتد كميتتات األستتمدة الواجتتب اضتتافتها بمتتا فتتي ذلت العناصتتر الصتتغرى والمتواد العضتتوية التتتي توضتتع قبتتل التتزرش

وتدفن في التربة مع الفالحة العميقة.

تحتسب كميات األسمدة بشكل اعادة محتوى التربة من هذه العناصر الى النسب المتوسطة األمثل.
يستحسن تحليل التربة كل  4-0سنوات للت كد من معدل نسب العناصر في التربة.
يمكن اعتماد مثال التسميد األساسي التالي قبل الزراعة ،حيث نيضاف السماد العضوي بمعدل  4-0طن بالتدونم ،و 20كلتج/دونتم متن الفوستفور

متتا معدلتته  20كلتتج متتن ستتوبر الفوستتفات ( )%42و 22كلتتج م تن البوتاستتيوم أي متتا معدلتته  20كلتتج متتن ستتلفات البوتاستتيوم ( )%20وتتتدفن هتتذه
األسمدة في التربة مع الحراثة.

00

 الزرع

موعد الزرع

تزرش شجرة المشمش حسب نوعية الشتول ،مع تجنب فترات الصقيع الربيعي وخاصة في الشتاء وقبل األزهار.



"للشتول الملش"  ،Uprooted Plantsتزرش في فترة الركود الشتوي أي ما بين كانون األول وشباط-اذار

للشتول المزروعة في المستوعبات ،يمكن زراعتها في أي فترة من السنة شرط أن يعنى بها بشكل خاص متن ناحيتة التري خاصتة

في فصل الصيف.

مسافات الغرس أو الكثافة النباتية

تخطتتط االرا وتتتتر المستتافات المناستتبة بتتين الخطتتوط واألشتتجار باإلعتمتتاد علتتى عوامتتل عتتدة منهتتا ،حجتتم البستتتان ،خصتتوبة التربتتة ،قتتوة نمتتو

االصل المستخدم لالكثار وخدمة الشجرة.

تكون مسافات الزراعة:




في أصل المشمش البذري 0 x 2 ،م في األراضي الخصبة ،و  2 x 2م في األراضي المتوسطة الخصوبة ،أو 0 x 0

في أصل الخوخ مايروبالن ،فإن مسافات الزراعة تكون  2 x 2م في التربة الخصبة و  2 x 2م في التربة المتوسطة الخصوبة،
في أصل اللوز أو الد ار فإن مسافات الزراعة تكون  2 x 4م.

تتراوص مسافات الزراعة وسطيا ما بين  7 x 7او  2 x 2واجماال تتراوص المسافة بين األشجار حوالي  0-2أمتار،كما يمكن اعتماد مسافة 2

امتار بين الخطوط وبين األشجار  2امتار.

تحضير الشتول

تتمثتتل المرحلتتة األوليتتة قبتتل الز ارعتتة بالعنايتتة بالشتتتول وذل ت بإ ازلتتة الجتتذور المكستتورة وتقصتتير الجتتذور الطويلتتة ليصتتبح متتن الستتهل وضتتعها فتتي

الحفرة .تحفظ الجذور في خليط مؤلف من  0/0ماء  0/0 +زبل البقر  0/2 +طين لتسهيل نمو الشتول بعد الزرش.

طريقة الغرس في الحفرة


تحفر الجور بعد التسوية فتي الصتيف أو الخريتف ب بعتاد  20 x 20ستم وي ارعتى عنتد الحفتر وضتع  00ستم متن الطبقتة الستطحية علتى



تقلع الغ ار

من المشتل بعد تساقط األو ار وتنقل حاالً الى أرا البستان وتحفظ في خند بعتد طمتر الجتذور بتالتراب ويضتاف المتاء



تقص الجذور المجروحة والمريضة بمقص معقم ويفضل أن تغم

جهة والطبقة السفلى الباقية على جهة أخرى.

لت مين الرطوبة الكافية لحفظ الجذور من الجفاف.

مكتتون متتن مبيتتد حشتتري  +مبيتتد فطتتري  +أوكستتيكلور النحتتا
ساعة ثم تغر وتروى مباشرة.

الجذور بمحلول

متتع المتتاء لمتتدة ربتتع



يخلط  2كلج من السماد العضوي المتخمر مع  200غ ستوبر فوستفات ( )%42و



يوضع الخليط في أسفل الحفرة (ويفيد أحياناً وضع طبقة من الحصى تحتت الخلتيط

 61سم

 000غ من سلفات البوتاسيوم ( )%20مع تراب الطبقة العلوية من الحفرة.

في أسفل الحفرة في بعا المنتاط ) ويتتابع ردم التتراب المحفتور فتي الحفترة لفصتل

 15سم

الخليط الساب عن الجذور حتى يصل التراب المردوم الى سطح التربة تقريباً.



توضتع الغرستتة عاموديتتا متجهتة قلتتيالً للجهتتة الغربيتتة ( أو الجهتة المواجهتتة للريتتاص الستتائدة
فتتي المنطقتتة فتتي الربيتتع) وبشتتكل أال تتجمتتع الجتتذور فتتي كتلتتة واحتتدة ملتفتتة حتتول بعضتتها

البعا ويؤكد على ضرورة قص الجذور المجروحة والمريضة قبل طمرها.

شكل الغراس (مصدر )44



يجب أن تكون منطقة الطعم بإتجاه الرياص على ارتفاش  00سم فو ستطح األرا بعتد الضتغط علتى التتراب حتول الغرستة بشتكل جيتد



تقص الغرسة على ارتفاش  00-20سم على األرا على أن يكون القص على برعم جيد متجهاً الى الجهة الغربية أو الجهة المواجهة

مع مراعاة بقاء الغرسة قائمة بشكل عامودي.

للريتتاص .فتتي الربيتتع ،تقتتص ستتائر األغصتتان الجانبيتتة الموجتتودة علتتى ستتا الغرستتة علتتى بتترعم واحتتد ،يقصتتر ستتا الغرستتة فتتي المنتتاط
المعرضة للرياص الشديدة الى  20سم.



تروى الغ ار

بعد زراعتها مباشرة بشكل كافي ( 20-00ليتر ماء)

02

الفصل الثاني
الخدمات الزراعية
 -1التسميد

يهدف تسميد أشجار المشمش الى ما يلي:




اصالص التربة مع األخذ بعين اإلعتبار ما تحتويه التربة من عناصر غذائية.

امداد التربة بمدخرات سمادية كافية لضمان نمواً وأثما اًر جيدين لألشجار لتغذية المحصول الحالي من الثمار.

تكوين وتمايز البراعم الثمرية للمحصول الالح .

تعتمتتد كميتتة الستتماد الواجتتب اضتتافتها التتى بستتاتين المشتتمش علتتى :الصتتنف ،عتتدد األشتتجار فتتي وحتتدة المستتاحة ،عمتتر األشتتجار ،درجتتة خصتتوبة

التربة وعمقها ،األصل المستعمل.

يساعد السماد العضوي على تحسين قوام التربة ونظام التهوية وزيادة قدرتها على االحتفاظ بالرطوبة ،اضافة لكونه مصد اًر غذائياً مهماً للنبات.

كمتتا يمكتتن استتتخدام الستتماد االخضتتر وذل ت بز ارعتتة النباتتتات البقوليتتة التتتي تقلتتب فتتي التربتتة مثتتل البرستتيم والفتتول حيتتث يزيتتد متتن خصتتوبة التربتتة

ويحسن من صفاتها الطبيعية.

طرق اضافة السماد

تستخدم اآلالت على نطا واسع حاليا في البساتين الكبيرة لنثر السماد او الضافته في التربة.

كما يمكن ان يضاف السماد نث ار يدوياً ثم يخلط بالتربة بحراثة سطحية او يوضع حول الشجرة او يضاف في مياه الري.

مواعيد التسميد

سماد األساس أو سماد العمق
قبتتل الغتتر وأثنتتاء ت ستتي

األرا بالح ارثتتة العميقتتة ،يضتتاف للتتدونم الواحتتد ح توالي  3-5طتتن ستتماد عضتتوي متخمتتر أو ستتماد أخضتتر بواستتطة

محصول بقولي يحرث في األرا وقت ازهاره .تكرر عملية اضافة األسمدة العضوية المتخمرة مرة كل سنة أو سنتين.

تضتتاف األستتمدة العضتتوية ،الفوستتفورية والبوتاستتية م ترة واحتتدة فتتي الستتنة فتتي الخريتتف أو فتتي بدايتتة فصتتل الشتتتاء (تش ترين الثتتاني-كتتانون األول)
وتخلط جيداً في التربة.

سماد التغطية

يضاف السماد اآلزوتي على  6دفعات:




الدفعة األولى نصف الكمية في شهر شباط قبل انتفاخ البراعم أو  0/0الكمية قبل بدء النمو بشهر

الدفعة الثانية ربع الكمية في نهاية شهر أيار -بداية حزيران أو  0/0الكمية عند بدء نمو العقد.
الدفعة الثالثة ربع الكمية في نهاية شهر اب أو  0/0الكمية المتبقية قبل القطاف بمدة شهر

مع مراعاة ري البستان بعد كل دفعة سمادية ازوتية.

مقادير االسمدة

يستخدم التوازن الغذائي  NPKحيث يؤخذ اآلزوت  Nكوحدة قيا .

يبين الجدول التالي كميات األسمدة المضافة لشجرة المشمش في المراحل الفينولوجية


في طور النمو ،تظهر حاجة االشجار لعنصر اآلزوت لتكوين نمواتها الخضرية.



في طـور االثمـار الكامـل ،تحتتاج شتجرة المشتمش التى كميتة اكبتر متن الفوستفور والبوتاستيوم ،فالفوستفور يستاعد علتى تكتوين البتراعم

الزهريتتة ويتتنظم خصتتوبة االشتتجار ويطيتتل متتن فت ترة تخ تزين الثمتتار .امتتا البوتاستتيوم فيحستتن متتن نوعيتتة الثمتتار ومتتن درجتتة مقاومتهتتا

لالمراا.

00

كميات األسمدة (كلغ في الدونم)

الطور الفينولوجي

طور النمو

اآلزوت كلغ/دونم
 0-2وحدة N

أي متتا يعتتادل  40-00كلتتج متتن ستتلفات
األمونيا ( )%20أو  00-20كلتج متن
نترات االمونيا ()%00،2

طور األثمار الكامل

اآلزوت كلغ/دونم

 20-00وحدة N
أي ما يعادل  000-20كلج من ستلفات
األمونيا ( )%20أو  20-00كلتج متن
نترات االمونيا ()%00،2

تحدد كمية السماد المضافة على أسا

التوازن السمادي
1N- 0,75P2O5-1,75K2O
الفوسفور كلغ/دونم

االبوتاسيوم كلغ/دونم

أي مت تتا يع ت تتادل  00-22كلت تتج م ت تتن
سوبر فوسفات ()%00-02

أي م ت تتا يع ت تتادل  24-00كل ت تتج م ت تتن
سلفات البوتاسيوم ()%40

التوازن السمادي
1N-1P2O5-2K2O
الفوسفور كلغ/دونم

االبوتاسيوم كلغ/دونم

 2-4،2وحدة P2O5

 20-00وحدة P2O5
أي م تتا يع تتادل  020-20كل تتج م تتن
سوبر فوسفات ()%00-02

 02-5وحدة K2O

 40-20وحدة K2O
أي م ت تتا يع ت تتادل  00-40كل ت تتج م ت تتن
سلفات البوتاسيوم ()%40

المعادلة التالية:

كمية السماد المضافة = كمية العنصرالضرورية للنبات (الوحدة)  / 111 xتركيز العنصر في السماد

 إذا لم يتم تحليل التربة ،تضاف األسمدة الكيماوية سنويا تبعاً للجدول التالي (مصدر )66
عمر الشجرة

ســـماد عضـــوي

وحـــــــدة اآلزوت

يوريــــــــــــــــــــــــــــــــــا

السنة األولى

5

2

00

م/3دونم

السنة الثانية

بعد

مــــــــن الســــــــنة
الخامســـة ومــــا
بعد

(كلغ/دونم)
2

00

(كلغ/دونم)
2

(كلغ/دونم)
00

8

01

3

06

3

5

00

55

1

02

8

03

06

58

8

01

05

54

 6م ست ت ت ت ت ت ت ت تتماد

00

55

الزراعة المروية
00

55

السنة الثالثة

الخامســـة ومــــا

الفوســـــــــــــــــفور
صــــــــــــــــــــــــــافي

(تركيز )%66
(كلغ/دونم)

البوتاســــــــــــــيوم
صــــــــــــــــــــــــــافي

البوتاســــــــــــــيوم
(تركيز )%05

05

السنة الرابعة

مــــــــن الســــــــنة

صــــــــــــــــــــــــــافي
(كلغ/دونم)

(66تركيز)%
(كلغ/دونم)

وحــــــــــــــــــــــــــــــدة

سـوبر فوسـفات

وحــــــــــــــــــــــــــــــدة

ســـــــــــــــــــــــــلفات

6

عض ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوي
متخمر مرة كتل
سنتين

 6م ست ت ت ت ت ت ت ت تتماد
عض ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوي
متخمر مرة كتل
6

2

00

الزراعة البعلية
2

00

50

00

00

2

سنتين

 إذا تم تحليل التربة ،تضاف الكميات التالية من األسمدة بعد معرفة محتواها من العناصر الغذائية (مصدر )66
اآلزوت

كمية اآلزوت( Nجزء بالمليون )ppm
نتيجة التحليل المخبري

معدل اإلضافة (كلغ  Nصافي/
دونم)

أقل من 2

00

5-2،0

02-5،0

05-02،0

الفوسفور

أكثر من 20

كمية الفوسفور( P2O5جزء بالمليون )ppm
نتيجة التحليل المخبري (طريقة أولسن)

04

(كلغ/دونم)
05

02

02

02

02،2

02

22

0

02،0

معدل اإلضافة (كلغ P2O5

معدل اإلضافة سوبر فوسفات

صافي/دونم)
04

أقل من 0

معدل اإلضافة يوريا
(تركيز)%66

(تركيز ( )%66كلغ/دونم)
00،2

2-0،0

02

5-2،0

02-5،0

02-02،0
00-02،0

أكثر من 00

البوتاسيوم

22

00

20،2

2،2

02،0

2

00،0

0

2،2
-

-

كمية البوتاسيوم( K2Oجزء بالمليون )ppm

معدل اإلضافة (كلغ K2O

معدل اإلضافة سلفات

أقل من 20

02

(كلغ/دونم)
02

نتيجة التحليل المخبري (طريقة Acétate
)Ammonium

صافي/دونم)

020-20

000-020
200-000
240-200

أكثر من 240

البوتاسيوم (تركيز )%05

04

20

02

24

00

20

0

02

-

-

التحليل الورقي لشجرة المشمش




يجب أن يتراف التحليل الورقي مع تحليل التربة خاصة عند توارد الش في ما خص نقص العناصر الصغرى
يجب اختيار عينات األو ار السليمة مع عنيقاتها على علو  020سم وأخذها من الفروش الخضرية الطويلة ذات عمر السنة.
يجب أخذ  000ورقة من  22شجرة مختلفة بطريقتة عشتوائية وبعتد حتوالي  000-002أيتام بعتد  % 20متن تفتتح األزهتار ممتا يعنتي
خالل شهر حزيران وذل حسب االصناف وموقع البستان.

يبين الجدول التالي كميات العناصر الرئيسية والصغرى المستحبة تواجدها في أو ار المشمش (مصدر ) 42
العنصر
أزوت

فوسفور

ناقص جدا
أقل من 0،2

ضعيف

مرتفع

 %من المادة الجافة

0-2،4

2،0-0،2

4-0،0

أكثر من 4

أقل من 0،05

0،00-0،05

0،22-0،04

0،4-0،22

أكثر من 0،4

أقل من 0

0،4-0

0-0،2

4-0،0

أكثر من 4

بوتاسيوم

أقل من 0

كالسيوم

كمية العنصر

معتدل

عال جدا

0-0،2

0،2-0

4-0،0

أكثر من 4

منغنزيوم

أقل من 0،2

0،25-0،2

0،0-0،0

0،0-0،0

أكثر من 0،0

حديد

أقل من 20

55-20

220-000

200-220

أكثر من 200

منغنيز

أقل من 20

05-20

020-40

400-020

أكثر من 400

بور

أقل من 20

24-20

20-22

00-20

أكثر من 00

نحاس

زنك

 -2الري


أقل من 4

أقل من 02

جزء من المليون من المادة الجافة
2-4

02-2

05-02

00-02
20-20

20-20

أكثر من 00
أكثر من 20

ت ترتبط حاجتتة شتتجرة المشتتمش الستتنوية للمتتاء بعوامتتل متعتتددة منهتتا  :االرتفتتاش عتتن ستتطح البحتتر ،رطوبتتة التربتتة ،نفاذيتتة التربتتة ،الشتتروط
المناخية ( الهطول المطري ،مقدار التبخرخالل فصل الصيف ،الرطوبة الجوية) ،أصل االشجار وعمرها وكمية الماء المتوفرة.



يعتبتتر المشتتمش متتن األنتواش المقاومتتة للجفتتاف نستتبياً ومتتن الضتتروري األختتذ بعتتين االعتبتتار نتتوش األصتتل المستتتعمل ومتتدى احتياجاتتته
المائية .المشمش المطعم على اللتوز المتميتز بمقاومتته للجفتاف تكتون احتياجاتته المائيتة أقتل متن المشتمش المطعتم علتى بتاقي أنتواش
اللوزيات األخرى المتميزة بارتفاش احتياجاتها المائية مقارنة مع اللوز.



تقدر اإلحتياجات المائية لشجرة المشمش بحوالي 20م 0في اليوم وللهكتار الواحد خاصة خالل فترات الصيف الحارة.



يروى البستان الحديث في موسم النمو بعمتر حتتى  2ستنوات بحتوالي 2000م متن المتاء للهكتتار ،وبعمتر حتتى  00ستنوات بحتوالي
 4000-0000م 0واكبر من 00سنوات بحوالي 2000-2000م 0للهكتار.
0

02



تروى االرا بشكل عام بمعدل  0-4مترات ستنوياً ختالل فصتلي الربيتع والصتيف .ان نستبة الرطوبتة المالئمتة لنمتو اشتجار الفاكهتة
واثمارهتتا هتتي  .%00-22ففتتي اال ارضتتي الرمليتتة يجتتب اضتتافة المتتاء عنتتدما تصتتل نستتبة الرطوبتتة فيهتتا التتى  %4-0وفتتي اال ارضتتي
الخفيفة الى  %00-0وفتي اال ارضتي الطينيتة التى  .%20-20اجمتاال ،تصتل الجتذور الماصتة ( )%00لشتجرة المشتمش فتي التربتة
الى عم  002-20سم (مصدر .)40



يفضل عدم زراعة شجرة المشمش بعالً اال في المناط كثيرة األمطار والمرتفعات الجبلية ،ومتع ذلت فتإن اعطاءهتا ريتتين أو ثتالث
ريات في مثل هذه المناط خاصة خالل فصل الصيف يؤمن محصوالً جيداً وأكثر اقتصادية.



ي ارعتتى أثنتتاء ري األشتتجار المثمترة متتن المشتتمش عتتدم مالمستتة المتتاء للستتا مباشترة وتتتروى األشتتجار بتهيئتتة أقنيتتة ري بتتين األشتتجار
وبعيدة عن ساقها بحوالي المتر أو بواسطة حلقتين مفرغتين من الداخل يجري ماء الري بينهما.



يوقتتف التتري ختتالل فتترة اإلزهتتار وبدايتتة عقتتد الثمتتار ،ويجتتب الحتتذر متتن المبالغتتة فتتي التتري حمايتتة لألشتتجار متتن اإلصتتابة باالصتتفرار
والتصمج وتعفن الجذور وموتها.

 -3التقليم

يعتتد التقلتتيم ركنتتا متتن االركتتان الرئيستتية للعمليتتات الحقليتتة المنفتتذة فتتي بستتاتين الفاكهتتة ،لتتذل متتن الضتتروري تنفيتتذ التقلتتيم بشتتكل دوري متتع م ارعتتاة
الخصائص البيولوجية لالشجار ومدى تجاوبها مع عملية التقليم .نميز من الناحية التطبيقية نوعين من التقليم:
 تقليم لتكوين هيكل تاج الشجرة.


تقليم االثمار.

تقليم التربية أو تكوين هيكل تاج الشجرة
 التربية الكأسية

تعتمد طريقة التربية الك سية بشكل كبير في لبنان خاصة في منطقة البقاش.

تهتتدف التربيتتة الك ستتية علتتى اعطتتاء الشتتكل الك ستتي لألشتتجار وتشتتكيل هيكتتل قتتوي للشتتجرة أثنتتاء طتتور النمتتو وخل ت ت توازن بتتين الحمتتل والنمتتو
الخضري أثناء اإلثمار .تجري التربية الك سية ،اجماال ،للكثافة  4 x 2م.
تربى شجرة المشمش عموماً بشكل ك سي على سا متوسطة او منخفضة ،وتنفذ التربية الك سية حسب المراحل التالية:
تبدأ عملية تكوين التاج بقص الغرسة بعد الغر مباشرة على االرتفاش المطلوب ،والمقصود فيه المسافة الفاصلة بتين ستطح التربتة وبدايتة اول
تفرش هيكلي للشجرة.

السنة األولى


تقتتص الغ ت ار علتتى ارتفتتاش  80-30ستتم وعلتتى بتترعم يتجتته التتى الغتترب أو االتجتتاه
المعاك لهبوب الرياص .يتر  6أو  2براعم جيدة ومكتملة التكتوين لتؤلتف فيمتا بعتد
مع باقي البراعم األخرى طرود جانبية تنتخب منها الفروش الهيكلية المستقبلية.



ينتخب من على الفرش الرئيسي  4-6أفرش نامية أو طرود جانبية حسب قوة الشتجرة
وخصتتوبة التربتتة ،موزعتتة توزيعتاً متستتاوياً حتتول محتتيط الستتا ومتباعتتدة عتتن بعضتتها
بحوالي  62-00سم تقريبا ،ثم يجرى تقصير هذه األفرش بحيتث يبقتى علتى برعمتان
أو ثالثة براعم.
 يراعى عدم خروج فرعين من نقطة واحدة على السا منعاً لتكسر األغصان.

فريعات ثانوية
Raneau anticipé

 يجتتب أن ال يقتتل ارتفتتاش الفتترش الرئيستتي  60ستتم عتتن ستتطح التربتتة ،وتتزال األفتترش
األخرى غير المرغوبة ازالة تامة.
 اذا لم يتم انتخاب األفرش في السنة األولى ،تكمل العملية في السنة الثانية.
مصدرست)53
تاكنة ت تزال جميتتع
األولىالب ت(راعم ال
السنةدد متتن
 اذا كانتتت الغ ت ار قصتتيرة وصتتغيرة وفيهتتا ع ت
األفتترش الناميتتة علتتى جوانبهتتا وتقطتتع قمتهتتا علتتى ارتفتتاش  20ستتم متتن ستتطح األرا ،وفتتي بتتدء الستتنة
التالية تختار األفرش الرئيسية.

السنة الثانية-الثالثة

خالل فصل الشتاء ،في السنة الثانية من عمر الغرسة:

02



تقصر األفرش الجانبية التى أطتوال تتناستب وقوتهتا بحيتث تكتون أطرافهتا فتي مستتوى واحتد تقريبتاً .يجتب م ارعتاة عتدم تفتو نمتو فترش علتى بقيتة
األفرش وذل بتقصيره .يمكن أن تقص الطرود على برعم خارجي نهائي وعلى مسافة 20-20سنتم من نقطة المنش .



تقصر األفترش الرئيستية المختتارة علتى ارتفتاش متستاو تقريبتاً اذا أعطتت نمتواً يزيتد علتى  12ستم ،أمتا اذا أعطتت نمتواً أقتل متن ذلت وكانتت
عليها أفرش ثانوية عديدة فال يقطع طرف األفرش الرئيسية وانما يجري خف األفرش الجانبية عليها بحيث يتر منهتا  6-5أفترش ثانويتة قويتة
على كل فرش رئيستي بشترط أن ال تقتل المستافة بتين أقربهتا التى الستا عتن  62-60ستم وأن تتجته التى الختارج متع م ارعتاة تقصتيرها التى
نصف أو ثلثي طولها تبعاً لقوتها.



يتواجتد ،فتي الستنة الثالثتة ،علتى الغرستة  2-0فتتروش بعمتر ستنتين محمولتة علتى الستا وكتل منهتتا يحمتل طتردين التى ثالثتة طترود موزعتتة
 02 -00سنتم من نقطة المنش وعل برعم نهائي خارجي.
ومتباعدة عن بعضها .تقلم كالً من هذه الطرود على مسافة
 يالحتتظ فتتي حتتال انتختتاب فتترعين جتتانبيين ثتتانويين علتتى فتترش رئيستتي وكتتان أحتتدهما علتتى قاعتتدة
الفرش واآلخر أعلى منه ،يتم تقليم الفرش العلوي تقليماً أشد من األستفل .يجتب ا ازلتة جميتع األفترش
التتتي تظهتتر علتتى الجتتذش ماعتتدا األفتترش الصتتغيرة القريبتتة متن قمتتة الشتتجرة والتتتي تميتتل للنمتتو التتى
األعلى وأيضا األفرش التي تختر داخل الشجرة عرضياً من جانب الى اخر.

السنة الثانية والثالثة
(مصدر )53

السنة الرابعة

تتكون في السنة الرابعة الفروش الهيكلية وهي بعمتر  0ستنوات محمولتة علتى
الجتتذش وعتتددها متتن 0التتى  ،4تحمتتل بتتدورها الفتتروش النصتتف هيكليتتة .ت ختتذ
الشجرة الفتية في هذه المرحلة الشكل الك سي المفتوص المناسب حيتث تتوضتع
اعضاء النمو واالثمار على تاج الشجرة.
تستتتهدف عمليتتة التقلتتيم فتتي هتتذه المرحلتتة تقلتتيم طتترود النمتتو الخضتتري علتتى

 00-20ست تتنتم مت تتن نقطت تتة المنش ت ت وذل ت ت للحت تتد مت تتن النمت تتو الخضت تتري القت تتوي
وتشجيع نمو اعضاء االثمار ،اضتافة التى تخفيتف الطترود الناشتئة متن نقطتة

واحتتدة  .ي تتتم التقل تتيم بش تتكل خفي تتف حيتتث تت تزال منه تتا بع تتا األف تترش الرئيس تتية
الموجتتودة داختتل الشتتجرة حتتتى يتغلغ تل الضتتوء لألج تزاء الداخليتتة ممتتا يستتاعد

على تكوين البراعم الزهريتة فتي تلت األجتزاء ،وتتزال أيضتا األفترش المتزاحمتة.
يج تتب االحتف تتاظ ب تتبعا األف تترش الص تتغيرة الت تتي تحم تتل الثم تتار ال تتى الثل تتث أو

النصف حسب قوتها وخاصة المتقارب منها.

تبدأ الشجرة في هذه السنة بالحمتل التبشتيري وبتذل تنتهتي عمليتة تربيتة التتاج

السنة الرابعة (مصدر )53

ويبدأ نوش جديد من التربية هو تربية االثمار.

السنة األولى

الثانية

الرابعة

الثالثة

يبين الشكل مراحل طريقة تقليم التربية ألشجار المشمش (مصدر )46

 التربية الهرمية

يعتمد في بعا األحيان ،في بعا المناط الجبلية وعلى المنحدرات ،الشكل الهرمي حيتث يتتم اختيتار  6أفترش قاعديتة أساستية ( 10-30ستم
من مستوى التربة) باإلضافة الى  2-6أفرش موزعة بشكل متوازي لولبي على طول "المل " األساسي.

 التربية بشكل حرف  Vأو Y
02

حاليا يوجد توجه عالمي إلعتماد شكل  Vأو  Yفتي التربيتة لمتا تتميتز بته متن خصتائص فتي ستهولة المعتامالت الزراعيتة باإلضتافة التى دختول
الشم والهواء الى قلب الشجرة بشكل أفضل مما يحسن من انتاجية الشجرة كما ونوعا.
بإعتماد هذه التربية يمكن زيادة كثافة الزرش واعتماد المسافات التالية 2-2 :أمتار بين الخطوط و 0-2،2أمتار بين األشجار.
تتطلب هذه الطريقة من التربية الى خبرة عالية في عملية التشحيل باإلضافة الى زيادة تكاليف ت سي البستان للحاجتة التى بنتاء أست حديديتة
للتربية.

تقليم اإلثمار

يتم تقليم اإلثمار بعد أن ت خذ الشجرة شكلها األساسي من جراء عمليات التربية .يجب أن يحق تقليم اإلثمار األهداف التالية:


المحافظة على ارتفاش وانتشار الشجرة ضمن الحدود المرغوب فيها.



توزيع الخشب المثمر بصورة متجانسة على جميع أجزاء الشجرة بقدر اإلمكان.



تجديتد الخشتب المثمتر بمقتتادير كافيتة ستنوياً ألن الخشتتب الجديتد يحمتل جتتزءا متن اإلنتتاج ويتكتتون عليته الطترود التتتي ستوف تحمتل معظتتم
اإلنتاج في السنة.



تحسين نوعية الثمار ألن التقليم الثمري يزيتل كميتة متن البتراعم الثمريتة ممتا
ينتتت عنتته زيتتادة نستتبة األو ار التتى الثمتتار كمتتا يتتتم التتتخلص متتن النم توات
الضتتعيفة أو المصتتابة أو المكستتورة وتختتف النم توات المتزاحمتتة ممتتا يستتهل
من عملية رش المبيدات وتعريا الثمار الى الضوء الكافي.



تش تتجيع تك تتوين الط تترود الثمري تتة المختلط تتة باس تتتمرار ب تتدال م تتن الهرم تتة،
الضت تتعيفة والمكست تتورة نتيجت تتة جمت تتع المحصت تتول او المصت تتابة بت تتاالمراا
والحشرات.



تسهيل عملية تفريد وجني الثمار.



التقليتل متتن ظتاهرة التنتتاوب فتتي اإلثمتار ألن معظتتم الثمتار تكتتون محمولتتة
جانبياً علتى الطترود الواقعتة باتجتاه نهايتات األفترش التتي عمرهتا ستنتان أو
أكثر.

ينصح عند إجراء تقليم إثمار شجرة المشمش:


تقلين اإلثمار (مصدر )53

قطع وتجديد األفرش التي تكون معظم الطرود فيها قد تجتاوز عمرهتا  3ستنوات أو أكثتر وذلت ألن طترد المشتمش يكتون مستتقيما
والبرعم الطرفي فيه يكون خضرياً وقصير العمر اإلثماري حيث يقل اثمار الطرد بعد عامه الثالث.



الحفاظ على الباقات الزهرية.



ت خير اجراء عملية التقليم الثمري التى مابعتد انتهتاء مرحلتة اإلزهتار لكتون أشتجار المشتمش تزهتر مبكت اًر فتي الشتتاء وأوائتل الربيتع
(حسب المنطقة والصنف) لتخفيف تعرا أزهارها وثمارها العاقدة حديثاً الى خطر الصقيع الربيعي.



التنسي بين التقليم والتسميد والري للحصول على نموات سنوية مثالية تبلج أطوالها من  12-60سم على األشجار حديثة البتدء
باإلثمار و  62-52سم في األشجار المثمرة كبيرة الحجم.



ا ازلتتة جميتتع النمتوات الجانبيتتة  Rameaux latérauxالتتتي تتميتتز أشتتجار المشتتمش بإعطائهتتا وخاصتتة علتتى الجتتزء الستتفلي متتن
السا وبين األفرش.



ازالة جميع النموات المصابة واألفرش اليابسة والمتشابكة وكذل األفرش المتدلية بحيث ال يسمح لها بمالمسة األرا عنتد نضت
الثمار عليها.



تقليم الطرود الثمرية المختلطة بطول نحو 00-0سنتم ،واذا وجدت اقصر من ذل يقص البرعم الخضري النهائي.



تقليم طرود النمو وبشكل مناسب .تتعل درجة التقصير بعمر الشجرة وحالة الطرود وقوة نموها ،فكلما كانت الشتجرة فتيتة وقويتة
النمو كان التقصير اقل للطرود .فعندما يكون طول الطرد  20-20سنتم يجب اجراء تقصير خفيف حتى يحافظ على محصول
كبير .واذا كانت قوة النمو اقل من ذل يجب اجراء تقليم قصير بغية الحصول على نموات جديدة وطرود ثمرية.



تفريد اعضاء االثمار بحيث تتوزش بشكل منتظم وغير متزاحم.



ازالة الطرود الشحمية Brindillesويمكن ابقاؤها اذا دعت الحاجة لذل .



اجراء القطع التجديدي لالشجار التي يالحظ عليها ضعف النمو وتعرية الفروش وتكرار ذل كل  2-4مرات.
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 عموم تاً ان شتتدة التقلتتيم الواجتتب اج تراؤه علتتى أشتتجار المشتتمش هتتي أقتتل متتن التقلتتيم التتتي تحتاجتته أشتتجار التتد ار وذل ت الختتتالف
طبيعة حمل الثمار بينهما.
 اجمتتاال تثمتتر شتتجرة المشتتمش علتتى الباقتتات الزهريتتة "باقتتة متتايو" ،لتتذل يجتتب كتتل ستتنة محاولتتة الحصتتول علتتى الطتترود المختلطتتة
لتجديد "باقة مايو".
 يجرى التقليم في الصيف (التقليم األخضر) لتسهيل عملية نض وانتفاخ الثمار.

 -6التفريد

تهدف عملية تفريد شجرة المشمش الى تحسين حجم الثمرة بتخفيا حمولة الشجرة في السنة العالية اإلنتاج والى تجنب دخول مرحلة التناوب.
تعتبر عملية تفريد ثمار شجرة المشمش غير أساسية كما في األشجار المثمرة األخرى كالتفاص والد ار .
تتم عملية التفريد يدويا وتزال الثمار المحمولة على الطرود الشحمية الرفيعة جتدا متع اإلبقتاء علتى حتوالي  2-6ثمتار وعلتى ثمترة أو ثتالث ثمتار
المحمولة على "باقات مايو الزهرية" .يحتفظ بثمرة واحدة على الطرود المختلطة لكل  02ورقة.

 -5التعشيب
من الضروري ازالة األعشاب الضارة لتجنب التناف

الضارة.
على الغذاء والماء .كما وأنها تعتبر موطن للعديد من الحشرات ّ

ان األشجار الفتية حساسة جدا" على األعشاب الحولية والمعمرة مثل الرزين ،النجيل ،المديدة وصباص الخير .كما وأنه ال يجوز استخدام
مبيدات األعشاب خالل هذه المرحلة ،لذل يجب القضاء عليها قبل الزرش بإستخدام مبيد غاليفوسات  Glyphosateقبل  0أسابيع من نقب

األرا في حال وجودها .ومن ثم يجب اعتماد حراثة خفيفة خالل السنوات الثالث األولى مع تعشيب يدوي حول األشجار.
الضارة بواسطة اتباش بعا الممارسات الحقلية أبرزها:
يمكن الحد من انتشار األعشاب ّ
 عدم استخدام اسمدة حيوانية غير مخمرة جيدا.
 اعتماد الري بالتنقيط.

 منع دخول الحيوانات المجترة الى داخل البستان ألنها تساهم في نقل بذور األعشاب عبر الروث.
 مكافحة األعشاب الضارة المتواجدة على اطراف البستان.
المكافحة الميكانكية في البساتين الحديثة الزرع:


فالحة الحقل في بداية الموسم في الربيع على الفرامة دون اإلقتراب من جذور االشجار وتعشيب يدوي لألعشاب المتواجدة تحت



اإلستمرار في التعشيب اليدوي عند ظهور األعشاب مجددا" .

الشجرة.

المكافحة الكيميائية في البساتين المنتجة:

 الرشة األولى في الخريف :استخدام مبيد عشبي مانع اإلنبات مثل أوكسيفلورفين  Oxyfluorfenواستخدام مبيد عشبي جهازي
يقضتتي علتتى األعشتتاب الرفيعتتة والعريضتتة معتتا" مثتتل :غاليفوستتات  Glyphosateللقضتتاء علتتى األعشتتاب الخريفيتتة الشتتتائية

الدائمة ومنها النجيليات

 الرشتتة الثانيتتة فتتي أول الربيتتع بعتتد الفالحتتة :متتزج المبيتتد العشتتبي المتتانع اإلنبتتات أوكستتيفلورفين  Oxyfluorfenمتتع مبيتتد عشتتبي
جهازي يقضي على األعشاب الرفيعة والعريضة معا" مثل :غاليفوسات ،Glyphosate

تتم است تتتخدام أحت تتد المبيت تتدات العشت تتبية التاليت تتة :غاليفوست تتات
 الرشت تتة الثالثت تتة فت تتي الصت تتيف :فت تتي حت تتال ظهت تتور األعشت تتاب مجت تتددا" يت ت ّ
 Glyphosateللقضتاء علتى األعشتاب الرفيعتة والعريضتة أو فلويتازيلوب – ب – بوتيتل  Fluzilop-p-butylللقضتاء علتى
األعشاب الرفيعة

 عدم رش مبيدات األعشاب خالل الطق
األشجار مما يسبب يباسها

الحار وفي منتصف النهار لتجب عملية تبخر المبيد ومالمسة أو ار
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الفصل الثالث
برنامج المكافحة المتكاملة
برنامج المكافحة المتكاملة

ان اإلدارة المتكاملة لآلفات  IPMهي نظام يستخدم فيه عدد من الوسائل الزراعية ،البيولوجية
والميكانيكية تساهم معا" في تخفيا مستوى الضرر النات عن حشرة أو افة الى دون العتبة

IPM

اإلقتصادية الحرجة ،وتبقى المكافحة العالجية بالمبيدات الحل األخير الذي يجب ان يلج اليه

المزارش عندما لم تفلح كل الوسائل المذكورة سابقا" في ابقاء معدل اإلصابة منخفضا" .لذل يترتب
على المزارش أن يقوم ببعا األعمال الزراعية الضرورية لتالفي الحقا" اصابة محصوله ببعا

اآلفات واألمراا اإلقتصادية وهي تتضمن التوصيات التالية:

 تجنب األراضي السيئة الصرف وت مين تصريف جيد للمياه
 اجراء فحص للتربة من حيث األمراا الفطرية ،البكتيرية والنيماتود قبل الزرش
 ان تعقيم األرا في البساتين المعدة لزراعة األشجار المثمرة هي غير اقتصادية .وفي حال تبين وجود أمراا خطيرة في التحاليل ،يجب
القيام ببعا اإلجراءات قبل الزرش كنقب األرا عميقا" وتعريضها للشم

مقاومة.

والهواء ،اعتماد دورة زراعية لعدة سنوات واختيار أصول

 اختيار األصل المناسب لبيئة البستان (مثال" أصل مقاوم لبعا األمراا في المناط الرطبة أو ذات التربة الثقيلة)
 اختيار شتول مصدقة خالية من عدد من اآلفات الزراعية ،األمراا الفيروسية ،الفيروسية الشبيهة ،األمراا الفطرية والبكتيرية
 اعتماد مسافات زرش مناسبة حسب قوة نمو األشجار
الضارة داخل وحول البستان فهي تعتبر مضيفا" لبعا اآلفات
 القضاء على األعشاب ّ
 تحسين بنية التربة وزيادة محتواها من المادة العضوية بإستعمال السماد البلدي المتخمر جيدا" لتفادي نقل بعا اآلفات وبذور األعشاب
 ازالة األغصان والفروش المصابة بشدة وحرقها
 رش األشجار في الشتاء ،بعد التقليم ،بزيت معدني للقضاء على البيوا والحشرات الراكدة ،ورش مركب نحاسي للوقاية من األمراا
الفطرية

 طلي جذوش األشجار واألفرش الهيكلية في الربيع بالكل

المطفى للوقاية من الحشرات التي تصيب الخشب

 تطهير معدات التشحيل عند اإلنتقال من شجرة الى أخرى
 تجنب الزيادة في الري والتسميد اآلزوتي
 تجنب زراعة محاصيل ثانوية بين األشجار التي يمكن أن تكون عائال" مشتركا" لبعا اآلفات الزراعية
 جمع الثمار المتساقطة على األرا ووضعها في أكيا
تحت التربة لقتل اليرقات المتواجدة داخل الثمار

نايلون محكمة اإلغال تحت أشعة الشم

 ازالة الثمار المتبقية على األشجار بعد القطاف

أو طمرها على عم يفو  20سم

ضرورة المكافحة

عندما تصل نسبة اإلصابة الى الحد اإلقتصادي الحرج لإلصابة وهو الحد
الذي من بعده تصبح قيمة األضرار التي تسببها اآلفة أكثر من كلفة العالج.

تتم المراقبة الحقلية؟
كيف ّ

نسبة اإلصابة

متى يجب التدخل للمكافحة؟

عدم المكافحة

الحد اإلقتصادي الحرج

التاريخ (يوم  /شهر)

 مراقبة البستان بإستمرار مرة كل أسبوعين على األقل قبل تفتح البراعم في الربيع حتى تساقط األو ار في الخريف
 اتباش توصيات مشروش اإلنذار المبكر لآلفات واألمراا الزراعية (مشروش التنمية الزراعية  ) ADPالذي يستخدم
المعطيات المناخية الصادرة عن محطات الرصد الجوي (أمطار ،رطوبة ،ح اررة )...لمعرفة اقتراب انتشار مرا أو

حشرة.
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 اختيار عينات من األشجار بنسبة  % 00من البستان ضمن نظام التعرج أو نظام الذهاب واإلياب

نظام الذهاب واإلياب

نظام التعرج

 مراقبة  000عينة من البراعم ،األو ار  ،األغصان والثمار في الدونم الواحد موزعة على الشكل
التالي00 :عينات من كل  00أشجار  /الدونم أو  2عينات من كل  20شجرة  /الدونم.

محطة رصد جوي

 تؤخذ العينات على ارتفاش مستوى اإلنسان ووفقا" لمراحل نمو الشجرة ولنوش اآلفة ،مثال" :مراقبة
مرا المونيليا في فترة اإلزهار ،ذبابة الفاكهة بعد عقد الثمار ...

 البحث في العينات عن وجود أي تشوهات أو اف ارزات أو مجمعات حشرية من بيا ،يرقات او
حشرات بالغة

هز البراعم فو
تم مراقبة الحشرات بواسطة العين المجردة او المكبر (عدسة  (10 xأو ّ
 يّ
صينية (صورة رقم  )0أو قمع مرتبط بكوب يحتوي على ماء أو سبيرتو (صورة رقم .)2

صورة رقم 1

 استخدام المصائد لرصد أول ظهور الحشرات البالغة .يتم وضع  2 – 0مصيدة  00 /دنم في

الجهة الجنوبية الشرقية من الشجرة وعلى ارتفاش  2 – 0،2متر ابتداء" من الربيع وتراقب مرة

كل أسبوش على األقل حتى موعد اقتراب القطاف.

 انواش المصائد التي يمكن استخدامها في بساتين األشجار المثمرة:

صورة رقم 2

 المصائد الغذائية  McPhailالمزودة بمادة جاذبة مثل بروتين هيدروليزات
 Protein Hydrolysateأو أمونيوم أساتات Ammonium Acetate

لجذب ذبابة البحر المتوسط

 المصائد الفرومونية من نوش  ،Deltaالمزودة بمادة جاذبة (فرومون خاص
بكل نوش من الحشرات) لجذب ذكور ذبابة البحر متوسط ،الكاربوكبسة
الشرقية وحفار فروش الد ار ....

المصائد الورقية
الصفراء االصقة

المصائد الفورومنية
Delta

 المصائد الفرومونية من نوش  ،Funnelالمزودة بمادة جاذبة خاصة لكل نوش
من ذكور حفار السا

 المصائد الورقية الصفراء الالصقة لجذب كل الحشرات خاصة المن

أسس المكافحة الكيميائية:

المصائد الفرومونية
Funnel

يعتمد سر نجاص المكافحة المتكاملة  IPMعلى التشخيص الدقي لآلفة (حشرة ،فطر ،بكتيريا،

فيرو ) ،ومعرفة دورة حياتها من أجل تحديد نوش المكافحة ،نوش المبيد المناسب لها والوقت الصحيح للتدخل وذل

المصائد الغذائية
Mc phail

عندما تكون اآلفة أكثر

الضارة والعمل على الحفاظ
حساسية على المبيد .ويجب اإلنتباه الى وجود األعداء الطبيعية ومراقبة مدى مساهمتها في القضاء على الحشرات ّ
عليها عن طري اختيار مبيدات أقل سمية لها وت مين النباتات الحرجية الجاذبة لها ،اذ يشكل غبار لقاحها مصدر غذائي مهما" جدا" لها.
من أبرز اس

المكافحة الكيميائية:

 توفر الخبرة الفنية لدى المزارش (حضور دورات تدريبية) أو استشارة مهندسين زراعيين
 مراقبة البستان بإستمرار لرصد اآلفات مبك ار"

 اعتماد المكافحة الوقائية مثل رش الزيت الشتوي والمركبات النحاسية واتباش توصيات مشروش اإلنذار المبكر لآلفات الزراعية
 الرش فقط عند تخطي الحد الحرج لإلصابة

 اختيار المبيد المناسب لآلفة وعدم تخطي الكمية والتركيز المسموص بهما واحترام فترة األمان المذكورة على العبوة (مراجعة الملح )
 التناوب في المبيدات لتجنب اكتساب المناعة لدى اآلفات
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تم ادخال األعداء الطبيعية الخاصة له.
 استعمال مبيدات خاصة باألكاروز ،علماً أنه يمكن اإلستغناء عن مكافحة األكاروز في حال ّ
 اإلنتباه في اختيار مبيدات الحشرات ،اذ أن البعا منها مثل مجموعة البايرثرويد يساهم في زيادة األكاروز
 استخدام مبيدات أقل سمية في حال وجود األعداء الطبيعية

 معرفة حساسية النبات على المبيد المستخدم

 معرفة أثر المبيد على النحل وتجنب الرش خالل فترة اإلزهار

 معرفة قابلية المبيد للمزج مع مبيدات أخرى في حال وجود أكثر من افة في الوقت نفسه.

 استعمال مبيدات أقل سمية قبل القطاف واحترام فترة األمان المذكورة على العبوة (مراجعة الملح )
 قراءة واتباش جميع المعلومات واإلرشادات الموجودة على عبوات المبيدات بشكل جيد والتقيد بها

تم رصدها في البستان وحفظها في سجالت لإلعتماد عليها في السنة المقبلة
 تسجيل كل المعلومات المتعلقة باآلفات التي ّ
 ان اإلفراط في التسميد اآلزوتي قد يؤدي في بعا األحيان الى انتشار وتكاثر بعا اآلفات مثل المن واألكاروز
 عدم رش المركبات الكبريتية مع الزيت الشتوي أو بفترة قريبة منه لعدم وجود تواف بينه
تضر بالثمار
 عدم رش مادة الكبريت قبل موعد اإلزهار مباشرة أو أثناءه أو بعده ألنها ّ
 يمنع الرش خالل مرحلة اإلزهار

 عدم الرش عندما تتعدى درجات الح اررة  00درجة مئوية

 يجب استخدام مبيدات مصرص بها من قبل و ازرة الزراعة وغير محظر استخدامها في دول اإلتحاد األوروبي
)(EC Prohibition Directive List 79 / 117 / EC

 يجب اإللتزام بقائمة الحد األقصى المسموص به من رواسب المبيدات في الثمار( RMLمراجعة الملح
المستخدمة من قبل الدول المستوردة واجراء التحليل المخبري في مختبرات حاصلة على شهادة األيزو
 17025أو ما يعادلها

(

ISO

الحشرات

من الدراق األخضر (Green Peach Aphid) Mysus persicae
ّ 
التفاف األو ار وتجعدها ،ندوة عسلية ونمو الشحبيرة السوداء ،وجود
نمل ،تشوه الثمار ،ضعف في نمو الشجرة







تمضي الحشرة الشتاء على شكل بيوا تحت البراعم
تظهر في أوائل الربيع وتدخل البراعم الزهرية
تنتقل الى األو ار في نيسان حيث تشتد اإلصابة
تنتقل في الصيف الى عائل اخر ثم تعود في أواخر الصبف
ناقلة لفيرو الشاركا

من تجعد أوراق اللوز (Almond Leaf-curl Aphid) Brachycaudus amygdalinus
ّ 
تجعد األو ار والتفافها ،تشوه البراعم ،توقف نمو البراعم ،يبا
األو ار  ،ندوة عسلية ونمو الشحبيرة السوداء

 تمضي الحشرة الشتاء على شكل بيوا تحت البراعم


تظهر في أوائل الربيع على اسفل األو ار

 تنتقل في الصيف الى عائل اخر ثم تعود في أواخر الصيف

من الخوخ الدقيقي (Mealy Plum Aphid) Hyalopterus pruni, H. amygdali
ّ 
غبار أبيا على الجهة السفلية لألو ار  ،جفاف األو ار  ،ندوة
عسلية ،وجود نمل ،ضعف في نمو الشجرة

 تمضي الحشرة الشتاء على شكل بيوا تحت البراعم
Ctifl



تظهر في أوائل الربيع على أسفل األو ار

 تنتقل في الصيف الى عائل اخر ثم تعود في أواخر الصيف
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المراقبة الحقلية:

 مراقبة  % 00من أشجار البستان

 مراقبة  2أو ار من كل من  20شجرة مرة كل أسبوش في مرحلة العقد وفي أواخر أيار
الحد اإلقتصادي:

من الدراق األخضر % 2 – 0 :أو ار مصابة




من تجعد أوراق اللوز :عند أول اإلصابة وقبل تجعد األو ار



من الخوخ الدقيقي :عند مشاهدة الحشرة

()40
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المكافحة الوقائية:

اتباش األعمال الزراعية المذكورة في مقدمة الفصل



رش زيت شتوي في الشتاء بعد التقليم للقضاء على بيوا الحشرة



لف جذش الشجرة في الربيع بدب لمنع النمل من نقل المن من شجرة الى اخرى



المكافحة الكيميائية:


في حال ظهور اإلصابة في الموسم الساب  ،يتم رش األشجار في مرحلة الطربوش الزهري بالمبيد الحشري اميداكلوبرايت



رش األشجار في مرحلة العقد بإحدى المبيدات الحشرية مثل :أستاميبريد  ،Acetamipridاميداكلوبرايت ،Imidachloprid

،Imidachloprid

Photo by Z. Moussa

كلوبيريفو


أتيل  ،Chlopyriphos Ethylبيفاترين  ،Bifenthrinدالتامترين Deltamethrin

اعادة الرش بالتناوب في أواخر أيار في حال ظهور الحشرة مجددا".

المكافحة البيولوجية:

 من األعداء الطبيعية المتواجدة في البيئة اللبنانية(:)20
Photo by Z. Moussa

Photo by Z. Moussa

Photo by Z. Moussa

Photo by Z. Moussa

يرقة األفيدوالت
Aphidoletes
aphidimyza

Photo by Z. Moussa

يرقة أسد المن
Chrysoperla

يرقة السيفرس
Episyrphus
balteatus

يرقة خنفساء المن
Scymnus appetezie

خنفساء المن (بالغة ويرقة)
Coccinella
septumpunctata

 دودة أنفاق البراعم أو حفار فروع الدراق (Peach Twig Borer) Anarsia lineatella
أنفا في الطرود ،انعكاف الطرود ويباسها ،تآكل األزهار
ويباسها ،مادة صمغية على الثمار ،يرقة داخل الثمرة،
نضوج مبكر للثمار وسقوطها
Ctifl
عوارض على البراعم

Ctifl


العوارض على الثمار



المراقبة الحقلية:

 وضع المصيدة الفيرومونية في بداية مرحلة اإلزهار ومراقبتها مرتين
 /أسبوش حتى القطاف

العتبة اإلقتصادية:





()20



 2فراشات  /المصيدة  /أسبوش



تقليم الطرود المصابة في الصيف عند مشاهدة أعراا اإلصابة

تمضي الحشرة فصل الشتاء في طور اليرقي عند زاويا
البراعم واألغصان
تظهر اليرقة في بداية الربيع لتكمل ما تبقى من نموها
على الطرود
يهاجم الجيل األول والثاني الثمار
تصبح الثمار المصابة عرضة لمرا المونيليا
 0 – 2أجيال  /السنة

المعالجة الوقائية:



ازالة الثمار المصابة وتلفها.

رش زيت معدني في الشتاء بعد التقليم
صورة رقم 3

20

الحشرة البالغة



تعلي أشرطة التشويش الجنسي (صورة رقم  )0على األشجار قبل طيران الحشرة في الربيع (شباط او اذار) .توضع األشرطة على

األغصان بنسبة  000 – 20شريط  /الدنم حسب النوش التجاري ،مع وضع ضعفي الكمية على أطراف البستان

المكافحة العالجية:

رش األشجار بعد  0 - 2ايام من تكاثف التقاط الحشرة في المصيدة للجيل األول وبعد  2 – 4أيام من تكاثف التقاط الحشرات في



المصيدة للجيل الثاني والثالث

()20

بإحدى المبيدات الحشرية وبالتناوب بين األجيال مثل :سبينوساد ،Spinosad

بيفاترين  ،Bifenthrinدالتامترين Deltamethrin

في حال استخدام التشويش الجنسي ،يتم المكافحة بالمبيدات الحشرية المذكورة سابقا" عند تخطي نسبة اصابة الثمار  % 2أو اتباش



توصيات مشروش التنمية الزراعية

المكافحة البيولوجية:

رش األشجار بالبكتيريا باسيليو



كل  00ايام حتى القطاف

 Bacillius thuringensisعند أول ظهور العوارا على البراعم ورصد اليرقة .واعادة الرش

 ذبابة البحر المتوسط (Mediterranean Fruit Fly) Ceratitis capitata
ثقب في الثمرة مع بقعة صفراء  .وجود داخل اللب العديد من
اليرقات الصغيرة البيضاء اللون ،نمو الفطريات والبكتيريا

داخل الثقب ،نضوج الثمار مبك ار" ،اهتراؤها وسقوطها على

Photo by Z. Moussa

الحشرة البالغة

Photo by Charbel Hobeika

عوارض إلصابة على الثمار

المراقبة الحقلية:


األرا،

وضع المصيدة الفرومونية بعد العقد ومراقبتها مرتين في



حشرة تصيب العديد من األشجار المثمرة



تسبب خسائر فادحة بانتاج الفاكهة وتشكل عائقا" أساسيا" أمام
تصدير وتسوي الفاكهة اللبنانية في االسوا العالمية كونها
تتصدر الئحة الحجر الصحي في بعا الدول االوروبية
واآلسياوية



تعتبر الفترة الممتدة منذ بدء تحول لون الثمار حتى النضوج
هي الفترة الحساسة إلصابة الثمار بالذبابة



للحشرة  2 - 2أجيال في السنة

األسبوش حتى القطاف
الحد اإلقتصادي:


حشرة واحدة /المصيدة /اليوم

المكافحة الوقائية:




عدم زراعة أشجار مثمرة مختلطة في البستان
جمع الثمار المتساقطة على األرا واتالفها

ري البستان خالل تشرين األول وتشرين الثاني لقتل العذارى في التراب في حال عدم هطول األمطار بشكل كاف

المكافحة الكيميائية:


مكافحة الحشرة البالغة :اعتماد الرش الجزئي وتطبي الطعوم السامة بإستخدام الجاذب الغذائي بروتيين هيدروليزات

(بمعدل

 200-200سم ) مع مبيد حشري مثل بيفاترين  ،Bifenthrinأو سبينوساد ( Spinosadبمعدل  02 – 22سم ) لكل 20ليتر ماء،
0

0

ورش المحلول على متر مربع واحد من الجهة الجنوبية لكل شجرة .يعاد الرش كل  02يوم حتى القطاف مع احترام فترة األمان.

يتم الرش كل  5ايام.
وفي حال استخدام المبيد سبينوساد ّ

 تزداد فعالية هذه المكافحة اذا طبقت على نطا واسع بالتنسي مع مختلف مزارعي المنطقة في وقت واحد.
 ينصح بإستخدام مبيد السبينوساد لكونه غير سام



يتم رش كامل البستان بعد  00أيام من التقاط أول حشرة في المصيدة للجيل الثاني بالمبيد
في حال اصابة الثمار باليرقاتّ ،
الحشري الجهازي ديمتوات  .Dimethoateاعادة الرش بعد  02يوم مع احترام فترة األمان

المكافحة التكنولوجية:


وضع المصائد الغذائية بكثافة في مختلف أنحاء البستان إلصطياد الحشرات البالغة بمعدل  40مصيدة  00 /دنم ومزودة بالجاذب

الغذائي الثالثي ( امونيوم أسيتات ،بوتريسين وتريميتيل أمين) ،أو بالروتيين هيدروليزات
 تستخدم هذه التقنية على مساحات كبيرة

 يجب متابعة المصائد بشكل دوري ومنتظم الستبدال المواد الجاذبة
 ان فعالية هذه المكافحة كبيرة ولكنها تتطلب جهدا" ماديا" وعمليا"

24

 حشرة الفواكه القشرية (European Fruit Lecanium Scales) Eulecanium corni
اصفرار األو ار وتساقطها ،وجود ندوة عسلية ونمو الشحبيرة

السوداء ،جفاف األفرش وموت الشجرة في اإلصابات المتقدمة
Photo by Elicriso

Photo by Jack Kelly Clark

حشرة القشرية في الطور الحوري





مجمعات حشرة القشرية البالغة



تمضي الحشرة الشتاء على األغصان في الطور الحوري
تظهر في الربيع وتكمل دورة حياتها على األغصان
تظهر الحوريات المتحركة الجيل األول في الصيف وتهاجم
األو ار
تعود الحوريات الى األغصان في الخريف

 الحشرة القشرية البيضاء (White Peach Scales) Pseudolacaspis pentagona

Photo by J.V.
Robinson

جفاف األفرش ويباسها ،وجود
ندوة عسلية ونمو الشحبيرة
السوداء ،ضعف عام للشجرة

 تمضي الحشرة البالغة الشتاء على األغصان
 متواجدة على األغصان فقط

 يظهر الجيل األول في الربيع (منتصف نيسان)
 يظهر الجيل الثاني بين حزيران واب

 يظهر الجيل الثالث في أواخر اب – أواخر تشرين األول

مجمعات الحشرة القشرية

المراقبة الحقلية:

يتم مراقبة:
مراقبة األغصان خالل التقليم في الشتاء ،وفي حال ظهور الحشرة ّ
 أسفل األو ار من حزيران حتى منتصف تموز لرصد أول ظهور الحوريات المتحركة لحشرة الفواكه القشرية



 أسفل األو ار واألغصان في نيسان ،ثم من حزيران حتى أواخر أيلول لرصد الطور الحوري األول المتحر لحشرة القشرية

مراقبة فق



البيضاء

البيا عن طري وضع غصن مصابا" باإلناث البالغات على خشبة أو صينية بيضاء تحيطه دائرة فزلين (صورة رقم  .)4تعل

يتم اصطياد الحوريات الحديثة الفق
الصينية على الشجرة في الصيف ويتم مراقبتها كل أسبوش حتى ّ
الحد اإلقتصادي:

على الفزلين.

حشرة الفواكه القشرية

()20

 عند مشاهدة مجمعات الحشرة

القشرية البيضاء

()20

 % 02 – 00 أشجار مصابة في مرحلة بعد العقد
 % 00 – 20 أشجار مصابة خالل اب وايلول

صورة رقم 4

المكافحة الوقائية:

رش زيت شتوي في أواخر الشتاء وقبل تفتح البراعم في حال ظهور الحشرة في الموسم الساب



تقليم األفرش المصابة



قشط مجمعات الحشرة القشرية البيضاء عن األغصان والجذش



المكافحة العالجية:



أتيل  Chlopyriphos Ethylعند ظهور الطور الحوري األول المتحر  .ويجب مزج المبيد مع زيت

رش المبيد الحشري كلوبيريفو

صيفي  % 0.2لمكافحة الحشرة في جميع اطوارها.

المكافحة البيولوجية:


 ينصح بمكافحة الطور الحوري األول المتحر
()20

من األعداء الطبيعية المتواجدة في البيئة اللبنانية
Photo by Z. Moussa

Photo by Z. Moussa

Photo by Z. Moussa
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Photo by Z. Moussa

Metaphycus flavus

Aphytis spp.

Geocoris spp.

Chilocorus bipustulatus

 دودة الخضار (أرفية شتوية) (Winter Moth) Operophtera brumata
ثقوب في األو ار  ،األزهار والثمار


© www.gardensafari.net
)(Hania Berdys





Photo by Petter Buchner

األنثى

اليرقة

المراقبة الحقلية:

تمضي الحشرة الصيف في التراب في طور الشرنقة
تظهر الحشرة البالغة في الخريف خاصة في األيام الرطبة
تصعد األناث في الشتاء الى الشجرة لوضع البيا
تظهر اليرقات في الربيع وتتغذى على األو ار واألزهار
للحشرة جيل واحد في السنة

 مراقبة األو ار واألزهار ابتداء" من أوائل الربيع وقبل اإلزهار

الحد اإلقتصادي:


 %2من األو ار

المكافحة الوقائية:

أو األزهار

()22

Photo by Petter Buchner

 رش زيت معدني في الشتاء للقضاء على البيوا في حال ظهور الحشرة في الموسم الساب

 وضتتع متتادة الصتتقة علتتى اطتتار جتتذش الشتتجرة وعلتتى علتتو متتتر ونصتتف فتتي أواختتر الخريتتف لمنتتع
صعود اإلناث ووضع البيا على األغصان (صورة رقم )2

المكافحة الكيميائية:

 رش مبيد حشري مثل دالتامترين Deltamethrin

المكافحة البيولوجية:

 رش بكتيريا الباسيلو

 Bacillus thuringiensisواعادة الرش كل  00ايام حتى الصيف

صورة رقم 5

 جعل األزهار (Rose schafer) Oxythera sp, Tropinota spp.

الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:

 استخدام المصائد المائية الزرقاء أو البيضاء (صورة رقم ) 2

المكافحة الوقائية:

 جمع الحشرات البالغة واتالفها

Photo by Wael el Matni

Photo by Zinette Moussa

 تمضي الحشرة البالغة الشتاء في التراب
وتظهر في الربيع حتى أواخر الصيف
 حشرة مضرة في طورها البالج
 تتغذى الحشرة البالغة على األزهار

تآكل األزهار واجهاضها

صورة رقم 6

 استخدام مكثف للمصائد المائية الزرقاء أو البيضاء

 ازالة األعشاب الضارة خاصة التابعة لعائلة الصليبيات
المكافحة الكيميائية:

 رش مبيد حشري مثل دالتامترين  Deltamethrinفي مرحلة انتفاخ البراعم

 كابنودس اللوزيات أو حفار ساق الدراق Capnodis tenebrionis
)(Mediterranean Flatheaded Rootborer
أنفا طويلة ومتداخلة عند منطقة العن بطول  42 – 00سم مملؤة
بالنشارة  ،يرقات بيضاء داخل األنفا  ،تآكل قشرة الجذش والجذور
ومنطقة العن  ،ضعف الشجرة وموتها.

Photo by Charbel Hobeika

اليرقة

الحشرة البالغة
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المراقبة الحقلية:

 تمضي الحشرة فصل الشتاء في الطور اليرقي أو البالج

مراقبة وجود الحشرة البالغة من نيسان حتى ايلول



 تظهر الحشرة البالغة من نيسان حتى أيلول

عند ظهور عوارا الذبول على األشجار ،يتم مراقبة وجود



 تتغذى الحشرة البالغة على األو ار

اليرقات عند منطقة العن

 تضع األنثى البيوا عند منطقة العن

المكافحة الوقائية:

توفر المناخ الجاف والحار

تقوية بنية الشجرة بواسطة التسميد والري المنتظم والمتوازن



 بعد فق

ازالة األعشاب الضارة



 يمتد طور اليرقة من  00الى  22شهر.

 تعتبر األصول ذات الجذور السطحية أكثر اصابة بالحشرة

جمع الحشرات البالغة والقضاء عليها



 تشتد اإلصابة في البساتين غير المروية

ري البستان بمواعيد متقاربة من ايار حتى منتصف تموز



للقضاء على اليرقات الحديثة الفق
دهن منطقة العن بالكل



الموسم الساب

المكافحة الكيميائية:

البيا ( 02 -2يوم ) تدخل اليرقات الجذور

لتتغذى عليها

قلع األشجار المصابة جدا" وحرقها



أو في التربة عند

أتيل  Chlopyriphos Ethylفي حال ظهور اإلصابة في

المطفى ويضاف اليه المبيد كلوبيريفو

والتربة المحيطة بالجذش بالمبيد الحشري اميداكلوبرايت  Imidachloprideفي حال وجود اإلصابة في



يتم رش منطقة العن
ّ
السنة السابقة أو في حال ظهور العوارا على األشجار



مكافحة الحشرة البالغة واليرقات بواسطة الديدان الثعبانية المفيدة ) (Nematodesمن نوش Heterorhabditis bacteriophora

المكافحة البيولوجية:

أو  Steiternema faltiaeعبر مياه الري واثناء غروب الشم

نظ ار" لحساسية هذه الكائنات على الضوء.

 يتمّ الحصول على هذه الكائنات من خالل الشركات الزراعية

 حفار الساق ذو القرون الطويلة (Long Horn Borer) Cerambyx dux
أنفا في عم الخشب في الجذوش واألغصان الكبيرة وتحت القشرة،

Photo by Coutin R. / OPIE

Photo by D. G. Kasatkin

وجود أكثر من يرقة داخل األنفا ومواد صمغية عند مداخل الثقوب،
ضعف األغصان ،تكسرها أو موتها.

 تمضي الحشرة البالغة الشتاء في األنفا

 تظهر الحشرة البالغة في أواخر الربيع وتضع البيوا في شقو
الجذش على فترات

الحشرة البالغة



تتغذى اليرقات من الخشب لمدة  02 – 02شهر

وجود مادة صمغية على الجذع

المراقبة الحقلية:

 مراقبة وجود ثقوب ومادة صمغية على األغصان والجذش في الربيع والصيف

المكافحة الوقائية:






تقوية بنية الشجرة بواسطة التسميد والري المنتظم

تقليم األغصان الفرعية المصابة تحت الثقب مباشرة" وحرقها في الخريف والشتاء
قلع األشجار المصابة جدا" وحرقها

جمع الحشرات البالغة والقضاء عليها

دهن جذوش األشجار وأفرش الهيكلية بالكل

المطفى والمضاف اليه المبيد الحشري كلوبيريفو

أتيل  Chlopyriphos Ethylفي حال ظهور اإلصابة في الموسم الساب

المكافحة البيوتكنولوجية:


ازالة الدودة من داخل النف في الخريف بواسطة سل معدني معكوف ال أر ( .صورة رقم ) 2
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صورة رقم 7

 حفار الساق اإلجاص (Leopard Moth) Zeuzera pyrina
يبا

الطرود واألغصان ،ثقوب في الخشب ،نشارة حمراء

مع عصارة نباتية عند مدخل الثقب ،نف صاعد الى

األعلى عند الثقب ،ذبول مفاجئ لألو ار  ،ضعف السا
والفروش المصابة وتعرضها للكسر السهل

Photo by Coutin R. / OPIE

Photo by Coutin R. / OPIE

الحشرة البالغة

اليرقة

المراقبة الحقلية:

 تمضي اليرقة الشتاء داخل النف لتخرج حشرة كاملة في
ايار

 مراقبة الطرود من حزيران حتى اب

 تضع اإلناث البيوا في شقو السا وعلى فترات من

 مراقبة األغصان من اب حتى الخريف

حزيران حتى اب

 مراقبة وجود نشارة على األغصان أو على األرا بالقرب من الجذش

 وضع مصيدة فيرومونية من نوش  20 Funnelسم فو الشجرة حيث طيران الحشرة ومراقبتها من ايار حتى الخريف.
المكافحة الوقائية:



تقوية بنية الشجرة بواسطة التسميد والري المنتظم

تقليم األغصان المصابة تحت الثقب مباشرة وحرقها في الخريف والشتاء

المكافحة البيوتكنولوجية:


ازالة الدودة من داخل النف بواسطة سل معدني

المكافحة العالجية:



ي مثل بيفانترين  Bifenthrinأو دالتامترين
رش األشجار بعد  0أسابيع من التقاط أول حشرة في المصيدة بمبيد حشر ّ
 .Deltamethrinاعادة الرش بعد  02يوم.
في حال ظهور اإلصابة على الطرود ،رش األشجار المصابة فقط بإحدى المبيدات الحشرية المذكورة سابقا".

 حفار ساق الصفصاف (Goat Moth ) Cossus cossus
أنفا عند منطقة العن  ،وجود براز حمراء مع رائحة كريهة
عند مدخل النف

 تظهر الحشرة البالغة بين حزيران واب،
 تصيب األشجار المهملة والضعيفة

 تضع األنثى البيا في شقو السا

اليرقة

الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:


 تتغذى اليرقات على الطبقات ما تحت القشرة ثم تدخل

وضع المصيدة الفرومونية (صورة رقم  )0بعد مرحلة اإلزهار

في أواخر نيسان في حال ظهور العوارا في الموسم الساب

الخشب في الربيع المقبل لتتغذى عليه حتى الربيع

الثاني




تقوية بنية الشجرة بواسطة التسميد والري المنتظم والمتوازن
ازالة األشجار المصابة بشدة وحرقها

المكافحة الكيميائية:

 رش منطقة العن بالكل

المطفى والمضاف اليه المبيد الحشري كلوبيريفو

أتيل

 Chlopyriphos Ethylأو دلتامترين  Deltamethrineعند بداية تكاثف اصطياد
الحشرة في المصيدة

20

صورة رقم 4

Photo by Pierre Speich

المكافحة الوقائية:

 خنفساء قلف األشجار أو سوسة القلف (Shothole borer) Scolytus spp.
Organicgarden.info.com

ثقوب صغيرة كضرب الخرد

وجود خيوط صمغية ،أنفا متعرجة في الخشب ،يبا
وموت األشجار القديمة،

Ctifl

الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:

 مراقبة وجود األنفا

خاصة حشرات الخشب

عوارض اإلصابة على الجذع

 تمضي اليرقات فصل الشتاء في األنفا

 تخرج الحشرة البالغة في نيسان -أيار ،في تموز – اب وفي

عند مشاهدة الثقوب أو عند

أيلول لتتزاوج ثم تدخل النف مجددا" لوضع البيوا

 تتغذى اليرقات على الخشب





يجب معالجة المشكلة الرئيسية

تقوية بنية الشجرة بواسطة التسميد والري المنتظم والمتوازن

تقليم األغصان المصابة

قطع األشجار المصابة بشدة وحرقها

رش زيت شتوي في الشتاء

المكافحة الكيميائية:


http://ag.arizona.edu/
yavapai/diagnostics/in
sectsntoz.htm

المكافحة الوقائية:


دهن األغصان المصابة بالكل

األفرش

 هي افة ثانوية تصيب األشجار الضعيفة والمصابة بآفة رئيسية

ظهور عوارا ضعف في الشجرة



تحت قشرة الجذش واألفرش الهيكلية مع

أنفاق الحشرة تحت قشرة الجذع

اليرقة

ظهور اإلصابة في الموسم الساب

المطفى والمضاف اليه المبيد الحشري كلوبيريفو

Ctifl

أتيل  Chlopyriphos Ethylفي حال

األكاروز

 األكاروز األحمر (European Red Mite) Panonychus ulmi
تحول لون األو ار الى فضي ثم برونزي وتساقطها مبك ار"،
ضعف في نمو الشجرة وضعف في االنتاج ،ثمار صغيرة

الحجم .بيوا حمراء على البراعم واألغصان في الشتاء

Photos by John Obermeyer

عوارض اإلصابة على األوراق

Government of British Columbia

بيض األكاروز

 يمضي األكاروز فصل الشتاء على شكل بيوا
 تظهر اإلصابة من نيسان عند تفتح البراعم
 تشتد اإلصابة في تموز واب

 األكاروز ذو النقطتين (Two spotted Mite) Tetranychus urticae
تحول لون األو ار الى األصفر الفاتح مع مناط برونزية وتساقطها مبك ار"،

األو ار مغطاة بانسجة حريرية ،ضعف في نمو الشجرة وضعف في االنتاج،
ثمار صغيرة الحجم.

 تمضي اناث األكاروز الملقحة فصل الشتاء تحت قشور الجذوش وفي
األو ار المتساقطة

عوارض اإلصابة على األوراق

 تظهر اإلصابة عند انتفاخ البراعم

 تشتد اإلصابة من نهاية حزيران حتى اب
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المراقبة الحقلية:



مراقبة  2أغصان بعمر سنتين من كل  00أشجار في أواخر الشتاء لرصد وجود بيا األكاروز األحمر
بيا األكاروز األحمرعن طري

مراقبة فق

وضع غصن مصابا" ببيا

األكاروز على خشبة أو صينية وتحيطه دائرة فزلين(صورة رقم  .)5تعل

الصينية على الشجرة في الشتاء ويتم مراقبتها كل أسبوش ابتداء" من مرحلة

يتم اصطياد العناكب الحديثة
الطربوش الزهري حتى سقوط التويجات حيث ّ
الفق على الفزلين.

 مراقبة ورقتين من كل من  20شجرة مرة كل أسبوعين منذ مرحلة سقوط

صورة رقم 3

التويجات حتى اب لرصد وجود أكاروز سارص

العتبة اإلقتصادية:

األكاروز األحمر

 في أواخر الشتاء  % 41من األغصان مصابة (أكثر من  00بيا  /الغصن)
 في الربيع والصيف % 40 :من األو ار ( 0أكاروز سارص  /الورقة)

األكاروز ذو النقطتين

 في الربيع والصيف % 20 :من األو ار ( 0أكاروز سارص  /الورقة)

المكافحة العالجية:

األكاروز األحمر

 في الشتاء :رش زيت معدني

 في أواخر الشتاء عند تفتح البراعم (أوائل فق

البيا) :رش زيت معدني أو رش مبيد يعمل على البيا مثل كلوفانتزين

 Clofentezineفي حال لم تتم العملية في الشتاء

األكاروز األحمر واألكاروز ذو النقطتين


في الربيع وبعد اإلزهار (عند أواخر فق



بعد العقد رش مبيد لجميع أطوار األكاروز السارص مثل بيفانترين  ،Bifenthrinأو سيهكستين  ،Cyhexatinأو بيريدابن

 %20من البيا) ،هكسيثيازوك

البيا) :رش احدى المبيدات العناكبية مثل ايتوكزازول ( Etoxazolعند فق

 Hexythiazoxأو فلوفانكسيرون ( Flufenoxuronعند فق

 % 00من البيا)،

 Pyridabenمع احترام فترة األمان قبل القطاف

المكافحة البيولوجية:


()20

من األعداء الطبيعية المتخصصة على األكاروز والمتواجدة في الطبيعة اللبنانية

بقة األوريس (حشرة بالغة وحورية)
Orius Adult & Nymph

 جلب أو ار

يرقة أسد المن
Chrysoperla Larva

:

بقة األنتوكوريس (حشرة بالغة وحورية)
Anthocoris Adult & Nymph

العنب من الكروم المهملة التي تحوي

مجموعات من األكاروسات المفترسة ووضعها على

أغصان األشجار

 ال داعي للمكافحة الكيميائية في حال وجود اكاروز
مفتر واحد مقابل  2اكاروز أحمر (مضرة) على الورقة

الواحدة

00

أكاروز المفيد
Phytoseiulus persimilis

خنفساء الستاتورس
Stethorus gilvifrons

األمراض
 -1األمراض الفطرية

 االمراض الفطرية التي تصيب األوراق
 الرمد (Powdery Mildew) Spaerotheca pannosa

()22

بقع مغبرة بيضاء اللون على األو ار من الجهة الخلفية ،التواء،
تجعد وتقزم األو ار  ،نمو بطيء في الطرود الفتية،

بقع بيضاء مغبرة معزولة أو مجمعة على الثمار عند األصناف
الحساسة ،توقف نمو الثمار الفتية (حجم الجوزة) وتشوهها،

العوارض على األغصان

العوارض على األوراق

المكافحة الوقائية:

 اختيار أصناف أقل حساسية

 تقليم األشجار وابعاد األغصان المصابة الحاملة للمرا

 قضاء الفطر فصل الشتاء على البراعم المصابة
 الظروف المناخية المناسبة :رطوبة نسبية عالية وح اررة
22- 20
 الفترة الحساسة هي منذ مرحلة عقد الثمار حتى تخشب
النوات

 رش عند توفر الظروف المناخية المناسبة إلنتشار المرا مبيد وقائي مثل الكبريت الميكروني (الغروي) ،واعادة الرش في حال هطول مطر
غزير وغسل المبيد

المكافحة العالجية:


يتم رش األشجار خالل المرحلة الحساسة بإحدى المبيدات الفطرية الجهازية مثل :
في حال استمرار األحوال الجوية المالئمة ّ ،
بوسكاليد  +بيراكلوستروبيلين  ،Boscalid + Pyraclostrobineبانكونازول  ،Penconazoleسيبروكونازول

 ،Cyproconazoleميكلوبيوتانيل  ، Myclobutanilفلوزيالزول  ، Flusilazoleديفنوكونازول  ،Difenoconazoleواعادة
الرش بالتناوب بالمبيدات كل  04 -02يوم حتى انتهاء هذه الفترة الحساسة



اعادة الرش فقط في الحقول ذات األصناف الحساسة

 مرض تقدح األوراق (Coryneum Blight / Shot Hole) Wilsonomyces carpophilus
Photo by Jack Clarck

بقع حمراء على األو ار في الربيع ،ثم تقدص اإلو ار  ،يبا

العناقيد الزهرية قبل تفتح

التويجات ،بقع مستديرة صغيرة على الثمار مع احتمال اف ارزات صمغية ،تقرحات واف ارزات
صمغية على األغصان  ،احتمال موت البراعم في نهاية فصل الشتاء وعدم تفتح البراعم
في الربيع المقبل




ثقوب على األوراق والثمار

يبقى الفطر على األغصان والبراعم المصابة خالل الشتاء

الظروف المالئمة :ح اررة  )22-5( 20درجة مئوية ،رطوبة مرتفعة وتوفر

الهواء في الربيع

المراقبة الحقلية:


()22

مراقبة األو ار والعناقيد الزهرية عند انتفاخ البراعم ،بعد االزهار ومباشرة بعد

تكون الثمار الفتية
المكافحة الوقائية:






اختيار أصناف أقل حساسية

Photo by Jack Clarck

زرش الشتول على مسافة كافية للتهوئة

تقليم البساتين بشكل جيد

قطع وحر األغصان المصابة
رش عند نهاية تساقط األو ار

العوارض على األغصان

في فصل الخريف وقبل هطول األمطار احدى المركبات النحاسية أوكسيكلوريد أو هيدروكسيد

النحا ( في حال انتشار المرا في الموسم
المكافحة العالجية:


ان مكافحة مرضي الرمد والمونيليا تكفي لوضع حد لتطور مرا تقدص األو ار

00

 االمراض الفطرية التي تصيب األزهار ،األغصان والثمار
()22
 المونيليا (Brown Rot Blossom & Twig Blight) Monilia fructigena & M. laxa
احت ار العناقيد الزهرية مع بقائها على األغصان بعد تساقط التويجات ،عدم عقد الثمار ،تقرحات

واف ارزات صمغية على األغصان بعد مرحلة اإلزهار ،يبا
Photo by Jack Clarck

طري على الثمار ،يبا




المراقبة الحقلية:

مراقبة العناقيد الزهرية منذ مرحلة تكون البراعم حتى



تساقط التويجات



المكافحة الوقائية:





المراحل األكثر حساسية للشجرة على الفطر هي فترة اإلزهار
وفترة نضوج الثمار ( 22 – 20يوم قبل القطاف)
الظروف المالئمة :رطوبة مرتفعة وح اررة ما بين  02و 20درجة
مئوية .ولكن في لبنان ال تتوفر الظروف المناخية المالئمة خالل
فترة نضوج الثمار
ال تنتقل العدوى من الزهر الى الثمار كون الفطر غير راكد
يدخل الشجرة عبر الجروص والشقو

اختيار أصناف أقل حساسية

زرش الشتول على مسافة كافية للتهوئة خاصة في المناط المعرضة للرطوبة العالية

اعتماد ري وتسميد متوازن

قطع وحر األغصان المصابة

في حال توفر الظروف المناخية المناسبة إلنتشار المرا في مرحلة نضوج الثمار

Photo by Jack Clarck



الثمار (ثمار مومياء) وبقاؤها على األشجار خالل فصل الشتاء

 لم يتم حتى اآلن تسجيل في لبنان اصابة بفطر مونيليا من نوش Monilia fructicola

احتراق العناقيد الزهرية



األغصان ،بقع داكنة اللون مع نمو عفن

يجب اتباش التوصيات التالية:





ازالة الثمار المصابة والثمار المتبقية على األشجار بعد القطاف

مكافحة الحشرات التي تسبب جرص الثمار واألغصان مثل ذبابة الفاكهة وحفار السا
عدم جرص الثمار عند القطاف

عدم تخزين الثمار المصابة

يباس األغصان

المكافحة العالجية:
 في حال تسجيل اصابة في الموسم الساب أو في حال توفر الظروف المناخية المناسبة ،رش األشجار خالل فترة % 20 – 00
من تفتح اإلزهار بإحدى المبيدات الفطرية مثل سيبروكونازول  ،Cyproconazoleديفنوكونازول ،Difenoconazole
تابوكونازول  ،Tebuconazolايبروديون ،Iprodione


وفي حال استمرار األحوال الجوية المالئمة ،يتم رش األشجار عند  % 00من تفتح اإلزهار بإحدى المبيدات الفطرية الوقائية
والجهازية مثل سيبرودينيل  +فلوديوكسنيل  ،Cyprodinil + Fludioxonilفلوزيالزول  ،Flusilazoleميكلوبتانيل  +ماكوزاب
 ،Myclobutanil + Mancozebترياديمانول  ،Triadimenolتيوفانات  -ماتيل Thiophanate-Methyl



رش األشجار  22 – 20يوم قبل القطاف بإحدى المبيدات الجهازية المذكورة سابقا" في حال توفر الظروف المناخية المناسبة
خالل نضوج الثمار
 عدم استخدام المبيدات الجهازية التابعة لعائلة بانزيميدازول مثل تيوفانات  -ماتيل  Thiophanate-Methylفي حال
تمّ تسجيل اإلصابة بفطر  Monilia fructicolaبسبب عدم فعالية المبيد على الفطر

 مرض الورق الفضي (Silver leaf) Stereum purpureum

()22

األو ار فضية اللون ،صغيرة الحجم وملتفة ،مع احتمال تمز في
الطبقة السطحية ،توقف نمو الشجرة وموتها في السنة الثالثة أو
الرابعة بعد نمو الفطر في األجزاء الخشبية



العوارض على األوراق



02

ينتشر بواسطة األمطار والهواء ويدخل عبر الجروص
ينتشر في األراضي الثقيلة

العوامل المناخية المناسبة :شتاء دافئ ورطب

المكافحة الوقائية:







اختيار شتول سليمة
تقليم األشجار السليمة قبل المصابة
تطهير معدات التقليم وتغطية أماكن الجروص الناتجة عن التقليم بالماستي
اعتماد ري وتسميد ازوتي متوازن
ازالة األغصان المصابة وحرقها
اقتالش األشجار ذات اإلصابة الشديدة وحرقها



ال توجود أي مكافحة عالجية لهذا المرا

المكافحة الكيميائية:

نمو الفطر في األجزاء الخشبية

 األمراض التي تصيب األغصان

 الفرتيسيليوم (Verticilium Wilt) Verticillium dahliae

()22

ذبول أو ار بعا األغصان خالل فترة حزيران  -تموز وتساقطها في تموز واب،

ذبول نصفي في الشجرة المصابة ،التواء النصف النهائي في الطرود المصابة " عصا

الراعي" ،تلون األوعية عند القطع العامودي لألغصان المصابة وحلقات بنية أللون عند
القطع األفقي

 متواجد في التربة خاصة بعد زراعة البندورة ويدخل الى الشجرة عبر الجروص
في الجذور
 ينتشر المرا بشكل عشوائي في البستان
يليه فترة
 العوامل المناخية المناسبة :ربيع رطب
دافئة

التواء في النصف النهائي للطرود

المكافحة الوقائية:






اختيار شتول سليمة
عدم زراعة األشجار المثمرة بعد موسم الخضار (باذنجان ،بندورة ،بطاطا ،بطيخ)...،
عدم اضافة األتربة قبل الت كد من خلوها من األمراا عبر التحاليل المخبرية
اعتماد ري وتسميد ازوتي متوازن
تجنب جروص الجذور خالل األعمال الزراعية للبساتين

تلون في األوعية وظهور
الحلقات البنية

 األمراض التي تصيب الجذور

 هريان العنق والجذور (Crown and Root Rot) Phytophthora cactorum, P. syringae

()22

ذبول مفاجئ في الصيف ،اهتراء منطقة العن  ،النسي ذات اللون األسمرالمحمر مع

اف ارزات صمغية ورائحة تخمير قوية ،اصفرار واحمرار األو ار  ،يباسها مع بقائها على
الشجرة ،الثمار صغيرة الحجم ،ذات قوام طري ورائحة تخمير قوية ،ضعف في تفتح

Photo by Jack Clarck

المكافحة






البراعم ،موت الشجرة خالل بضعة أسابيع أو أشهر خاصة بعد ربيع حار

 مرا فطري خطير

 متواجد في التربة خاصة في األراضي شديدة الرطوبة والسيئة الصرف

العوارض عند منطقة العنق

الوقائية:
تجنب األراضي السيئة الصرف
اعتماد شتول سليمة
اختيار أصول مقاومة ك صول الخوخ
اعتماد تسميد ازوتي متوازن
تجنب جروص الجذور خالل األعمال الزراعية
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المكافحة العالجية:
 ال وجود لمكافحة عالجية شافية .يمكن رش مبيد فطري جهازي فوستيل الومينيوم  Fosethyl Alعلى األو ار في بداية النمو
الخضري ،ثم رشة ثانية بعد شهر.
 وضع المبيدات النحاسية في التربة قرب منطقة العن خالل فصل الشتاء أو طلي منطقة العن بالمبيد الفطري الجهازي المذكور

 تعفن الجذور (Armillaria Root Rot) Armillaria mellea & (White Rot) Rosellinia
()22
necatrix
األو ار صفراء او أخضر شاحب ،صغيرة الحجم ،قليلة الكثافة على

األغصان خاصة عند األطراف النهائية ،يبا

بعا األغصان أو يبا

عام لكل الشجرة في منتصف الصيف مع بقاء األو ار على األغصان،
ثمار صغيرة الحجم ،قد ال تبلج مرحلة النض

Photo by Jack Clarck

المكافحة الوقائية:

 متواجد في التربة الثقيلة ،السيئة الصرف وعلى بقايا نباتات مصابة
 ينتقل عبر مياه الري الملوثة ويدخل عبر جروص الجذور


 أهم خصائص فطر : Armillaria mellea
 تلون في قشرة الجذور الكبيرة وتشققها

صفائح العفن عند منطقة العنق



ازالة األشجار المصابة كليا ونزش كل الجذور من األرا



تجنب اعادة الزرش في األراضي الموبؤة لفترات طويلة

 وجود صفائح بيضاء ذات رائحة قوية تحت قشرة الجذور
ومنطقة العن

بشكل جيد ودقي وحرقها



العوامل المناخية المناسبة :ح اررة  22 – 20درجة مئوية

 تكون فطر خارجي في فصل الخريف عند منطقة العن

تجنب الزرش في أراضي تحتوي على أشجار الحور،

 أهم خصائص فطر :Rosellinia necatrix



السنديان،

تكون مجمع خيوط قطنية بيضاء اللون ،مروحي الشكل عند

ازالة القشرة الميتة

المكافحة العالجية:

 ال وجود لمكافحة عالجية شافية.

 -2األمراض البكتيرية

 التقرح البكتيري Pseudomonas syringae pv. syringae; pv. persicae; pv. morsprunorum
Photo by Jack Clarck

) (Bacterial Canker

بقع سمراء على األغصان والبراعم

()22

بقع سمراء اللون على األغصان حول البراعم،

عدم تفتح هذه البراعم ،تقرص األغصان ،تلون في األوعية تحت قشرة
الجذش أو األغصان الكبيرة مع اف ارزات حمراء داكنة اللون،

ذبول مبكر خالل فصل الربيع ،بقع على األو ار  ،يبا

األو ار ،

موت األزهار وبقائها على األغصان ،بقع داكنة اللون على الثمار

بقع على األوراق

المكافحة الوقائية:


تجنب الزراعة في المناط الباردة أو المعرضة للجليد



تجنب الزراعة في أراضي بحصية ،قليلة العم  ،ذات



اختيار أصناف مقاومة

 هو المرا البكتيري األخطر على اإلطال واألكثر انتشا ار"
 يتكاثر على سطح األو ار في الربيع والخريف

حموضة منخفضة والسيئة الصرف









يدخل عبر الجروص كإصابة األزهار بالبرد أو الجذور بالنيماتود

 يبقى في البراعم المصابة ،التقرحات على األغصان ،الثمار
واألو ار المتساقطة

ت خير موعد التقليم حتى الربيع ،وتطهير معدات التقليم

 ينتقل عبر مياه األمطار ومعدات التقليم

حماية اماكن التقليم لألشجار الفتية



اعتماد ري وتسميد متوازن

العوامل المناخية المناسبة :ح اررة  22 – 20درجة مئوية

 تعتبر األشجار الفتية واألصول البرية أكثر حساسية

قطع وحر األغصان واألشجار المصابة بشدة

مكافحة النيماتود

04



رش األشجار  4 – 0مرات بالمركبات النحاسية أو بالكل



طلي الجذش واألغصان الرئيسية بإحدى المواد النحاسية

النحاسي (محلول البردو) عند

تساقط  % 20 ،% 20و  % 000من األو ار  ،وفي مرحلة انتفاخ البراعم

اإلف ارزات الحمراء تحت قشرة

العوارض على الطرود

الجذع

 مرا تدرن الجذور (Crown Gall) Agrobacterium tumefaciens

()52

درنات مختلفة األحجام على الجذور الرئيسية وعند منطقة العن  ،طرية ،اسفنجية
وبيضاء اللون ثم ت خذ اللون الداكن ،تدهور في األوعية ،ضعف في اإلنتاج،
احتمال موت الشجرة ،تقزم الشتول واصفرار األو ار في المشاتل

 ينتشر في المشاتل عبر اإلكثار من نبات مصاب
 ينتشر في األراضي الرطبة والكلسية
 ينتقل عبر المياه والتربة
Photo by Jack Kelly Clark.

 يدخل عبر الجروص في الجذور (وجود النيماتودا) ومنطقة العن

الدرنات عند منطقة العنق

المكافحة الوقائية:





اعتماد الدورة الزراعية في المشاتل واأل ارضي الموبؤة
اختيار شتول سليمة

ت مين تصريف المياه الزائدة

Photo by Joseph M. Ogawa

تجنب احداث جروص في جذور النبات ومنطقة العن خالل العمليات الزراعية

المكافحة العالجية:


الدرنات الداكنة في الجذور

ان المكافحة الكيميائية بالتعقيم هي غير فعالة.

المكافحة البيولوجية:


نقع جذور الشتول في محلول  Agrobacterium. radiobacter K84الذي يفرز المضاد الحيوي Agrocin 84

 -3االمراض الفيروسية

()22( )22

تختلف العوارا الناجمة عن األمراا الفيروسية حسب الصنف والنوش المزروش ،الظروف المناخية والساللة الفيروسية .ولكنها في العموم

تسبب تشوها" في األو ار والثمار ،تدن في نمو الشجرة وبالتالي تدني في اإلنتاج .وهي تنتشر عبر الشتول غير المصدقة عن طري التطعيم،
دون ظهور العوارا في المشاتل.

ال يوجد أي عالج كيميائي لها ،ان اعتماد الوقاية من خالل اختيار شتول مصدقة ،عدم التطعيم من أي نبات دون الت كد من حالته الصحية

أو التعامل ببذور منتجة من أشجار مصابة بفيرو  ،ومكافحة حشرات المن الناقلة لبعا الفيروسات هي الوسائل الوحيدة لتجنب اإلصابة.
وفي حال اإلصابة يجب اقتالش الشجرة المصابة قبل تفشي المرا في البستان.

 عدم ادخال أي شتول الى لبنان دون الت كد من حالتها الصحية خاصة من الدول التي يتواجد فيها الفيرو
 يجب ابالغ المختصين باألمراا الفيروسية في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية أو و ازرة الزراعة أو كليات
الزراعة عند اإلشتباه بها
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 فيروس جدري الخوخ ((Plum Pox Virus

هو من أخطر األمراا الفيروسية على الد ار  ،يسبب مرا الشاركا ،ولم يسجل
حتى األن في لبنان .يؤدي الى خسائر اقتصادية كبيرة مباشرة ألنه يصيب الثمار
ويسبب بتشوهها وتساقطها .ينتقل الفيرو

من الد ار
من الشمامّ ، Aphis gossypii
ّ
الفول األسود . Aphis fabae

بواسطة أنواش متعددة من المن خاصة
ومن
األخضر ّ Mysus persicae

 فيروس البقع الحلقية الميتة للخوخ  /للبرقوق )(Prunus Necrotic Ring Spot Virus
بقع حلقية متماوتة وثقوب على األو ار لدى بعا األصناف ،خطوط صفراء أو
موزايي على بعا األو ار  ،تشوه قوي وتشق في الثمار ونضوج غير منتظم ،عدم
تلون الثمار لدى بعا األصناف ،ت خر في النمو الخضري في الربيع
 احتمال وجود الفيرو وعدم ظهور العوارا
 ينتقل عبر البذور واللقاص أو غبار الطلع

 فيروس تقزم الخوخ )(Prune Dwarf Virus
بقع حلقية خضراء او صفراء على أو ار بعا األصناف ،تشوه وبقع على ثمار

بعا األصناف ،تقزم عام لدى بعا األشجار ،احتمال تساقط األو ار عن بعا
األغصان

 ينتقل عبر البذور واللقاص أو غبار الطلع

 فيروس موزاييك التفاح ((Apple Mosaic Virus
موزايي على األو ار في الربيع  ،بقع مستديرة أو متطاولة صفراء اللون على

األو ار  ،تدن في حجم الثمار ،ضعف في نمو الشجرة وتدن اإلنتاج عند اإلصابة
بالسالالت الفيروسية القوية

 فيروس التبقع األصفر ألوراق التفاح )(Apple Chlorotic Leaf Spot Virus
بقع صفراء مختلفة األشكال على األو ار  ،تشوه ثمار بعا األصناف ،بقع
حمراء اللون على ثمار بعا األصناف،

02

فصل الرابع
القطاف ومراحل ما بعد القطاف
 -1القطاف
دالئل إكتمال نمو ثمار المشمش Maturity Indices

()05

يتم تحديد وقت قطاف ثمار المشمش وفقا" للونها األساسي الذي يختلف حسب الصنف وعند تحول لون الثمار من األخضر الى األصفر
ّ
(صورة رقم  .)00يجب أن تكون الثمار متماسكة من أجل التخفيف من الكدمات أثناء القطاف والمداولة ألن صالبية ثمار المشمش تنخفا
بسرعة بعد القطاف مما يجعل الثمار عرضة لألضرار الميكانيكية (كدمات) ودخول الفطريات (صورة رقم .)00
ان ثمار المشمش المرغوبة لدى المستهل

هي

الثمار المتماسكة ذات صالبة تتراوص بين 0 – 2
رطل قوة ،نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية SSC

أكثر من  % 00وحموضة بين  0،2و % 0

CDFA
Photo By Don Edwards

صورة رقم 11

القطاف

صورة رقم 11

تبدأ عملية قطاف ثمار المشمش من نيسان لألصناف الباكورية وتنتهي في حزيران .يجب قطف الثمار يدويا" في الصباص أو المساء ،لذل

يجب تدريب العمال على الطريقة السليمة للقطاف والتعبئة لتجنب مخاطر تلوث الثمار من األمراا القابلة لإلنتقال عبر اإلنسان ،من التلوث

الكيميائي ،أو من أي ضرر ميكانكي .كما يجب توعية العمال على النظافة الشخصية من غسل األيدي ،عدم ارتداء المجوهرات ،قص األظافر

وعدم األكل والتدخين اثناء العمل.

خالل عملية القطاف يجب مراعات القواعد التالية:

 استخدام السلل أو األوعية القماشية (صورة رقم )02
 عدم الضغط على الثمار أو نتشها

 قطاف الثمار من دون األعنا واألو ار لتجنب جرحها
 عدم رمي الثمار بقوة في الوعاء

 عدم وضع الثمار المتساقطة على األرا مع الثمار المقطوفة من الشجرة
 بدء القطاف من خارج الشجرة الى داخلها ومن األسفل الى األعلى

صورة رقم 12

 -2التوضيب

فرز وتصنيف الثمار :

تفرز ثمار المشمش الى ثالثة أنخاب (جدول رقم  ،2 ،0و )0وفقا" قرار وزير الزراعة رقم  0/ 020الصادر في تاريخ  0552/00/24والمعدل
بالقرار رقم  0/2في تاريخ  ( 2000 /0/0رقم المرجع ف)/2/

جدول رقم  :1الشروط واإلستثناءات العائدة لنخب مشمش ممتاز إكست ار:
شروط عائدة للجودة

نخب ممتاز "اكست ار"

استثناءات لجهة الجودة

 يجب ان تكون ثمار هذا النخب على
درجة عالية من الجودة ،و اكتمال النمو
والمظهر و اللون الخاص بالصنف

 يسمح بوجود داخل كل عبوة
 ٪٥وزنا و عددا من الثمار ال
النخب
تستجيب لصفات هذا

وحفظه.

بها لهذا النخب.

 خالية من أي عيب ظاهر باستثناء
بعا تغييرات سطحية طفيفة ال تعيب
المظهر العام و ال تؤثر على صفاته

شرط أن تتحلى هذه بمواصفات
النخب األول على األقل أو أن
تتماشى مع االستثناءات المسموص

02

شروط عائدة للتحجيم

 يعتمد مقيا للتحجيم
القطر األكبر األفقي كشرط
أساسي للنخب الممتاز:

 القطر األصغر المقبول ٥٥ملم  2 ±ملم
 أي الفر المقبول بين أكبرقطر و اصغر قطر  ٥ملم

استثناءات لجهة التحجيم

 يسمح بوجود  ٪٠١عددا او
وزنا من المشمش ال يستجيب
لألحجام الدنيا الموضوعة او

للحجم المصرص به على العبوات
شرط أن ال يزيد الفر عن
٥ملم فقط .

جدول رقم : 2الشروط واإلستثناءات العائدة للنخب األول:
شروط عائدة للجودة
 يجب أن تكون ثمار هذا النخب جيدة تمثل صفات
الصنف األصلية لبها سليم من أي اهتراء.
 يمكن لثمار هذا النخب أن يحمل العيوب الطفيفة التالية شرط
أن ال يؤثر على جودتها أو حفظها أو على مظهرها العام:
 عيب طفيف لجهة الشكل عيب طفيف لجهة اللون اثار بسيطة الحتكا سطحي عيب طفيف طولي على القشرة شرط أن ال يتعدى طولهسنتمت ار واحدا وال يزيد عن  0،2سم مربع للعيوب األخرى

نخب أول

استثناءات لجهة الجودة
 يسمح بوجود داخل كل
عبوة  ٪٠١وزنا و عددا من
الثمار ال تستجيب لصفات
هذا النخب شرط أن تتحلى
هذه بمواصفات النخب
الثاني على األقل أو أن
تتماشى مع االستثناءات
المسموص بها لهذا النخب.

شروط عائدة للتحجيم
 يعتمد مقيا للتحجيم
القطر األكبر األفقي كشرط
أساسي للنخب األول:
 القطر األصغر المقبول ٥١ملم
 الفر المقبول بين أكبرقطر و اصغر قطر ٠١ملم

استثناءات لجهة التحجيم
 يسمح بوجود ٪٠١
عددا او وزنا من
المشمش ال يستجيب
لألحجام الدنيا الموضوعة
او للحجم المصرص به
على العبوات شرط أن ال
يزيد الفر عن ٥ملم فقط

جدول رقم  :3الشروط واإلستثناءات العائدة للنخب الثاني:
شروط عائدة للجودة

نخب ثاني

 يجب أن يكون هذا النخب من ثمار المشمش التي ال يمكن تصنيفها ضمن النخب
الممتاز أو األول شرط أن تتحلى بالصفات الدنيا المبينة أعاله
 يمكن لثمار هذا النخب أن يحمل العيوب الطفيفة التالية شرط أن ال يؤثر على
جودتها أو حفظها أو على مظهرها العام
 -عيب طفيف طويل للقشرة ال يتعدى ٢سم

استثناءات لجهة الجودة

 يسمح بوجود داخل كل عبوة  ٪٠١وزنا و عددا من الثمار ال
تستجيب لصفات هذا النخب او للصفات الدنيا المحددة
أعاله شرط أن ال تحوي أي ثمار متهرئة أو ذابلة و خالفها من
عيوب تجعلها غير صالحة االستهال .

 -عيب طفيف ال يتعدى سنتمت ار مربعا لباقي األشكال.

شروط توضيب الثمار والمظهر العام للعبوة

يجب توضيب ثمار المشمش بعناية وب سلوب يؤمن سالمتها طوال مدة عمليات التسوي لكي تصل الى المستهل بالنوعية الجيدة المطلوبة.
لذل يجب أن تتحلى العبوات بمواصفات معينة ان من ناحية تجان الثمار ،التوضيب أو المظهر العام للعبوة (جدول رقم .) 4
جدول رقم  :4شروط التوضيب والمظهر العام للعبوة
في التجانس

 يجب أن يكون محتوى كل عبوة
مؤلفا من ثمار المشمش المتجان

ومن منش واحد وجودة واحدة ،خاصة
لجهة الحجم.
 يجب أن تكون ثمار النخب
الممتاز متجانسة لونا و درجة نض .
 يجب أن تكون ثمار المشمش
داخل العبوة الواحدة و في أسفلها

مماثلة للطبقة الظاهرة.

في التوضيب

 يجب أن يوضب المشمش بطريقة و أسلوب يؤمنان سالمة
الثمار مدة عمليات التسوي .

 يسمح فقط باستعمال المواد الجديدة و النظيفة و المصنوعة من
مواد ال تلح أي ضرر بالثمار من خارجها أو من داخلها.
 يسمح باستعمال الور المطبوش و الالصقات التجارية أو
خالفها شرط أن يكون الحبر أو الصمج المستعمل لذل غير سام
أو ضار وال يسمح بوجود أي مادة غريبة داخل العبوة الواحدة.
 يمنع استعمال العبوة المصنوعة من الفلين بوليستيرين

في المظهر العام

 بالنسبة للنخب الممتاز من الفضل
وضع المشمش في عبوات ذات طبقة

واحدة من الثمار كما يمكن وضع المشمش
في شرائح شبيهة بتل المستعملة للكيوى
المستورد  .أما النخبين األول والثاني
فيمكن توضيبهما في عبوات مؤلفة من
 ٢الى  ٤طواب مع وجود عازل بين
سقف واخر.

فتحات جانبية
شرائح
Paper Fruit Tray
أساليب التوضيب

00

شروط بطاقة البيانات
يجب ان يحمل خارج كل عبوة و بشكل واضح و جلي غير قابل للزوال أو االنحالل التعليمات الواردة فيما يلي مجمعة على جهة واحدة من كل عبوة (جدول
رقم .)2

جدول رقم  :6شروط بطاقة البيانات
 الموضب أو الشاحن

التعريف

 األسم و العنوان أوعالمة فارقة خاصة
 وتعفى من ذل العبوات الصغيرة المعدة
لألستهال الفردي شرط ان تحمل الصنادي
التي بداخل هذه العبوات كل ما هو مشروط
في التمري .

 -3التخزين

هوية و محتوى العبوة

 مشمش

 الصنف (عجمي – ذهبي – سندياني –
ابيا -لوزي – حموي )..... -
 او اسم الصنف األجنبي (اوران رد –
برجرون –صن جاينت )....

منشأ الثمار

 بلد المنش

 منطقة اإلنتاج

التصنيف التجاري

 النخب

 عدد الثمار (بالنسبة للثمار
المعبئة ضمن عبوات صغيرة
معدة للمستهل مباشرة) او الوزن
الصافي
 حجم الثمار وفقا لسلم التحجيم
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درجة الحرارة المثلى Optimum Temperature

تخزن ثمار المشمش على درجة ح اررة بين  0،2وصفر درجة مئوية لمدة  2 – 2أيام .يمكن تجميد بعا ثمار المشمش على ح اررة واحد تحت
الصفر لألصناف ذات نسبة المواد الصلبة الكلية  SSCتتراوص بين .% 04 – 00

الرطوبة النسبية المثلى Optimum Relative Humidity

تتراوص الرطوبة بين  50و.٪52

معدالت التنفس (CO2) Rates of Respiration
جدول رقم  :7سرعة تنفس ثمار المشمش
حرارة (درجة مئوية)

كمية ثاني اكسيد الكربون

0

4-2

(مل/كلغ مشمش /ساعة)

00
20

00 - 2

22 - 02

 لتحديد كمية الح اررة المنتجة يضرب كمية ثاني اكسيد الكربون بت  022للحصول على الكمية بكيلوكالوري/طن /اليوم او
بت  440الكمية الح اررية ب ب  .تي  .يو /طن /اليوم.

معدالت إنتاج االثيلين Rates of Ethylene Production

يبلج معدل انتاج اإلثلين لثمار المشمش المتماسكة أقل من  0.0ميكروليتر/كلج في الساعة على درجة ح اررة صفر و 2 – 4ميكروليتر/كلج في

الساعة على ح اررة  20درجة مئوية.

اإلستجابات لالثيلين Responses to Ethylene

ان تعريا ثمار المشمش لإلثيلين يسرش من نضوجها ويشجع نمو العفن.

تخزين في الجو الهوائي المتحكم به Controlled Atmosphere

ان تبريد ثمار المشمش في جو هوائي متحكم فيه  CAيحتوي على  % 0 – 2من كل من األوكسيجين وثاني أوكسيد الكربون يساهم في

الحفاظ على صالبة الثمار خالل التخزين أو الشحن.

ان انخفاا نسبة األوكسيجين أقل من  % 0يسبب نكهة غير مقبولة للثمار وان ارتفاش نسبة ثاني أكسيد الكربون عن  % 2يسبب في تلون

القلب باللون البني ونكهة غير مرغوب فيها.
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األضرار الفيزيولوجية
أضرار التبريد  :Chilling Injuryتظهر العوارا على شكل بقع مائية تتحول الى بقع بنية اسفنجية أو جيل
المعروف بت  . Gel Breakdownالمعالجة :التخزين ضمن ظروف مناسبة.
النضوج البني  :Pit Burnتظهر العوارا في الحقل على شكل منطقة طرية بنية سببها تعرا الثمار الى

ح اررة مرتفعة  00درجة مئوية وما فو قبل القطاف لدى األصناف الحساسة .المعالجة :استخدام أصناف

مقاومة

By Don Edwards

األضرار الباثولوجية
العفن البني  :Brown Rotهو من أهم األمراا التي تصيب ثمار المشمش بعد القطاف ،سببه فطر
المونيليا الذي مصدره الحقل .المعالجة :مكافحة المرا المسبب للعفن في الحقل وتخزين الثمار في ظروف

مناسبة.

CDFA

تقدح الثمار  :Shot Holeتظهر العوارا على شكل بقع دائرية على الثمار مع اف ارزات صمغية .يعود سببها

الى الفطر  Wilsonomyces carpophilusالذي مصدره الحقل .المعالجة :مكافحة المرا في الحقل

CDFA

الجودة
 -4دالئل
CDFA
يجب أن







تكون ثمار المشمش:
كاملة
سليمة ،غير مصابة ب ي اهتراء يجعلها غير صالحة لالستهال
نظيفة خالية من أي مواد غريبة ظاهرة
خالية من أية حشرات أو افات أو من اثار أضرارها
خالية من أي رطوبة خارجية زائدة
خالية من الروائح او الطعام الغريبتين

كما يجب أن تشمل مواصفات المنت النهائي الحد األقصى للجراثيم المسموص به (جدول رقم )0حسب المواصفات القياسية اللبنانية وتلف اي
يتم فحص المنت النهائي في مختبر مصلحة األبحاث العلمية الزراعية (الفنار) .
منت يتخطى هذا المعدلّ .
جدول رقم  :4المواصفات القياسية اللبنانية للحدود الجرثومية:
األحياء المجهرية
الهوائية
30 °C

نوع العيّنة

مستعمرة/غ
المشمش

-

القولونيات
اإلجمالية
30 °C

مستعمرة/غ

-

القولونيات

المتحمّلة للحرارة

المكورات

العنقودية الذهبية
37 °C

44 °C

مستعمرة/غ
E. coli
n=5 ; c=2
m=10
M=102

مستعمرة/غ

السالمونيال

البكتيريا الالهوائية

الخمائر

مستعمرة/

46 °C

30 °C

37 °C

 25غ

; n=5
c=0
خالية

-

المختزلة للكبريت
مستعمرة/غ

مستعمرة/غ

أو

القرار
الدستور العالمي

-

))nعدد العينات الواجب تحليلها والتي تؤخذ بطريقة عشوائية من الدفعة.
( (cالحد االقصى لعدد العينات المسموص ان يتراوص المحتوى الجرثومي فيه بين  mو .M
( (mالمحتوى الجرثومي المسموص به في المنت .
) (Mالحد االقصى الذي يجب اال يصل اليه او يزيد عنه المحتوى الجرثومي في اي عينة من العينات الواجب تحليلها.
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والفطريّات

المواصفة

-

للغذاء
CX/NEA
03/16

ملحق
الئحة المبيدات الزراعية ،درجة السمية ،كمية الرش ونسبة الرواسب المسموح بهما في الثمار
إسم المادة الفعالة
نوع المبيد
 Acetamipridمبيد حشري
بالمالمسة
أستاميبريد
 Boscalid + pyraclostrobinمبيد فطري
بوسكليد  +بيراكلوستروبين
جهازي

درجة السمية
ونسبة الرواسب
المسموحة في الثمار
(ملغ  /كلغ)
Xn
0،0
( 0 Nبوسكليد)

الكمية
المسموحة
(غ  /هكل)

فترة األمان
(يوم)

2

04

من

 200غ  /هكتار

20 - 04

رمد

( ) 61( ) 57

نوع اآلفة

(0،02Tبيراكلوستروبين)
2

اكاروز أحمر وذو نقطتين
دودة انفاق البراعم ،ذبابة البحر المتوسط،
حفار ساق اإلجاص،
من

20

20

من ،حشرات قشرية ، ،دودة انفاق البراعم،

20

20

220 – 022،2

20

التقرح البكتيري،

022،2

20

التقرح البكتيري،

00

00

األكاروز األحمر ،األكاروز ذو النقطتين

0،2

04

رمد ،مونيليا

 Cyprodinil +مبيد فطري
 Fludioxonilجهازي
سيبرودينيل +فلوديوكسونيل وبالمالمسة

( 2 Xiسيبرودنيل)
 2 Nفلوديوكسونيل)

20

2

مونيليا

 Deltamethrinمبيد حشري
بالمالمسة
دالتامترين

T
0،0

0،22
0،22
0،22

0

دودة أنفاق البراعم،
حفار ساق اإلجاص ،أرفية شتوية ،جعل
األزهار
من زغبي

 Difenoconazoleمبيد فطري
جهازي
ديفانكوناول

Xn
0.2

2

04

رمد ،مونيليا

*** Dimethoateمبيد حشري
جهازي
ديماتوات

Xn
0،02

00

***

مبيد عناكبي
مانع
اإلنسالخ
مبيد حشري
مانع
اإلنسالخ
مبيد فطري
جهازي
مبيد عناكبي
بالمالمسة

N
0،0

2،2

04

األكاروز األحمر

Xn
0،2

00

20

األكاروز األحمر ،األكاروز ذو النقطتين

T
0،02
N
0

4

20 – 00

2

04

زيت معدني

غير سام

 2ليتر  /هل
 0ليتر  /هل

مبيد حشري
بالمالمسة

Xn
0،2

زيت معدني

غير سام

بيفانترين

 Bifenthrinمبيد حشري
بالمالمسة

4
0

T
0.2

0
Chlorpyriphos ethyl
كلوربيريفوس اتيل
* Clofentezine
كلوفاتزين
Copper
المركبات النحاسية
Copper Sulfate
الجنزارة
** Cyhexatin
سيهكزتان
Cyproconazol
سيبروكونازول

Etoxazol
أسيوكزازول
Flufenoxuron
فلوفنيكسرون
Flusilazole
فلوزيالزول
* Hexythiazox
هكزيتيازوكس
Horticulture oil
زيت صيفي
Imidachloprid
اميداكلوبرايت
Mineral oil
زيوت شتوية
Myclobutanil
ميكلوبوتانيل

مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد عناكبي
بالمالمسة
مبيد فطري
وقائي
مبيد فطري
وقائي
مبيد عناكبي
بالمالمسة
مبيد فطري
جهازي

مبيد فطري
جهازي
 Myclobutanil + Mancozebمبيد فطري
ميكلوبوتانيل  +مانكوزيب
جهازي

T
0،02
0،02
Xn
2
Xi
( 20سولفات الكبريت)
Xn
0،02
Xn
0،0

Xn
0.0
Xn
( 2ماكوزيب)

األكاروز األحمر

ذبابة البحر المتوسط

رمد ،مونيليا
األكاروز األحمر ،األكاروز ذو النقطتين
الحشرات القشرية
األكاروز األحمر ،األكاروز ذو النقطتين

2

04

من

0 – 2،2
ليتر  /هل
2،2 – 2
2،2 – 2 – 4،0

صفر

بيوض ،حشرات وعناكب راكدة،

 0،22كلغ /هل

40

2

رمد
مونيليا

00

رمد ،مونيليا

 Penconazoleمبيد فطري
جهازي
بانكونال
 Phosetil Alمبيد فطري
جهازي
فوساتيل ال
إسم المادة الفعالة
نوع المبيد
Pyridaben
بيريدابن
Spinosad

سبينوزاد
Micronized Sulfur
كبريت ميكروني
Tebuconazole
تابوكونازل
Thiophanate Methyl
تيوفانات ماتيل
Thiram
تيرام
Triadimenol
ترياديمنول

مبيد عناكبي
بالمالمسة
مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد فطري
وقائي
مبيد فطري
جهازي
مبيد فطري
جهازي
مبيد فطري
جهازي
مبيد فطري
جهازي

Xn
0،0
Xi
2
درجة السمية
ونسبة الرواسب
المسموحة في الثمار
(ملغ  /كلغ)
Xn
0،2
Xn
0
Xi
20
Xn
0
Xn
2
Xn
0

 Ziramمبيد فطري
جهازي

زيرام





 02غ /هكتار

04

الرمد

200

20

هريان العنق،
اللفحة النارية

الكمية
المسموحة
(غ  /هكل)

فترة األمان
(يوم)

02

04

نوع اآلفة
األكاروز األحمر ،األكاروز ذو النقطتين

5،2

2

ذبابة البحر المتوسط ،تريبس ،دودة أنفاق
البراعم

220 - 200

-

رمد

00،22

2

مونيليا

22،2

0

مونيليا

200

04

مرض تجعد أوراق الدراق

Xn
0،0

00

2

مونيليا

T+
0،0

050

04

مرض تجعد أوراق الدراق

إن هذه المواد هي مسجلة في و ازرة الزراعة وغير محظر استخدامها في دول اإلتحاد األوروبي لعام .2000

هكل = هكتوليتر =  000ليتر

يمكن مراجعة الئحة المبيدات المستخدمة في أوروبا على العنوان اإللكتوني :

www.ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm.

تقسم المبيدات إلى  4أقسام حسب درجات السمية والتي يشار اليها عبر األلوان في اسفل العبوة:
فئة أولى ( : (Class I: T+مبيد سام جدا"

فئة ثانية ( : (Class II:Tمبيد ضار ويشكل خط ار" اذا لم يتمّ اإللتزام بالتدابير الوقائية واحتياطات السالمة المذكورة على العبوة
فئة ثالثة ( : (Class III: Xn, Xi, Cمبيد خفيف السمية ومع ذل يجب أخذ اإلحتياطات الالزمة عند الرش

فئة رابعة ( : (Class IVمبيد امن

*
**
***

ادوية يسمح باستخدامها في اإلتحاد األوروبي ولكنها غير مستوردة حتى اآلن الى لبنان
مبيد محظر استخدامه في بريطانيا
مبيد غير مسموص بإستخدامه على المشمش في أوروبا ولكنه البديل الجهازي والحل األخير الذي يجب اختياره في حال اصابة الثمار بيرقات ذبابة
البحر المتوسط.
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