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املقدمة
مت �إعداد هذا الدليل �ضمن ن�شاطات برنامج التنمية الزراعية والريفية ( )ARDPالهادفة اىل تعزيز
موارد وزارة الزراعة الب�رشية وتدريب مدربني حول �سال�سل قيم بع�ض املحا�صيل ذات الإمكانيات
الإقت�صادية العالية.
ي�ضم هذا الدليل خال�صة الكثري من الأبحاث العلمية واخلربات العملية ملزارعي الق�شطة الإ�سبانية �أو
�أنونا �شريميويا ( )Annona cherimolaمن خمتلف �أنحاء العامل (�إ�سبانيا ،ت�شيلي ،بوليفيا) وهو ال�صنف
الأكرث درا�س ًة حيث مي ّثل معظم �إنتاج �إ�سبانيا من هذه الثمار .مع العلم ب�أن الدرا�سات والأبحاث عن
هذه الزراعة تعترب حمدودة مقارن ًة ب�أ�شجار الفاكهة الأ�ستوائية الأخرى.
املطبقة يف لبنان وخربات مزارعي الق�شطة
كما مت الأخذ بعني الإعتبار املعامالت الزراعية التقليدية ّ
التي بد�أت منذ �ستينات القرن املا�ضي بالإ�ضافة اىل خربات املهند�سني الزراعيني وم�صادر �أخرى
كوزارة الزراعة ،برنامج الفاو الإح�صائي وغرف التجارة وال�صناعة والزراعة.
مت �إعتماد يف �إعداد هذا الدليل املبادئ العامة للإدارة املتكاملة للمحا�صيل بحيث تتفاعل ب�شكل
والري والتقليم مع مكافحة الأفات وحت�سني الإنتاج.
�إيجابي خ�صوبة الرتبة و�إدارتها
ّ
وي�ضم هذا الدليل كذلك بع�ض املعلومات التقنية التي ت�ساعد املهند�سني الزراعيني والفنيني يف
التعمق ببع�ض املوا�ضيع الفنية وت�ساعدهم ،حيث ميكن ،يف �أخذ قرارت تقنية يف احلقل دون العودة
ّ
اىل مراجع علمية.
�شكر خا�ص اىل كل فريق عمل برنامج التنمية الزراعية والريفية ( )ARDPواىل الزمالء يف وزراة
الزراعة اللبنانية الذين دعموا هذا العمل وقدموا الإقرتاحات واملعلومات املفيدة.
كما ن�شكر كل الزمالء يف ق�سم الفاكهة �شبه الإ�ستوائية يف معهد الدرا�سات ال مايورا يف �إ�سبانيا
وب�شكل خا�ص الدكتور خوركه غونزال�س فرناندز للمعلومات
«»IHSM-CSIC La Mayora
ٍ
القيمة التي قدمها و جزء من ال�صور امل�ستخدمة يف هذا الدليل.
ّ
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زراعة الق�شطة يف لبنان
دخلت �شجرة الق�شطة اىل لبنان وخا�ص ًة مناطق �صيدا و�صور وجبيل يف ال�ستينات من القرن املا�ضي على
يد املهاجرين اللبنانيني الذين �إكت�شفوا هذه الثمار خالل تواجدهم يف �أمريكا اجلنوبية �أو �أفريقيا �أو �إ�سبانيا.
ّ
يف البداية �إقت�رصت زراعة الق�شطة على ما �أطلق عليه �صنف الق�شطة البلدية وهي ذات ثمار �صغرية
احلجم وكثرية البذور وال�صنف امل�رصي عبد الرزاق ،ثم دخلت الأنواع الإ�سبانية �أو �أنونا �شريميويا
(ثماره كبريه ومل�ساء) والتي تخلى عنها املزارع اللبناين ب�سبب قلة الإنتاج وحاجتها اىل التلقيح اليدوي
وعدم مقاومة الثمار للمعاملة ،حتى ي�ستقر املزارعون على �أنواع الأنونا �سكواموزا والأنونا �أتيمويا.
وقد �أطلق املزارع اللبناين على نوع الأنونا �سكواموزا ت�سمية الإنكليزي وعلى الأنونا �أتيمويا ت�سمية
الأمريكاين وعلى الأنونا �شريميويا ت�سمية الإ�سباين.

ÉjƒÁÒ°T ÉfƒfCG ´ƒf :1 IQƒ°U
)(ÊÉÑ°SEG á£°ûb

GRƒeGƒµ°S ÉfƒfCG ´ƒf :2 IQƒ°U
)(…õ«∏µfEG á£°ûb

Éjƒª«JCG ÉfƒfCG ´ƒf :3 IQƒ°U
)(ÊÉcÒeCG á£°ûb

تقدر حاليا م�ساحة الأرا�ضي املزروعة ق�شطة يف لبنان بحوايل  2700دومن ،ويزرع حوايل 40
�شجرة بالدومن ،وتنت�رش هذه الزراعة ب�شكل عام يف منطقة جبيل  760دومن ويف جنوب لبنان
و 1580دومن (امل�صدر :الفاو .)2010
ومقارن ًة مع دول العامل ف�إن �إ�سبانيا حتتل املرتبة الأوىل بـ  40000دومن تتبعها بريو  20000دومن
وت�شيلي 13000دومن وبوليفيا  10000دومن والإكوادور  8000دومن.
ويقدر �إنتاج لبنان من الق�شطة بحوايل  6000 – 3000طن\�سنة حيث يبلغ متو�سط �إنتاج
ال�شجرة الواحدة (عمرها � 12-9سنة) حوايل  50اىل  80كلغ يف املو�سم.
ويبد أ� مو�سم القطاف يف جبيل من �شهر ت�رشين الأول حتى كانون الثاين� ،أما يف منطقتي �صيدا
و�صور فاملو�سم ُيبكر يف �أيلول ويت�أخر حتى �أذار .معظم �إنتاج لبنان ُيباع يف ال�سوق املحلي وي�صدر
ب�شكل كبري
ق�سم اىل دول اخلليج والأردن عرب مطار بريوت حيث �إزداد الطلب على هذه الثمار
ٍ
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .ويظهر الر�سم البياين يف الأ�سفل الأ�سعار يف �أ�سواق اجلملة الرئي�سية يف
لبنان وتبدلها ح�سب الأ�شهر بالإعتماد على �أرقام غرف التجارة وال�صناعة والزراعة .

ر�سم بياين  :1ا�سعار الق�شطة يف
�أ�سواق اجلملة الرئي�سية يف لبنان من
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تأسيس البستان

الفصل األول:
تأسيس البستان
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ت�أ�سي�س الب�ستان
يعود �أ�صل زراعة الق�شطة اىل املنطقة املدارية يف جنوب �أمريكا وخا�صة يف وديان جبال الأنديز بني
وج َدت يف املك�سيك .يطلق على الق�شطة يف هذه البالد ت�سمية �شريميويا �أي
الإكوادور والبريو ،كما ِ
القلب البارد ( .)Chirimoya: chiri=cold - moya=heartثم �أدخلت من قبل امل�سافرين الإ�سبان
اىل ال�رشق عرب �أفريقيا حيث �إنت�رشت يف معظم الدول ذات املناخ �شبه الإ�ستوائي حيث جنحت زراعتها.
يف بداية القرن املا�ضي �إنت�رشت زراعة الق�شطة املتخ�ص�صة يف �إ�سبانيا ،برازيل ،اجلزائر ،الهند،
الفلبني� ،أفريقيا اجلنوبية ،م�رص و كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�أما يف لبنان ،فيعتقد �أن الق�شطة قد دخلت عرب املهاجرين العائدين اىل الوطن يف منت�صف القرن
املا�ضي حيث يذكر عدد من املزارعني �إنت�شار ب�ساتني الق�شطة حول �صيدا و�صور وجبيل منذ ال�ستينات.

 1.1املتطلبات البيئية
 1.1.1احلرارة:
يف�ضل �أن
ت�أثر حرارة الهواء على النمو اخل�رضي وحجم الورقة حيث يزيد يف جو دافئ ب�إعتدالّ .
النمو  5 ± 18درجات مئوية و  18 –10درجة مئوية خالل فرتة
تكون درجات احلرارة خالل فرتة ّ
ال�سكون اجلزئي بعد القطاف� .إذا كانت احلرارة عالية جداً ف�إن النمو اخل�رضي يغ ُلب على الإزهار.
يف املناطق حيث تنخف�ض درجات احلرارة وميكن ح�صول موجات من ال�صقيع ولو كان خفيف ًا،
يت�أثر النمو والإثمار ب�شكل �سلبي وتقع �أ�رضاراً قد تكون فادحة.
ب�شكل عام ويف املناخ املتو�سطي ميكن �إعتبار �أف�ضل حرارة يف ال�صيف بني  18و  25درجة مئوية
بينما يف ال�شتاء بني  5و  18درجة مئوية.
بالن�سية للربد ،ف�إن الق�شطة ال تتحمل احلرارة املنخف�ضة .حرارة �أقل من  4درجات مئوية ت�ؤدي اىل
الإ�رضار بالثمار (�إ�سمرار) ،وحرارة دون  2-درجة مئوية تق�ضي على ال�شجرة.
�إن املتطلبات املناخية تختلف بني �أ�صناف الق�شطة ،حيث تعترب �أ�صناف ال�شريميويا (الق�شطة الإ�سبانية)
�أكرث حتم ً
ال للحرارة املنخف�ضة مثل �أ�صناف (.)Bays, Booth, Carter Deliciosa
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 2.1.1الرطوبة
تف�ضل �شجرة الق�شطة البيئة اجلافة نوع ًا ما ،وتعاين من �ضعف يف النمو يف املناطق عالية الرطوبة
ّ
وكذلك حيث تت�ساقط الأمطار على مدار ال�سنة.
جو بني 60
ولكن من املهم الت�أكيد ب�أن فرتة الإزهار ومنو الثمار هي فرتة ح�سا�سة وتتطلب رطوبة ّ
و  .٪ 80ي�ؤدي �إنخفا�ض الرطوبة اىل �أقل من  ٪60اىل �ضعف يف التلقيح و�إنعقاد الثمار و�سقوط
الأزهار.
تكون ال�سكريات يف
ومنوها ي�ساعد على ّ
اجلو خالل مرحلة �إنعقاد الثمار ّ
كما �أن �إرتفاع رطوبة ّ
الثمار ولكن يف نف�س الوقت يعزز �إنت�شار الأمرا�ض.

 3.1.1الرياح
تعترب الرياح القوية من العوامل التي حتد من زراعة الق�شطة ،وهي بالإ�ضافة اىل ال�صقيع تهدد تلقيح
الأزهار و�إنعقاد الثمار .كما �أن الرياح القوية واجلافة ت�ؤدي اىل جفاف حبوب اللقاح ومي�سم الزهرة
ّ
والتعر�ض الطويل لت�أثري هذه الرياح.
وت�رض كذلك بجلدة الثمار بفعل الإحتكاك
وتعطل التلقيح،
ّ
ّ

�صورة � :4أ�رضار الرياح القوية على �شجرة ق�شطة

 4.1.1هطول الأمطار
حتتاج ب�ساتني الق�شطة اىل مت�ساقطات ال تقل عن  750ملم �سنوي ًا ،مو ّزعة على مدار ال�سنة� .إذا مل
الري يف �أ�شهر اجلفاف �رضوري من �أجل �إجناح هذه الزراعة.
يتحقق هذا الأمر ،ي�صبح ّ
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ر�سم بياين  :2معدل درجات احلرارة واملت�ساقطات يف بريوت

 5.1.1الرتبة
ال تنمو �أ�شجار الق�شطة ب�شكل جيد يف الأرا�ضي ال�صخرية والكل�سية .تعترب الرتبة اخلفيفة والرملية
الطينية وال�صل�صالية الطينية ذات التكوين اجليد منا�سبة لهذه الزراعة .يالحظ ب�أن �أعلى �إنتاج ميكن
حتقيقه من �أ�شجار الق�شطة التي تنمو يف الرتبة الرملية �أو الرملية الطينية.
تكون امل�ستنقعات.
كما حتتاج هذه اال�شجار اىل تربة جيدة التهوئة و�رصف املياه وال تتحمل ّ
�أما من ناحية الرقم الهيدروجيني ( )pHف�إن  6,5اىل � 7,6أي تربة قلوية اىل قلوية معتدلة هي الأكرث
مالئمةً .كما �أن للمادة الع�ضوية �أهمية كبرية يف حت�سني ن�سيج الرتبة وت�رصيف املياه واملحافظة على
ن�شاط و�سالمة جذور النبات.
وحلرارة الرتبة (بني  17و 22درجة) �أهمية كبرية لنمو اجلذور وبالتايل النمو اخل�رضي وزيادة
الإنتاج.

�صورة  :5ب�ستان ق�شطة يف جنوب لبنان
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 2.1الو�صف النباتي
هناك عدة �أنواع من �أ�شجار الق�شطة التي ت�سمى علمي ًا �أنون ا ( )Annonaمن عائلة الأنونا�شيه (�An
� ،)nonaceaeأهمها يف لبنان �صنف �أنونا �سكواموزا ( ،)Squamosaوب�شكل �أقل �أنونا �شريميويا
( )Cherimoyaوت�ضم هذه الأنواع ما يزيد عن � 120صنف بالإ�ضافة اىل العديد من الأ�شجار
الهجينة والتي يطلق عليها ت�سمية �أنونا �أتيمويا (� .)Atemoyaأما الريتيكوالتا ( )Reticulataفهي

الق�شطة الهندية� ،أقل جوده وال تزرع يف لبنان.

كما ُيطلق على ثمار الق�شطة ت�سميات غري دقيقة وخمتلفة ح�سب كل بلد وتختلط الت�سميات فيطلق
عليها بالإنكيزية التفاح ال�سكري ( )Sugar Appleوتفاح الك�سرتد ( )Custard Appleيف الهند
و�أ�سرتاليا ،وال�سفرجل الهندي �أو االنانا�س الهندي يف ال�سودان واليمن ،والق�شطة يف ال�رشق االو�سط.

�صورة :6اىل الي�سار �شجرة
ق�شطة من نوع �أنونا �شريميويا
واىل اليمني نوع �أنونا
�سكواموزا

هي �شجرة متو�سطة احلجم ال يزيد �إرتفاعها عن � 8أمتار� ،شكلها دائري ولها جذع ق�صري وجمموع
خ�رضي كثيف مع طرود قوية .اجلذور �سطحية ومت�ش ّعبة .الأوراق طويلة رحمية حادة ،ن�صف مت�ساقطة
ويف املناطق ذات ال�شتاء املعتدل تبقى الأوراق حتى الربيع حيث تت�ساقط قبل �إنتفاخ الرباعم .هذه
الرباعم عاد ًة ما تكون خمتلطة (�أوراق وزهر) وتتواجد حتت قاعدة �سويقة الورقة وبالتايل �إذا مل ت�سقط
الورقة ف�إن ال�شجرة لن تزهر.
مكونة من  3بتالت مكتنزة ذات لون
تتواجد الأزهار كمجموعات من � 3-2أزهار �أو منفردةّ ،
�أخ�رض فاحت وهي غري مرغوبة من النحل .املدقة (الكربل) خمروطية ال�شكل (عددها )200 – 100
مكونة من جمموعات رباعية .تتميز الأزهار ب�أنها:
حتيط بها ال�سداة� ،أما حبوب اللقاح فهي ّ
 Hermaphroditeاي خن�سى ،ت�ضم اجلزء الذكري والأنثوي.
� Dichogamusأي �أن يف نف�س الزهرة اجلزء الذكري واجلزء الأنثوي ين�ضجان يف �أوقات خمتلفة.
� Protogynousأو مبكرة الأنوثة �أي �أن حبوب اللقاح تن�ضج وت�صبح جاهزة للتلقيح بعد �أن ي�صبح
اجلزء الأنثوي غري قابل للتجاوب �أو التلقيح.
�أما الثمار فهي بي�ضاوية �شبيهة ب�شكل القلب ذات �أحجام خمتلفة وجلدة مل�ساء �أو غري مل�ساء (ح�سب
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النوع) ،لونها �أخ�رض م�صفر ذات فلقات عديدة (كربالت) ظاهرة وتنف�صل عن بع�ضها عند الن�ضوج.
حتتوي على عدد غري قليل من البذور ال�سوداء الالمعة.

 3.1املراحل الفنولوجية
يف اجلدول �أدناه روزنامة املراحل الفنولوجية يف مناطق زراعة الق�شطة باملقارنة مع جنوب �إ�سبانيا.
ال�شهر
املنطقة

كانون2

�شباط

�أذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

1

2

3

4

5

6

7

8

�أيلول ت�شرين 1ت�شرين 2كانون1
9

10

11

12

اجلنوب
جبيل
جنوب �إ�سبانيا

معنى الألوان

�سقوط الأوراق

ظهور الطرد اجلديد  /الإزهار

التقليم

قطاف الثمار

� 4.1أنواع و�أ�صناف الق�شطة الأكرث �إنت�شار ًا
�أكرث �أنواع �أ�شجار الق�شطة �إنت�شاراً يف العامل هي �أربعة ،وكل نوع ي�ضم �أ�صناف كثرية قد ال تكون
معروفة يف لبنان .هذه الأنواع والأ�صناف هي التالية:
الأنونا �شريميويا �أو الق�شطة الإ�سبانية ()Annona cherimola – Custard Apple

�صورة  :7ثمار الق�شطة الإ�سبانية �أو �أنونا �شريميويا

�صورة  :8الثمار والأزهار والأوراق
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�أ�شهر الأنواع ويزرع ب�شكل وا�سع يف خمتلف مناطق زراعة الق�شطة حيث �أعطت ثماره املل�ساء
يتحمل الربد �أف�ضل من
اللذيدة واحللوة وال�شبيهة بالكرميا �أو الق�شطة الإ�سم امل�ستعمل يف البالد العربيةّ .
باقي الأنواع ،بحاجة اىل تلقيح يدوي حتى يعطي كميات كبرية من الثمار.

�أ�شهر الأ�صناف:
يف �إ�سبانيا:

Fino de Jete – Alboran- Campas – Cristallino - Negrito - Amargoso

يف البريوSander - Namas - Chavez - Kumbe - Chiuna temprana - Chiuna tardia :

يف ت�شيل:ي( Concha lisa - Bronceada:مقاوم للتخزين والنقل)

�Terciopelo - Pina - Co

puche
يف الإكوادور� :أ�صناف ذات جودة عالية ( Bay – Chaffeyال �رضورة للتلقيح اليدوي) – Waley

�أ�شهر الأ�صناف فينو دي ختي وم�ؤخراً �أظهر �صنف �ألبوران مميزات جتعل منه �صنف جدير بالزراعة.
جدول  :1مقارنة بين ال�صنفين ال�شهيرين في �إ�سبانيا
Fino de Jete

Alboran

كم يوم حتى ت�صبح الثمار لينة بعد القطاف

6-5

12-10

معدل وزن البذور (غرام)

0,58

0,34

ن�سبة البذور اىل اللب %

5,1

3,6

20-24

22-25

�أيار – متوز

مت�أخر عن

5,3

2,6

0,30 – 0,20

0,75-0,50

املميزات

بريك�س من ت�رشين 1حتى كانون2
فرتة الإزهار
�أذار�-أيار م�ؤ�رش البذور %
مقاومة جلدة الثمار (كانون�-2أذار)

فينو دي ختي

�ألبوران

الأنونا �سكواموزا �أو الق�شطة الإنكليزية()Annona squamosa

وهو الأكرث �إنت�شاراً يف لبنان .ثمار هذا النوع غري مل�ساء وعلى �شكل ق�شور منف�صلة .من املتعارف
عليه ان الأ�صناف ذات اللب الأبي�ض �أف�ضل من ذات اللب الأ�صفر .يوجد �صنف من دون بذور تدعى
(.)Seedless cuban sugar apple
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�صورة  :10الثمار من الداخل

�صورة  :9ثمار الق�شطة الإنكليزية �أو �أنونا �سكواموزا

�أ�شهر الأ�صناف:
يف �أو�سرتالياBig eyes – Purple sugar apple :

يف الهند:

Red- Yellow- Crimson- Balangar

الأنونا �أتيمويا �أو الق�شطة الأمريكانية ()Annona atemoya

هجني بني الأنونا �شريميويا والأنونا �سكواموزا .الثمار كبرية احلجم غري مل�ساء وتتميز اجللدة بنت�ؤات
�أو حليمات .لها موا�صفات و�سطية بني النوعني و�إنتاجية عالية خا�ص ًة �إذا �أعتمد التلقيح اليدوي.

�صورة  :11ثمار الق�شطة الأمريكية �أو �أنونا �أتيمويا

�صورة  :12ثمار الق�شطة الأمريكية �أو �أنونا �أتيمويا

�أ�شهر الأ�صناف:
يف �أو�سرتالياAfrican Pride –Geffner - Nielsen - Tropic Sun- Pinks’ Mammoth :
يف فلوريداPage- Bradley- Priestly :

15

غرافيوال ()Annona muricata or soursoup

وهي م�شهورة ب�إ�ستخدامها الطبي من �أجل عالج الأمرا�ض ال�رسطانية .تزرع يف املناطق الدافئة مبا
�أن هذه ال�شجرة ال تتحمل الربد ،ثمارها كبرية احلجم ولي�ست حلوة املذاق بل متيل اىل احلمو�ضة.

�صورة  :14ثمرة الغرافيوال

�صورة � :13شجرة الغرافيوال

�صورة � :15إنتاج الأدوية من الثمرة

� 5.1إنتاج ال�شتول
ميكن �إنتاج �شتول الق�شطة عن طريق البذرة ثم التطعيم �أو �إنبات الأقالم �أو الرتقيد ولكن يبقى الأكرث
(الربي) ثم التطعيم .اما زراعة الأن�سجة فهي ما زالت
عملي ًا و�إنت�شاراً هو زراعة البذور لإنتاج الأ�صل ّ
يف طور الأبحاث والدرا�سات.
يف اجلدول �أدناه توافق الأ�صول مع الأ�صناف املط ّعمة.
جدول � :2أهم �أ�صول الق�شطة وتوافقها مع المطعوم
�أ�صل
�أتيمويا (�أمريكاين)

�أ�صل
�شريميويا (�إ�سباين)

ا�صل
�سكواموزا (�إنكليزي)

طعم � -أتيمويا
(�أمريكاين)

يتوافق

يتوافق

يتوافق

طعم � -شريميويا
(�إ�سباين)

يتوافق

يتوافق

يتوافق ولكن يعطي �شجرة
مقزمة ومبكرة بالإنتاج

طعم � -سكواموزا
(�إنكليزي)

يتوافق

يتوافق

يتوافق

حتمله
(بري) بالإ�ضافة اىل ّ
يعترب نوع الأنونا ال�شريميويا (نوع الق�شطة الإ�سباين) الأكرث توافقا ك�أ�صل ّ
ملر�ض الذبول البكتريي والربد.
بذور الق�شطة عالية الإنبات وحتافظ على قدرتها على الإنبات لعدة �سنوات �إذا �إحتفظ بها جافة.
ينبغي و�ضع البذور يف املاء لعدة �أيام قبل زرعها .على درجة حرارة  32-28حتتاج لثالث �أ�سابيع حتى
تنبت وعلى درجة حرارة  25-20حتتاج ملدة 4-3ا�سابيع .ميكن نقل ال�شتول ال�صغرية عندما ت�صبح
ب�إرتفاع � 10-7سنتم.
ال�شتول الناجتة عن بذرة �أو الأ�صل (�شتول برية) قوية و�رسيعة النمو ومقاومة لأمرا�ض الرتبة الفطرية
وتتحمل الرتبة الكل�سية وهي ت�ؤثر على منو ال�شتول بعد تطعيمها (املطعوم) ومقاومته للأمرا�ض
ّ
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ب�شكل كبري على �إنتاجية ال�شجرة .من هنا �أهمية ح�سن �إختيار الأ�صل .ميكن
والعوامل املناخية و ت�ؤثر
ٍ
تطعيم هذه الأ�صول (الربية) بعد �سنتني من الزرع ,عندما ي�صبح قطرها � 2-1سنتم على الأقل� .أكرث
طرق التطعيم �إعتماداً هي طريقة القلم خالل ف�صل الربيع �أي �أذار -ني�سان� .أما طريقة التطعيم بالرقعة
فتتم خالل فرتة حزيران �أو �أيلول -ت�رشين االول وتنجح بن�سبة  .٪90يبد�أ املطعوم بالإنتاج بعد 3-2
�سنوات من التطعيم.

�صورة  :16طريقة التطعيم
بالقلم القمي الأكرث �إعتمادا
�أو طريقة املزلوف

�صورة  :17طريقة القلم
اجلانبي ،ت�ستخدم عندما
يكون قطر الأ�صل �أكرب من
قطر الطعم

�صورة  :18طريقة التطعيم
بالرقعة �أوالعني

�صورة  :19طريقة التطعيم
�إنكليزي

 6.1زراعة ال�شتول
موقع ما ،ينبغي درا�سة العوامل املناخية امل�سيطرة (الرتبة ،احلرارة،
قبل �أخذ القرار بزراعة الق�شطة يف ٍ
ن�صح بالقيام بتحليل فيزيائي-
املت�ساقطات ،الرياح  )...ومالءمتها لإحتياجات هذه ال�شجرة .كما ُي َ
الري.
كيميائي للرتبة وحتليل كيميائي ملياه ّ
الري املتوفّرة و�إذا كانت كافية .على �سبيل املثال� ،إذا كانت
كما ينبغي الت�أكد من كمية مياه ّ
املت�ساقطات حوايل  500ملم ف�إن الدومن الواحد يحتاج اىل حوايل  400مرت مكعب من مياه الري يف
الفرتة املمتدة من ني�سان�-أيار حتى ت�رشين الأول.
�أف�ضل وقت لغر�س الن�صوب هو بداية الربيع ،بحيث يتم حت�ضري الرتبة يف ال�صيف عرب فالحة عميقة
(� 40سنتم) حترك الطبقات ال�سفلى دون قلبها ،وتطمر الأ�سمدة الفو�سفاتية والبوتا�سية بالإ�ضافة اىل
ال�سماد الع�ضوي على �أ�سا�س نتائج فح�ص الرتبة.

�صورة  :20حت�ضري الرتبة قبل الزع

�صورة  :21احلفرة وطريقة الزرع
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يف املناطق التي تتعر�ض اىل رياح قوية من املف�ضل �إقامة م�صدات رياح من �أ�شجار ال�رسو قبل زراعة
الب�ستان.
حت�ضرّ احلفرة بقيا�س � 50 x 50 x 50سنتم .تقطع اجلذور املت�رضرة وتطمر ال�شتول وتروى
بكمية كبرية من املياه مبا�رشةً .ينبغي حماية اجلذع من �رضبة ال�شم�س وربطه ب�سانود قوي حلماية
ال�شتلة من �رضر الرياح و�إبقائها م�ستقيمة.

 7.1كثافة الزرع
تتنوع امل�سافات املعتمده من بلد اىل �آخر وح�سب خ�صوبة الرتبة ونوع الق�شطة املزروعة .ففي لبنان
يعتمد املزراعون  4 x 4مرت �أو  5 x 5مرت� ،أما يف �إ�سبانيا فيتم �إعتماد � 8 x 7أو  8 x 8مرت.
�أ�صناف الأنونا �سكواموزا (�إنكليزي) ،وهو املزروع ب�شكل وا�سع يف لبنان ،متتاز بنمو حمدود لذلك
ميكن ت�ضييق امل�سافات وزيادة عدد الأ�شجار �أما الأنونا �شريميويا (�إ�سباين) ف�أ�شجارها كبرية احلجم
وبالتايل ينبغي ترك م�سافات �أكرب حتى ال حتتك اال�شجار ببع�ضها.
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المعامالت الزراعية الجيدة

الفصل الثاني:
المعامالت الزراعية الجيدة
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املعامالت الزراعية اجليدة
� 1.2إدارة خ�صوبة الرتبة
�إن للإدارة اجليدة خل�صوبة الرتبة يف ب�ساتني الق�شطة �أهمية كبرية من �أجل �ضمان �إنتاج جيد من حيث
الكمية والنوعية و�سالمة ال�شجرة من الأمرا�ض والآفات.
بعوامل عدة� ،أهمها:
نوعية وكمية الأ�سمدة املطلوبة للمحافظة على خ�صوبة الرتبة ترتبط
ٍ
•خ�صوبة الرتبة قبل ت�أ�سي�س الب�ستان �أو اخل�صوبة الطبيعية (تحُ َدد من خالل فح�ص الرتبة).
ري يتم اللجوء اىل الأ�سمدة الذوابة عرب الر�سمدة.
الري ،يف حال �إعتماد جهاز ّ
•طريقة ّ
•عمر ال�شجرة
•كمية الإنتاج ،كلما زاد الإنتاج كلما زادت �إحتياجات ال�شجرة.
وينبغي هنا التذكري ب�أهمية القيام بفح�ص فيزيائي وكيميائي للرتبة لتحديد نوعية وكمية الأ�سمدة
ويحد من الإ�رساف يف �إ�ستخدام
وو�ضع برنامج متوازن يخفف الأعباء الإقت�صادية على املزارع
ّ
الأ�سمدة ومينع خماطر التلوث.
الأ�سمدة الع�ضوية :حتتاج زراعة الق�شطة اىل الأ�سمدة الع�ضوية (زبل حيواين �أو كومبو�ست) والتي
تو ّزع يف بداية ف�صل ال�شتاء مع طمرها للمحافظة على الآزوت من التبخر� .إن منطقة اجلذور املا�صة
حيث ينبغي و�ضع الأ�سمدة هي حيث تنتهي الأغ�صان ولي�س قرب اجلذع.

�صورة  :22خط�أ يف توزيع
الأ�سمدة الع�ضوية  :قرب
اجلذع ومن دون طمر
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جدول  :4محتوى الأ�سمدة الع�ضوية من الآزوت ( ،)Nالفو�سفات ( )P2O5والبوتا�س (.)K2O
 ٪الآزوت ()N

 ٪الفو�سفات ( ٪ )P2O5البوتا�س ()K2O

زبل ماعز

0,82

0,21

0,84

زبل بقر

0,4 – 0,3

0,13

0,35

3

2

1,6

كومبو�ست من زبل الفروج

4-2

3-1

3-1

كومبو�ست من زبل البقر

2-1

1,5 – 0,5

2-1

2,5-1,5

0,5-0,2

2-1

زبل فروج

كومبو�ست من املخلفات الزراعية

ت�ستخدم الأ�سمدة احليوانية بعد تخمريها وخا�صة زبل الفروج الذي قد ي�سبب حريق
للنباتات �إذا متت �إ�ضافته طازج ًا دون تخمري بفعل �إنتاجه اليوريا ( .)Ureaفعلى �سبيل املثال،
ف�إن طن واحد من زبل البقر يحتوي على  4-3كلغ �أزوت بينما طن زبل الفروج يحتوي
على  30كلغ �أزوت.
ينبغي �أن ال تتعدى كمية الأ�سمدة الع�ضوية امل�ضافة اىل دومن واحد ما جمموعه  200 – 100كلغ،
ميكن �إ�ضافة هذه الكمية قبل الزرع يتبعها فالحة بعمق � 50-40سنتم.
الإحتياجات الغذائية :قام �أحد مراكز الأبحاث الإ�سبانية املتخ�ص�ص بزراعة الق�شطة (مركز ال
مايورا) بتقييم الإحتياحات الغذائية للدومن الذي ينتج ما يقارب  1,4طن \دومن (معدل و�سطي 20
�شجرة\دومن و 70كلغ\�شجرة) ،فكانت النتيجة كما يلي:
•�آزوت(نيرتوجني)  9,5 :Nكلغ
•فو�سفات  1,05 :P2O5كلغ
•بوتا�س  4,56 :K2Oكلغ
•كل�سيوم  0,9 :Caكلغ
•منييزيوم  0,75 :Mgكلغ
وبالتايل ينبغي �إعادة هذه الكمية اىل الرتبة عرب برنامج الت�سميد مع الأخذ بعني الإعتبار حمتوى الرتبة
من هذه العنا�رص.
مكونة
يف اجلدول التايل مثال على عملية ح�ساب الإحتياجات الغذائية يف ب�ستان مروي والرتبة ّ
من  ٪ 31,6رمل ( ٪ 54,4 ،)sandطني (� ٪ 14 ،)Siltصل�صال ( 1.14 ،)clayمواد ع�ضوية،
الرقم الهيدروجيني  ،8,03جمموع  ،٪ 10 CaCO3و  CaCO3الف ّعال ( 33,3امل�صدر حمطة
م�صلحة الأبحاث العلمية يف �صور).
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جدول  :5محاكاة لعملية ح�ساب �إحتياجات ب�ستان ق�شطة من الأ�سمدة الكيميائية على �أ�سا�س فح�ص التربة
و�إ�ستهالك ال�شجرة (الدونم ينتج  1,4طن).
�إحتياجات الرتية*

العنا�رص
الكربى

حمتوى الرتبة من
نتيجة التحليل
()ppm

كلغ/دومن

�آزوت N

()b

()a+b

8,35

9,34

9,5

18,84

 59,2كلغ
�سلفات �أمونيوم ()٪ 21

فو�سفات

17,31

�صفر

1,05

1,05

 20كلغ فو�سفات ثالثي
(� )٪ 45أو  20كلغ
فو�سفات دي
�أمونيوم ()٪ 46

بوتا�س

75

12,8

4,56

17,36

 35كلغ
�سلفات البوتا�س
()٪ 50

P2O5

K2O

()a

�إحتياجات جمموع الإحتياجات
كلغ/دومن
النبتة

كمية الأ�سمدة
كلغ/دومن

* الأف�ضل الإ�ستعانة مبهند�س زراعي للقيام بالعملية احل�سابية
كما ينبغي الت�أكيد ب�أن �إحتياجات �شجرة الق�شطة من العنا�رص الغذائية تختلف ح�سب املراحل
الري املعتمدة.
الفنولوجية كما ترتبط عملية توزيع اال�سمدة بطريقة ّ
الري المعتمدة.
جدول  :6توزيع العنا�صر الغذائية خالل المو�سم وح�سب طريقة ّ
املرحلة
الري
طريقة ّ

ت�رشين  – 2كانون 2

ني�سان – �أب

�أيار

�أيلول

الري باجلر
ّ

�أ�سمدة ع�ضوية
فو�سفات
بوتا�س

�آزوت

�شالت احلديد
 1-0,5كلغ/دومن/
�سنة

�آزوت
كل�سيوم
منييزيوم

الري احلديث
ّ
(بالنقطة �أو بخاخ)

-

�آزوت
فو�سفات
بوتا�س

�شالت احلديد
�سماد ع�ضوي �سائل

�آزوت
كل�سيوم
منييزيوم
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جدول � :7إحتياجات ال�شجرة الواحدة (�شجرة بالغة تنتج  70كلغ) من العنا�صر الغذائية ح�سب ما هو
معتمد في �إ�سبانيا.
كلغ �/شجرة

�أذار

ني�سان

ايار

حزيران

متوز

�آزوت N

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

فو�سفات P2O5

0,5

بوتا�س K2O

0,16

�آب

�أيلول

املجموع
0,7
0,5

0,16

0,16

0,48

تكون الدبال ()Isohumic coefficient
درجة ّ

للمادة الع�ضوية �أهمية كربى يف املحافظة على خ�صوبة الرتبة .ي�ستخدم مزارعو الق�شطة يف بع�ض
تكون الدبال» ي�ساعد على معرفة كمية
الأحيان الأ�سمدة احليوانية (بقر ،ماعز ،فروج)« .درجة ّ
الدبال التي �ستتكون خالل �سنة من كمية ال�سماد احليواين الطازج امل�ضافة.
ق�ش  ،0.25-0.20ت�سميد خ�رضي .0.25
زبل حيواين ّ ،0.5
مثال :طن من ال�سواد احليواين امل�ضاف اىل الرتبة يتحول اىل ن�صف طن من الدبال خالل �سنة.
ري النقطه (� )Drippersأو البخاخات
الري وعرب �شبكات ّ
الر�سمدة :هو �إ�ضافة الأ�سمدة خالل ّ
(.)Sprinklers
جدول  :8ذوابانية الأ�سمدة في الماء ونوعية الماء المطلوب من حيث الرقم الهيدروجيني (.)pH
الكمية الق�صوى
(كلغ) مزيج يف
 100ليرت ()°20
يوريا
�سلفات الأمونيوم
فو�سفات الأمونيوم
فو�سفات بي �أمونيوم
كلورايد البوتا�سيوم
�سلفات البوتا�سيوم
نيرتات البوتا�سيوم

اجلزء غري القابل
الوقت املطلوب
الرقم الهيدروجيني
للذوبان
للذوبان
()pH
٪
(د)

105
43
40
60
34
11
31

20
15
20
20
5
5
3

�أكرث الأ�سمدة الذوابة امل�ستخدمة:
•فو�سفات مونو �أمونيوم (�آزوت  – ٪12فو�سفات )٪52
•�سلفات البوتا�س (كربيت  – ٪18بوتا�س )٪50
•فو�سفات مونو بوتا�سيوم (فو�سفات  – ٪52بوتا�س )٪34
•نيرتات الكل�سيوم (�آزوت  - ٪15,5كال�سيوم )٪26
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9,5
4,5
4,5
7,6
9-7
9,5-8,5
10,8

�ضئيلة
0,5
11
15
0,5
4-0,4
0,1

الري ،من املهم جداّ القيام بتحليل املياه خا�ص ًة لتحديد كمية البيكربونات
عند �إعتماد �شبكات ّ
واملو�صلية الكهربائية .البيكربونات يف املياه بحاجة اىل �إ�ضافة �أ�سيد ع�ضوي �سائل (�أ�سيد الفو�سفوريك
�أو النيرتيك) ملعادلتها ( )Neutralizationبينما املو�صلية الكهربائية ينبغي ان ال تتعدى .mS 1,7
كما ينبغي الإنتباه عند مزج الأ�سمدة لإ�ستخدامها يف الر�سمدة .ال ينبغي ابداً مزج الكال�سيوم
ب�أ�سمدة �أخرى ب�إ�ستثناء النرتات.
فئة 1
(ال ينبغي مزجها مع فئة )2

•نيرتات الكل�سيوم
•نيرتات البوتا�سيوم
•نيرتات املنييزيوم
•نيرتات الأمونيوم
•عنا�رص �صغرى (منغنيز ،زنك ،حديد)

فئة 2
(ال ينبغي مزجها مع فئة )1

•�سلفات املنييزيوم
•�سلفات البوتا�س
•فو�سفات البوتا�س
•فو�سفات الأمونيوم
•نيرتات (البوتا�س ،املنييزيوم ولي�س الكل�سيوم)
•عنا�رص �صغرى (�سلفات احلديد� ،سلفات
الزنك )...
•�أحما�ض (�أ�سيد نيرتيك)

بع�ض الن�صائح لتح�ضري مزيج الأ�سمدة:
• -يتم ملئ برميل بال�ستيك ثلثه باملاء.
• -ت�ضاف �أو ًال الأحما�ض (�أ�سيد فو�سفوريك �أو نيرتيك) �إذا كان هناك من حاجة لذلك.
• -ت�ضاف الأمالح (�سلفات املنييزيوم ،الخ) مع �إحرتام �إمكانية مزج كل فئة.
• -ت�ضاف الكمية املتبقات من املاء مللئ الربميل.
• -يتم الت�أكد من الرقم الهيدروجيني النهائي ( )pHللماء والذي ينبغي �أن يكون .6
الري يف البداية بالأ�سيد
• -يف حال كان ال�سماد من فئة 1وهناك حاجة لإ�ضافة الأ�سيد ،عندها يتم ّ
فقط ،ومن ثم ي�ستخدم ال�سماد من فئة .1
باجلر يتم توزيع الأ�سمدة يدوياً ثالث مرات خالل ال�سنة كالتايل:
يف حال �إعتماد ّ
الري ّ
�شباط � -أذار :يتم �إ�ضافة  ٪30من كمية الأ�سمدة الآزوتية (�سلفات الأمونيوم)  ٪100 ،من
الأ�سمدة الفو�سفاتية ٪50 ،من الأ�سمدة البوتا�سية (و�سلفات البوتا�س) وكامل الأ�سمدة الع�ضوية.
�أيار  -حزيران :يتم �إ�ضافة  ٪50من كمية الأ�سمدة الآزوتية و ٪50من الأ�سمدة البوتا�سية بالإ�ضافة
ري يف �شهر �أيار (600غرام �شالت احلديد للدومن يف
اىل احلديد الذي ي�ضاف خالل �أول عملية ّ
ال�سنة).
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�آب – �أيلول :ما تبقى من الأ�سمدة الآزوتية اي � ،٪20سلفات املنييزيوم و�سماد يحتوي على
كل�سيوم �إذا دعت احلاجة.
ينبغي جت ّنب �إ�ضافة �سماد النيرتات يف مرحلة منو الثمار لتج ّنب ت�شققها.
يف�ضل زيادة
ميكن ظهور عوار�ض نق�ص البوتا�س على �شكل �إ�صفرار ثم يبا�س �أطراف الأوراق عندها ّ
كمية الأ�سمدة البوتا�سية.
منو الثمار.
كما ين�صح ب�إ�ضافة �أ�سمدة املانييزيوم والكال�سيوم خالل نهاية مرحلة ّ
نق�ص احلديد هو �أمر منت�رش يف ب�ساتني الق�شطة� .أظهرت الدرا�سات يف �إ�سبانيا ب�أن �إ�ضافة �شالت
احلديد اىل الرتبة �أو الت�سميد الورقي يف الربيع ال يعطي نتائج ف ّعالة.
طريقة جمدية معتمدة يف �إ�سبانيا هي حت�ضري مزيج مائي  ٪0,5من �سلفات احلديد ،يتم �إي�صال
الرقم الهيدروجيني اىل  4,9ثم حقنه مبا�رش ًة يف �أفرع ال�شجرة .تتم هذه العملية يف �شهر �أيار داخل
ثقوب بعمق � 5-4سنتم يتم حفرها مبثقاب كهربائي (ثقبان يف فرع يتعدى قطره � 7,5سنتم)
ب�إ�ستخدام حقنتني  20ملل كل واحدة .ح�سب الدرا�سات ف�إن  ٪88من الثقوب تقفل مبفردها يف
�شهر ت�رشين الأول.
الأ�سمدة ّ
املركبة :بعد حتليل الرتبة وحتديد �إحتياجات الب�ستان من العنا�رص الغذائية ميكن �إ�ستخدام
الأ�سمدة ّ
املركبة يف حال كانت الرتكيبة منا�سبة للإحتياجات والكلفة املادية مقبولة �إقت�صادي ًا.
ينبغي التذكري ب�أن الرتكيبه ( )K-P-Nاملذكورة على كي�س الأ�سمدة ّ
املركبة ترمز اىل الآزوت N
والفو�سفات  P2O5والبوتا�س  ،K2Oوبالتايل هي لي�ست الن�سبة احلقيقية بني العنا�رص الثالث .يف
اجلدول  11طريقة حتويل الرتكيبة الظاهرة على الل�صاقة اىل املحتوى الفعلىي لل�سماد من العنا�رص
الكربى.

جدول  :9كيفية تحويل تركيبة ال�سماد الى المحتوى الفعلي من العنا�صر الكبرى لأهم الأ�سمدة المركبة
في لبنان.
ال�سماد

كمية الآزوت الفعلية

كمية الفو�سفور الفعلية
()x 0,43

كمية البوتا�س الفعلية

20 – 20 - 20

٪20

٪8,6

٪16,6

15 – 15 - 15

٪15

٪6,4

٪12,45

17 – 17 -17

٪17

٪7,3

٪14,1

()x 0,83

� 2.2إدارة الرتبة
ميكن �إعتماد ثالث طرق لإدارة الرتبة يف ب�ساتني الق�شطة :الفالحة ،الزراعة احلافظة (عدم الفالحة\
غطاء نباتي) �أو �إ�ستخدام مبيدات الأع�شاب.
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 1.2.2الفالحة
ميكن فالحة ب�ساتني الق�شطة نهاية ف�صل ال�شتاء فالحة �سطحية ال يزيد عمقها عن � 15سنتم ،وعندها
ترتافق مع �إ�ضافة الأ�سمدة يدوي ًا وطمرها .يظهر ان للفالحة ت�أثري على اجلذور بحيث تغو�ص عميق ًا مما
يعطي ل�شجرة الق�شطة الثبات واملتانة يف وجه الرياح.
واجلدير بالذكر ب�أن املزارعني يف �إ�سبانيا تخلوا عن الفالحة وهم يعتمدون على الطرق الأخرى.

�صورة  :23الفالحة

�صورة  :24فرم الأع�شاب الربية

 2.2.2الزراعة احلافظة (عدم الفالحة  /غطاء نباتي)
بد�أت هذه الطريقة بالإنت�شار يف ب�ساتني �أ�شجار الفاكهة وهي تقوم على الإمتناع عن الفالحة
و�إعتماد و�سائل �أخرى يف مكافحة الأع�شاب الربية و�أهمها فرم الأع�شاب خالل الربيع و�أول ال�صيف
ب�إ�ستخدام املاكينات وتركها على وجه الأر�ض .وهذا ي�ؤدي اىل فوائد جمة �أهمها:
تكون غطاء نباتي يحمي الرتبة من الإجنراف.
وحتولها اىل مواد ع�ضوية مفيدة تزيد من خ�صوبة الرتبة.
تخمر بقايا النباتات مع الوقت ّ
ّ
زيادة كمية الآزوت يف الرتبة يف حال كانت الأع�شاب من البقوليات بفعل تثبيت هذا العن�رص يف
جذورها.
املحافظة على رطوبة الرتبة يف ال�صيف.
حت�سني ن�سيج الرتبة مما ي�ساعد على زيادة تخزين املياه وت�سهيل ت�رصيفها.
�سهولة الدخول اىل الب�ستان وخدمة الأ�شجار والقطاف.
ن�صح ب�إ�ضافة كمية من الأ�سمدة الآزوتية ( 6كلغ �سلفات الأمونيوم للدومن) بعد فرم
ُي َ
التخمر (الت�سبيخ) والتعوي�ض عن الآزوت الذي �ست�ستهلكه البكترييا
عملية
لتحفيز
أع�شاب
ال
ّ
للقيام بهذه العملية.
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الت�سميد اخل�رضي وزراعة البقوليات
تقوم البقوليات بتثبيت الآزوت من اجلو يف جذورها ،وقد ت�صل كميته اىل  10-8كلغ/دومن.
ميكن نرث بذور البقوليات يف الب�ستان بعد �أول �سقوط للمطر وفرمها عند الإزهار للإ�ستفادة
الق�سوى من الآزوت .هذه العملية �صديقة للبيئة ،ترفع من حمتوى الرتبة من املواد الع�ضوية وحتافظ
على خ�صوبة الرتبة.
يف لبنان ُيالحظ �إنت�شار العديد من البقوليات بني الأع�شاب الربية وخا�ص ًة النفلة واحلندقوق
(.)Melilothus

�صورة  :25نبتة النفلة

�صورة  :26نبتة احلندقوق ()Melilothus

 3.2.2مبيدات الأع�شاب
يلج أ� الكثري من املزارعني اىل �إ�ستخدام مبيدات الأع�شاب (الأكرث �إ�ستخدام ًا غاليفو�سات وديكوات
– فرتة التحرمي  15يوم) وهي الطريقة الأ�سهل والأقل كلفةً ،ولكن قد يكون لها �أ�رضار بيئية وال ُي�ستفاد
من الكمية الكبرية من النباتات التي يتم حرقها باملواد الكيميائية وبالتايل ال تتحول اىل مواد ع�ضوية،
ن�صح ب�إ�ستخدامها يف حال �إنت�شار النباتات امل�ستع�صية وب�شكل مو�ضعي .يف بع�ض الب�ساتني يتم
لذلك ُي َ
�إ�ستخدام املبيد على خطوط الزرع وفرم الأع�شاب وخملفات التقليم وتركها بني اخلطوط.

�صورة  :27ب�ستان ق�شطة مل يتم مكافحة الأع�شاب فيه

�صورة  :29ماكينة يدوية لفرم الأع�شاب
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�صورة:28مبيدات�أع�شابعلىاخلطوفرمالأع�شاببنياخلطوط

 3.2التقليم
احلد من �إرتفاعها
حتتاج �أ�شجار الق�شطة اىل التقليم �سنوي ًا من �أجل املحافظة على �شكل ال�شجرةّ ،
النمو اخل�رضي و�إنتاج الثمار مما
و�إزالة الأغ�صان الياب�سة .كما �أن للتقليم دور كبري يف �إقامة توازن بني ّ
ي�سمح لكل �شجرة ان تنتج الكمية املنا�سبة.
�أف�ضل وقت للتقليم هو نهاية ف�صل ال�شتاء� ،أي فرتة �شباط – �أذار وبالت�أكيد بعد الت�أكد من عدم �إمكانية
ح�صول �صقيع .تتميز هذه املرحلة بتغريات تطر�أ على لون الورق فيتحول من الأخ�رض اىل الأ�صفر
وهذا يدل على �أن املواد الغذائية �إنتقلت اىل اجلذع واجلذور.

 1.3.2تقليم الرتبية
تُربى �شجرة الق�شطة على  3-2فروع رئي�سية ،نقاط �إنطالقها من اجلذع متباعدة عن بع�ضها على
�أن يكون �إرتفاع اجلذع حوايل � 90سنتم.

�صورة  :30تقليم الرتبية خالل ال�سنة الأوىل

�صورة  :31تقليم الرتبية خالل ال�سنة الثانية
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�صورة  :32تقليم الرتبية خالل ال�سنة الثالثة

�صورة  :33تقليم الرتبية خالل ال�سنة الرابعة

 2.3.2التقليم الإنتاجي
يبد�أ التقليم الإنتاجي يف ال�سنة اخلام�سة بعد الزرع� .أف�ضل وقت للتقليم هو نهاية ف�صل ال�شتاء� ،أي
فرتة �شباط – �أذار وبالت�أكيد بعد الت�أكد من عدم �إمكانية ح�صول �صقيع .ينبغي �أثناء التقليم مراعات
الأمور التالية:
• طول الطرد حوايل � 60سنتم.
منوها.
• �إبقاء الطرود التي �ستثمر بعيدة عن بع�ضها حوايل � 20سنتم ملنع �إحتكاك الثمار بعد ّ
• �أف�ضل الثمار ت�أتي من طرود بعمر � 2-1سنة ،وبالتايل تعزيز منو الطرود اجلديدة و�إزالة القدمية.
• تخفي�ض �إرتفاع ال�شجرة لت�سهيل الأعمال الزراعية كالقطاف والتلقيح اليدوي.
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وبالتايل خالل التقليم الإنتاجي يتم �إزالة الطرود ال�ضعيفة من الفروع الرئي�سية والإبقاء على القوية
ثلثي الطرود بعمر
منها خا�ص ًة التي تنمو بزاوية  60اىل  90درجة مع الفروع الرئي�سية .كما ينبغي �إزالة ّ
ال�سنة لتج ّنب الإفراط بالإثمار ،وكل الأغ�صان الياب�سة واملري�ضة واملتقاطعة.

�صورة  :35تقليم �إنتاجي �صحيح

�صورة  :34جت ّنب تقاطع الأغ�صان

�صورة  :36تقليم �إنتاجي خاطئ مع كثافة طرود

 3.3.2التقليم التجديدي
حتتاج �أ�شجار الق�شطة اىل التقليم التجديدي بعد � 30 - 25سنة من الزرع من �أجل جتديد اجلزء
اخل�رضي وبنية الفروع الرئي�سية .وقد و�ضع اخلرباء الإ�سبان بروتوكول حمدد للقيام بذلك تدريجي ًا مع
املحافظة على الإنتاج وذلك عرب جتديد فرع رئي�سي واحد كل �سنة.
ال�صور �أدناه ت�رشح بروتوكول التقليم التجديدي على �أ�شجار الق�شطة.

�صورة  :37املرحلة االوىل

�صورة  :38املرحلة الثانية
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�صورة  :39املرحلة الثالثة

�صورة  :40املرحلة الرابعة

�صورة  :41املرحلة اخلام�سة

�صورة  :42املرحلة ال�ساد�سة

�سوبر تقليم بق�صد ت�أخري الإنتاج
يف ال�سنوات الأخرية �إنت�رشت هذه الطريقة وخا�صة يف �إ�سبانيا على الق�شطة نوع �أنونا �شريميويا
من �أجل ت�أخري الإزهار وبالتايل �إنتاج الثمار خارج املو�سم بعدة �أ�شهر .وتقوم هذه الطريقة على
التايل:
يف نهاية ف�صل ال�شتاء بداية الربيع يتم �إزالة كل الطرود بعمر �سنة عن ال�شجرة.
�ستنمو طرود جديدة.
منوها (يف �شهر متوز) يتم تق�صريها ويرتك فقط � 20-15سنتم ،وتزال �آخر
ما �إن يكتمل ّ
� 6-5أوراق.
بعد تقريب ًا  40-30يوم تزهر هذه الطرود ويتم تلقيح الأزهار يدوي ًا حتى تعطي ثمار نا�ضجة
يف فرتة �أذار� -أيار.
هذه الثمار تكون ذات حجم ال يقل عن حجم الثمار يف املو�سم وتباع ب�أ�سعار عالية يف الأ�سواق.
لي�س كل �أ�صناف الق�شطة تتفاعل ب�شكل جيد مع ال�سوبر التقليم بق�صد ت�أخري
ا لإنتاج ،لذلك نن�صح بالقيام بتجارب على عدد حمدود من ا لأ�شجار والت�أكد من
فعاليتها قبل �إعتمادها.
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 4.3.2التقليم ال�صيفي
بع�ض املزارعني اللبنانيني �إكت�سب عن طريق اخلربة طريقة التقليم ال�صيفي والتي تقوم على قطع ر�أ�س
الطرود بعمر ال�سنة ومن ثم �إزالة الأوراق عنها ب�إ�ستثناء � 3-2أوراق على الر�أ�س في�ؤدي ذلك اىل ظهور
الأزهار من جديد ومن بعدها الثمار املت�أخرة.
ن�صح بتبني هذه الطريقة يف املناطق حيث ي�سود الربد ال�شديد يف ف�صل ال�شتاء (بع�ض مناطق �شمال
ال ُي َ
يف لبنان).

�صورة  :43التقليم ال�صيفي املعتمد يف لبنان

�صورة  :44عند القيام بعمليات قطع كبرية يغطى ال�سطح
مبواد حامية كاملا�ستيك

� 4.2إدارة ّ
الري
الري يف ب�ساتني الق�شطة على اخلربة احلقلية مبا �أنه ال يوجد درا�سات �أو �أبحاث علمية
تقوم �إدارة ّ
حول هذا املو�ضوع .حتى الآن ال تُعرف درجة الإحتياجات املائية ()Cultural coefficient-Kc
ملختلف املراحل الفنولوجية.
ري وذلك للتعوي�ض عن
ال ميكن زراعة الق�شطة يف دول حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط من دون ّ
غياب املطر يف الربيع ،ال�صيف و�أول ف�صل اخلريف ولت�سهيل الت�سميد وجعل العنا�رص الغذائية متوفرة
منو و�إنتاج ال�شجرة.
يف هذه املراحل املهمة من ّ
�إن �أي نق�ص يف املياه تتعر�ض له ال�شجرة يف فرتة الإزهار و�إنعقاد الثمار ثم مرحلة ما قبل الن�ضوج
ب�شكل �سلبي ال عودة عنه وي�ؤدي اىل �سقوط الأزهار والثمار.
ي�ؤثر
ٍ
الري بحوايل  400 – 300مرت/3دومن�/سنة (يف حال
ّ
تقدر �إحتياجات ب�ساتني الق�شطة من مياه ّ
كانت املت�ساقطات حوايل  400ملم) وقد ت�صل اىل  600 – 500مرت/3دومن�/سنة .ويف حال �إعتماد
باجلر ترتفع هذه الكمية حوايل � ٪50أو �أكرث.
ّ
الري ّ
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ري يف �أ�سبانيا ،ويو�ضع  2بخاخ �صغري ( )Mini-Sprinklersلكل
عاد ًة ما يتم تركيب �شبكات ّ
ويف�ضل الإ�سبان البخاخات على النقاطات ملا للبخاخ
�شجرة ،قدرة كل واحد منها  25ليرت\�ساعة.
ّ
من فائدة وخ�صو�ص ًا:
اجلو يف �أوقات احلاجة لذلك.
• رفع رطوبة ّ
• ت�سهيل عملية توزيع الأ�سمدة وحتللها.
• �إي�صال املياه اىل م�ساحة �أكرب من الرتبة
• الت�رسيع يف تخمري الغطاء النباتي املوجود على �سطح الأر�ض.
باجلر مع دور كل  15يوم ح�سب املناطق واملواقع .وقد بد�أت تنت�رش
الري
�أما يف لبنان ،فيطغى ّ
ّ
الري.
مبياه
التوفري
راد
ي
حيث
وبخاخات
الري مع نقاطات
ّ
�شبكات ّ
ُ
الري �أهمية كبرية يف زراعة الق�شطة .اجلدول �أدناه ي�ساعد يف قراءة نتيجة حتليل املياه
لنوعية مياه ّ
وحتديد �إذا كانت �صاحلة للإ�ستخدام.
الري.
جدول  :10نوعية المياه ومالءمتها لإ�ستخدامها في ّ
�صوديوم
٪

كلورايد
mg/L

(SO4) me/L

�سولفات

()ppm

()ppm

اقل من 4

اقل من 4

�أقل من 150

�أقل من 100

7–4

500 – 150

190 – 100

1500 – 500

350 – 190

2000 – 1500

630 – 350

التقييم

املو�صلية
µS/m

ممتاز

�أقل من 250

�أقل من 20

جيد

750- 250

40 - 20

7–4

عادي

2000 - 750

60 - 40

12 – 7

12 – 7

م�شكوك

3000 -2000

80 – 60

20 – 12

20 – 12

ال ت�صلح

�أكرث من3000

�أكرث من 80

�أكرث من 20

�أمالح

بيكربونات

�أكرث من � 20أكرث من � 2000أكرث من 630

ب�شكل خا�ص لزراعة الق�شطة ينبغي الت�أكد من العوامل التالية:
•ن�سبة �إمت�صا�ص ال�صوديوم (� )SARأقل من 2
•املو�صلية (� )Electric Conductivityأقل من � )dS/m (mS/cm 1,7أي يعني �أقل من 170
µS/m

•البوروم �أقل من ppm 1
•الكلورايد �أقل من ppm 140
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الري
النيرتات يف مياه ّ

الري ك�سماد �آزوتي �أثناء و�ضع برنامج الت�سميد يوفّر يف كمية
�إن ح�ساب كمية النيرتات يف مياه ّ
وكلفة ال�سماد امل�ضاف.
الري حتتوي  ppm 500من النيرتات ويتم �إ�ستخدام  650مرت
على �سبيل املثال� ،إذا كانت مياه ّ
مكعب يف ال�سنة ف�إن ما جمموعه  7وحدات (كلغ) �آزوت بالدومن يكون قد و�صلت اىل الرتبة .يتم
ح�ساب هذه الكمية كالتايل:
(كمية النيترات  NO3في الماء  xكمية األمتار المكعبه من المياه )10/

4,43

= كلغ آزوت N
بالدونم

ّ 1.4.2
الري باجل ّر (بالغمر)
الري احلديث (نقاط �أو بخاخ) وقد تزيد عن
باجلر كمية كبرية من املياه بالقيا�س مع ّ
ي�ستهلك ّ
الري ّ
 .٪60 – 50قد ت�صل �إحتياجات ب�ساتني الق�شطة اىل  1500-1000مرت مكعب يف ال�سنة للدومن
الواحد .وبالرغم من ذلك ما زالت هذه الطريقة منت�رشة يف معظم زراعة الق�شطة وخا�ص ًة حيث م�صدر
الري مع �أدوار طويلة (كل  15يوم).
املياه هو �أقنية ّ
باجلر عواقب كثرية� ،أهمها:
ّ
وللري ّ

ّ
الري وبتحديد الكمية امل�ستخدمة.
•  َي�ص ُعب
التحكم بعملية ّ
الري (عدد الأيام – عدد ال�ساعات).
• مرتبطه ب�أدوار ّ

•  َي�ص ُعب متابعة �إحتياجات ال�شجرة ح�سب املراحل الزمنية (الفنولوجية).

• خماطر عالية من حيث الإ�صابة مبر�ض فيتوفتورا� ،أمرا�ض الرتبة واحل�رشات.
• توزيع املياه غري متجان�س ،الأ�شجار قرب م�صدر املياه تتلقى مياه �أكرث من الأ�شجار يف �آخر احلقل.
• �إنت�شار للأع�شاب الربية و�صعوبة يف مكافحتها.

باجلر
�صورة ّ :45
الري ّ

باجلر
�صورة  :46نق�ص بالعنا�رص ال�صغرى يف ب�ستان مروي ّ

جتمع املياه بكمية كبرية
�صورة  :47الإ�صابة بالفيتوفتورا ب�سبب ّ
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� 2.4.2أنظمة ّ
الري احلديث (بالتنقيط او بالرذاذ)
الري بالتنقيط او بالرذاذ يف ب�ساتني الق�شطة ملا لها من فوائد كثرية .يف اجلدول
ن�صح ب�إعتماد �أنظمة ّ
ُي َ
كل منها.
�أدناه مقارنة بني خ�صائ�ص ٍ
الري بالتنقيط وبالرذاذ
جدول  :11مقارنة بين خ�صائ�ص �أنظمة ّ
الرذاذ

التنقيط
تقريباً مت�ساوية

الكلفة املادية
مكافحة الأع�شاب الربية

�أ�سهل

�أ�صعب

التنظيف لل�شبكة

بحاجة اىل تنظيف دائم

بحاجة اىل �أقل تنظيف

خ�سارة مياه

بالعمق

بالتبخر

تخمر املخلفات على �سطح الرتبة

غري كاملة

�أ�سرع

الري عل �أ�سا�س
مبا �أن خ�سارة املياه يف �شبكات التنقيط تتم يف العمق ،لذلك نن�صح بتحديد �أدوار ّ
ري
ن�سيج الرتبة .ففي الرتبة الرملية كمية قليلة من املياه و�أدوار ق�صرية (الفرتة الفا�صلة بني دورين ّ
ق�صرية) بعك�س الرتبة الطينية التي ميكن �إعتماد كمية كبرية من املياه و�أدوار �أطول.
ري مع  4نقاطات لكل �شجرة بالغة بقدرة  4ليرت\�ساعة
يعتمد مزارعي الق�شطة يف �إ�سبانيا �شبكات ّ
بحيث تتوزع هذه النقاطات على �أنبوبني متوازيني ميران على جهتني من ال�شجرة �أو خط دائري يلتف
حولها.
يعد
اما بالن�سبة اىل �شبكات التنقيط بالرذاذ (بخاخات)ّ ،
الري خالل الليل مبا �أن تبخر املياه ّ
فيف�ضل ّ
الري بقوة دفق
ل
املف�ض
من
�ساعة.
ليرت
25
من نقاط ال�ضعف .يتم �إعتماد بخاخ عدد �\2شجرة بطاقة
ّ
ّ
منخف�ضة لل�سماح للرتبة ب�إمت�صا�ص �أكرب كمية من املياه وتقليل الفاقد من املياه .ح�سب اخلربة الإ�سبانية
الري عن  3,5 – 3مرت
وعلى �أ�سا�س نوعية الرتبة ّ
يف�ضل �أن ال تزيد كمية املياه امل�ستخدمة �أثناء عملية ّ
مكعب\دومن.
ينبغي تثبيت البخاخ يف الو�سط بني �شجرتني بالغتني على �أن يعدل ال�ضغط واملنطقة املبللة ب�شكل مينع
الت�صمغ �أو الفايتوفتورا).
ان يتبلل جذع ال�شجرة جتنب ًا للإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية (مر�ض
ّ

تخمر املواد الع�ضوية
�صورة :48ت�أثري �شبكة الري بالبخاخت على ّ
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�صورة  :49تو ّزع النقاطات على خطني متوازيني

�صورة  :50البخاخ ي�ضمن �إي�صال املاء اىل رقعة وا�سعة من الرتبة

�صورة  :51خط�أ يف تثبيت البخاخ .قريب جداً من اجلذع

جدول  :12كمية المياه (ليتر\�شجرة) ح�سب كثافة الزرع وتدفق الماء المعتمد معبّر عنه بمتر مكعب\
دونم
عدد ال�شجر بالدومن

ليرت�/شجرة
 2,5مرت/3دومن

ليرت�/شجرة
 3مرت/3دومن

ليرت�/شجرة
 3,5مرت/3دومن

20

125

150

175

24

104

125

146

28

89

107

125

32

78

94

109

36

69

83

97

40

63

75

88

44

57

68

80

48

52

63

73

52

48

58

67

56

45

54

63

60

42

50

58

64

39

47

55

ري بالدومن ي�ساوي  1ملم من املت�ساقطات
مالحظة :كل  1مرت مكعب ّ

� 3.4.2إ�ستخدام التان�سيومرت
الري عرب �إ�ستخدام التان�سيوم رت (�Tensiom
يف �إ�سبانيا (مركز الأبحاث ال مايورا) يحدد وقت ّ
 )etersالذي ُيزرع يف الرتبة على عمق � 45-30سنتم ،ح�سب اجلدول �أدناه.
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جدول  :13كيفية قراءة التان�سيومتر لتحديد وقت الري
الفرتة الزمنية
القراءة على
التن�سيومرت

من � 15شباط
اىل  15ني�سان

من  15ني�سان
اىل � 15أيار

من � 15أيار
اىل �آخر ت�شرين1

من �آخر ت�شرين 1
اىل � 15شباط

ال حاجة للريّ

25/20

15/10

40/30

الري� ،أعلى من 10
من �صفر اىل  10يعني �أن املاء متوفّر ب�شكل كبري يف الرتبة ولي�س من حاجة اىل ّ
للري ح�سب املرحلة الفنولوجية .مث ً
ال ،من  15ني�سان اىل � 15أيار �إذا تخطت القراءة
تبد�أ احلاجة ّ
الري.
وقت
حان
أنه
�
يعني
 25\20فهذا
ّ

�صورة  :52تان�سيومرت ()Tensiometers

�صورة  :53قراءة عن قرب

من �أجل الإ�ستخدام ال�صحيح للتان�سيومرت ينبغي �إتّباع اخلطوات التالية:
ّ
التحكم خا�صة �إذا مل يكن الب�ستان مب�ستوى البحر
•�إزالة ال�ضغط من مقيا�س ال�ضغط عرب فتح برغي
(مقيا�س �ضغط التان�سيومرت حمدد ل�ضغط م�ستوى البحر).
•ميلئ التان�سيومرت باملاء (ي�ضاف بع�ض نقاط ماء اجلافيل �أو الكلوروك�س اىل املاء • ملنع منو الفطريات
حد حتى يخرج املاء من ال�سرياميك وب�شكل يطرد كل الهواء.
والطحالب) اىل �أق�صى ّ
ري من �أجل �إزالة اجليوب الهوائية التي ميكن ان
•قبل تثبيت التان�سيومرت يف الرتبة ينبغي �إعطاء ّ
تتكون بني الرتبة وال�سرياميك.

38

•�إذا كانت الرتبة رملية ،يكفي �إقحام التان�سيومرت يف الرتاب� ،أما يف الرتبة الطينية فهناك حاجة اىل
حفر حفرة.
•�إذا كانت الرتبة غنية باحلجارة ،يتم حفر احلفرة و�إزالة احلجارة والإنتباه من �أن ت�سبب احلجارة
اي �رضر لل�سرياميك.
•عند توقّع ح�صول موجة �صقيع ُيزال التان�سيومرت حتى ال تتجمد املياه يف داخله.
الري وت�أثريه على تلقيح الأزهار وعقد الثمار
ّ
لرطوبة اجلو �أهمية كبرية يف �إجناح تلقيح الأزهار الذي يتطلب رطوبة ال تقل عن  .٪ 80رطوبة
جو �أقل من  ٪ 30ت�ؤدي اىل تلف حبوب اللقاح .املحافظة على رطوبة عالية (عرب �إعتماد �شبكة
ري بالرذاذ �أو البخاخ) ت�ساعد على زيادة الإنتاج.
ّ

 5.2تلقيح الأزهار
ُزهر
يف �أ�شجار الق�شطة تبقى براعم الأزهار حممية حتت �سويقات الأوراق من ال�سنة املا�ضية ،وال ت ِ
�شجرة الق�شطة �إال بعد �سقوط الورق يف الربيع .تتواجد االزهار فرادى �أو جمموعات من � 3-2أزهار.
تتكون الزهرة من  3بتالت مكتنزة ذات لون �أخ�رض فاحت ولي�ست جاذبة للنحل .املدقة (ع�ضو
الت�أنيث) خمروطية ال�شكل (� )200 – 100أما ال�سداة (ع�ضو التذكري) فتتواجد على قاعدة املدقة
وحتتوي جمموعات من حبوب اللقاح .هذه الأزهار هي خن�سى (ثنائية اجلن�س) ،ومتتاز ب�أن ع�ضو
الت�أنيث ي�صبح جاهزاً للتلقيح عندما يكون ع�ضو التذكري معط ً
ال يف نف�س الزهرة .وما �أن يفقد ع�ضو
الت�أنيث خ�صوبته حتى يكت�سب ع�ضو التذكري قدرته على التلقيح .وبالتايل ف�إن التلقيح الذاتي يف نف�س
الزهرة ي�صبح �صعب وال يتخطى الـ  ٪6 - 5ح�سب النوع وال�صنف ،وقد تزيد هذه الن�سبة يف بع�ض
�أ�صناف الأنونا �سكواموزا (ق�شطة �إنكليزية) والأنونا �أتيمويا (ق�شطة �أمريكانية) وتنخف�ض يف �أ�صناف
الأنونا �شريميويا (ق�شطة �إ�سبانية).

�صورة  :54زهرةالأنونا�سكواموزا
(�إنكليزي)

�صورة  :55زهرة الأنونا �شريميويا
(�إ�سباين)

�صورة  :56زهرة الأنونا �أتيمويا
(�أمريكاين)
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متر فيها الزهرة يف خمتلف �أنواع الق�شطة (الأنونا)
جدول  :13املراحل الأربعة التي ّ

�صورة  :57زهرة مقفلة

�صورة  :58زهرة يف مرحلة ما قبل الأنثى

�صورة  :59زهرة �أنثى جاهزة للتلقيح

�صورة  :60زهرة ذكر جاهزة لإعطاء حبوب اللقاح والتلقيح

�صورة � :61أزهار من
خمتلف املراحل على نف�س
الغ�صن
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 1.5.2التلقيح الطبيعي
من امل�س ّلم به �أن لي�س للنحل �أي دور يف تلقيح �أزهار الق�شطة مبا �أنها ال ت�ستطيع الو�صول اىل ع�ضو
الت�أنيث عندما تكون الزهرة يف مرحلة الأنثى.
�أما يف لبنان فقد لوحظ يف ب�ساتني الق�شطة �إنت�شار ح�رشات �صغرية ( 2-1ملم) تقوم بالتلقيح �أثناء
زيارتها للأزهار ( من �صورة  63حتى �صورة  .)66يف اال�سفل �صور لعدة ح�رشات معروفة بدورها
يف تلقيح الأزهار يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط.

�صورة :62

Carpophilus
mutilatus

�صورة :63

Carpophilus
hemipterus

�صورة :64

Urophorus
humeralis

�صورة :65

Haptoncus
luteolus

معلومات مهمة عن التلقيح
عدة درا�سات متت يف �إ�سبانيا ّبينت ب�أن زهرة نبتة الذرة جتذب ح�رشة الأوريو�س ( ،)Oriusوهي
ح�رشة مفرت�سة بطول  5-2مم ،تفرت�س ح�رشات الرتيب�س على زهرة الذرة .بالتايل �إذا مت زرع الذرة
بني �أ�شجار الق�شطة بحيث ينتهي �إزهار الذرة يف فرتة بداية �إزهار �أ�شجار الق�شطة تنتقل ح�رشات
الأوريو�س من �أزهار الذرة اىل �أزهار الق�شطة بحث ًا عن الرتيب�س وخالل تنقلها من زهرة اىل �أخرى
تقوم بالتلقيح.

�صورة  :66ح�رشة
الأوريو�س وهي تفرت�س
ح�رشة الرتيب�س
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 2.5.2التلقيح اليدوي
متت درا�سة التلقيح اليدوي يف �إ�سبانيا منذ � 30سنة ،مبا �أن �أكرث املزارعني هناك يزرعون الق�شطة نوع
�إ�سباين (�أنونا �شريميويا) والتي تعاين من �ضعف يف عملية تلقيح الأزهار طبيعي ًا �أو عرب احل�رشات .لعملية
التلقيح اليدوي فوائد عدة �أهمها:
•زيادة كمية الإنتاج من الثمار.
•زيادة حجم الثمار.
•حت�سني يف �شكل الثمار ونوعيتها.
•التبكري يف ن�ضوج الثمار.
•التخفيف من كلفة القطاف.
�أما عوائق هذه الطريقة فهي زيادة يف الكلفة (جمع الأزهار عن ال�شجرة لإ�ستخراج حبوب اللقاح
وتلقيح الأزهار يدوي ًا) و�إحتواء الثمار على عدد �أكرب من البذور.
وقد ّبينت التجارب يف اخلارج ويف لبنان ب�أن العامل ي�ستطيع جمع  500زهرة يف اليوم وكذلك
ي�ستطيع تلقيح  400 – 300زهرة يومي ًا.

يف التلقيح اليدوي ميكن �إعتماد �إحدى هذه الطريقتني:
الطريقة الأوىل :هذه الطريقة �أقل كفاء ًة ب�سبب نوعية حبوب اللقاح امل�ستخرجة من الأزهار الذكر.
يتم جمع حبوب اللقاح من الأزهار الذكر من دون قطفها عرب ه ّزها فوق وعاء من اللون الأ�سود خالل
ال�صباح او الع�رص مع جت ّنب فرتة الظهر احلار ّة (من  7اىل  11قبل الظهر ومن  5اىل  8بعد الظهر).
حبوب اللقاح يتم �إ�ستخدامها فوراً لتلقيح الأزهار يف مرحلة «زهرة �أنثى جاهزة للتلقيح» ب�إ�ستخدام
ري�شة ر�سم (رقم .)1

�صورة  :67تلقيح يدوي ب�إ�ستخدام ري�شة

�صورة  :68زهرة �أنثى جاهزة للتلقيح

الطريقة الثانية� :أكرث فعالية وهي معتمدة من قبل املزارعني الإ�سبان ويف الب�ساتني الكبرية .تقوم على
قطاف وجمع الأزهار يف مرحلة ما قبل الأنثى .يتم و�ضع الأزهار على طاولة يف غرفة مهواة حتى
طيها دون �أن تنك�رس .يف هذه املرحلة من الذبول يتم جمع
ت�صبح قاعدة البتالت ذات لون بني وميكن ّ
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حبوب اللقاح عرب منخل ( 4-3مم) وحفظه يف الرباد ملدة � 24ساعة .يتم �إ�ستخدام هذه احلبوب
اللقاح لتلقيح الأزهار الأنثى �صباح ًا (من ال�ساعة  7حتى ال�ساعة  11من قبل الظهر) .عادة ما ُي�ستخدم
جهاز خا�ص لت�رسيع عملية التلقيح اليدوي (�صورة .)62

�صورة  :69جمع الأزهار يف كي�س من �شبك

طيها دون �أن تنك�رس
�صورة  :70الأزهار جاهزة عندما ميكن ّ

�صورة � :71إ�ستخدام املنخل جلمع حبوب اللقاح

�صورة : 72التلقيح اليدوي ب�إ�ستخدام جهاز خا�ص لت�رسيع العملية

من املهم جداً الت�أكيد بتج ّنب تلقيح كل يوم ذات ال�شجرة.
ينبغي �إعماد برنامج دقيق حتى تكون عملية التلقيح اليدوية ف ّعالة .اجلدول التايل يبني الطريقة
الف�ضلى التي يجب �إعتمادها.
جدول  :14برنامج مقترح للتلقيح اليدوي لأزهار الق�شطة من �أجل تح�سين نتيجة هذه العملية
اليوم

اليوم الأول

اليوم الثاين

التوقيت

العملية

من � 8صباحاً حتى  11من قبل الظهر

جمع الأزهار يف مرحلة ما قبل الأنثى و مرحلة الأنثى

من  1حتى  5من بعد الظهر

جتفيف الأزهار وف�صل حبوب اللقاح

من  5حتى  8ع�صراً

تلقيح يدوي للأزهار على ال�شجرة يف مرحلة ما قبل الأنثى
ب�إ�ستخدام حبوب اللقاح

من � 7صباحاً حتى  12ظهراً

تلقيح يدوي للأزهار على ال�شجرة يف مرحلة الأنثى

�إن عدد الأزهار التي ميكن تلقيحها يدوي ًا على ال�شجرة الواحدة يرتبط بعمر ال�شجرة وكثافة الزرع.

43

جدول  :15العالقة بين كثافة الزرع وعدد الأزهار التي ينبغي تلقيحها بال�شجرة البالغة الواحدة (متو�سط
الإنتاج  80-60كلغ\�شجرة)
م�سافات الزرع

كثافة الزرع

عدد الأزهار التي ميكن تلقيحها يدوياً على ال�شجرة الواحدة

 7 x 7مرت

� 20شجرة/دومن

215

 4 x 7مرت

� 35شجرة/دومن

125

 4 x 6مرت

� 40شجرة/دومن

105

 4 x 5مرت

� 50شجرة/دومن

90

مدرب ي�ستطيع تلقيح ب�سهولة  400-300زهرة باليوم
عامل غري ّ
ينبغي جمع حبوب اللقاح من خمتلف �أق�سام الب�ستان .من �أجل تفعيل و�إجناح عملية التلقيح اليدوي
من جمع حلبوب اللقاح وتلقيح الأزهار ،يتم يف �إ�سبانيا تق�سيم الب�ستان اىل � 4أق�سام (�أ ،ب ،ج ،د)
وتتم العملية كالتايل:
اليوم الأول

قطف الأزهار من الق�سم (�أ) جلمع حبوب اللقاح

اليوم الثاين

تلقيح الق�سم (ب)

قطف الأزهار من الق�سم (ج)

اليوم الثالث

تلقيح الق�سم (�أ)

قطف الأزهار من الق�سم (د)

اليوم الرابع

تلقيح الق�سم (ج)

قطف الأزهار من الق�سم (ب)

اليوم اخلام�س

تلقيح الق�سم (د)

قطف الأزهار من الق�سم (�أ)
والدورة تبد�أ من جديد

عاد ّة يتم القيام بـ  5-4دورات تلقيح يف املو�سم.

44

المكافحة المتكاملة لآلفات

الفصل الثالث:
المكافحة المتكاملة لآلفات
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الف�صل الثالث :املكافحة املتكاملة للآفات
وم�سهل كامل املعلومات
مب�سط
ّ
�سيتم �إعتماد جداول بالآفات لت�سهيل عمل القارئ ،ت�ضم ب�شكل ّ
التي يحتاج �إليها.
م�سجلة على الق�شطة لدى وزراة الزراعة اللبنانية ،لذلك جل�أنا اىل التو�صية
مبا �أن القليل من املبيدات ّ
ب�إ�ستعمال املبيدات امل�سجلة يف الدول املراجعية ( )Reference Countriesك�إ�سبانيا والواليات
املتحدة الأمريكية.

 1.3الأمرا�ض
املر�ض

�أنرتاكنوز

Antracnosis
& Colletothricum
Gloeosporium

العوامل
امل�ساعدة

�إهمال �أو
اخلط�أ يف
التقليم
رطوبة
عالية

الأعرا�ض
والأ�ضرار

 بقع �سوداءعلى الورق
وعلى الثمار
 حتول الثماراىل مومياء
�سوداء
 تدهور يفنوعية الثمار
�صورة 73

معامالت
الوقاية
الزراعة

املكافحة

فرتة التحرمي

�أوك�سيكلورور
النحا�س �أو
�سلفات النحا�س
 تقليم جيد (جنزارة) جتنّب ركوداملاء
Azoxystrobin
 جتنّبالإفراط
بالت�سميد
النيرتوجيني
Mancozeb

مكافحة
ع�ضوية -
بيولوجية

 15يوم

� 3أيام

Bentonite
+ Copper,
Potassium
Bicarbonate

� 3أيام

�صورة  :73عوار�ض الأنرتاكنوز على الثمار (مومياء) والورق

47

املر�ض

العوامل
امل�ساعدة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

معامالت
الوقاية الزراعة

املكافحة

 �شحبار �أ�سود مكافحةعلى خمتلف
احل�شرات
العفن الأ�سود
الغ�سيل باملاء �أو
� Sooty mouldإ�صابة باملنّ �أو �أجزاء ال�شجرة
والنمل
باملاء وال�صابون
 Limaciniaالذبابة البي�ضاء � -ضعف يف
penzig
 تقليم جيدالتمثيل
ال�ضوئي

املر�ض

العوامل
امل�ساعدة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

معامالت الوقاية
الزراعة

 ظهور عفنأبي�ض
(فطر) �
 العمل علىاجلذور
العفن الأبي�ض ركود املياه على
ت�صريف املاء ومنع
على
اجلذور و�ضعف � -ضعف النمو
Root rot
ركودها
 diaseseالت�صريف � -إ�صفرار
 �إبعاد مياه الريّArmillaria
الورق
و�سقوط
mellea
عن اجلذع

املكافحة

فرتة التحرمي

-

الغ�سيل باملاء �أو
باملاء وال�صابون

فرتة مكافحة ع�ضوية-
بيولوجية
التحرمي

Azoxystrobin

عرب الريّ

مكافحة
ع�ضوية-
بيولوجية

� 3أيام

T.harzianum
KRL-AG2

�صورة 74

�صورة  :74عوار�ض العفن
الأبي�ض على اجلذور
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العوامل
امل�ساعدة

املر�ض

الذبول البكتريي

Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum

املر�ض

الفرتي�سيليوم
�أو ال�شلل

Verticillium
dahliae

العوامل
امل�ساعدة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

معامالت
الوقاية الزراعة

املكافحة

�أوك�سيكلورور
النحا�س �أو
 الوقاية خالل�سلفات النحا�س
 �إ�صفرار�إنتاج الن�صوب يف
(جنزارة)
الأوراق
امل�شتل
 �إعتماد �أ�صل اخل�شب ي�صبح تر�شيد عمليات(ب ّري) لإنتاج
غامق اللون
الري ومراقبتها
الن�صوب من
 يبا�س �إجتثاثبذور الأنونا
الأغ�صان
الأ�شجار املري�ضة
�شريميويا
(�صنف �إ�سباين)

الأعرا�ض
والأ�ضرار

معامالت
الوقاية الزراعة

املكافحة

 و�ضع برنامجريّ مالئم
 منع ركود املياه منع و�صولمياه الري اىل
 �إ�صفراراجلذع
الأوراق
 جتنّب الفالحة Azoxystrobin اخل�شب داكنالعميقة
عرب الريّ
اللون
 عدم زراعة يبا�س الأفرعف�صيلة
البذجننيات يف
الب�ستان
 قلع اال�شجارامل�صابة

مكافحة
فرتة التحرمي ع�ضوية-
بيولوجية

 15يوم

فرتة
التحرمي

� 3أيام

مكافحة
ع�ضوية-
بيولوجية

Thricoderma
asperellum
strain TV Thricoderma.viride
T.harzianum
ICC 012+T.
virideICC080
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العوامل
امل�ساعدة

املر�ض

عفن اجلذور �أو
فيتوفتورا
Phytophtora
palmivora
cynnamomi/

الأعرا�ض
والأ�ضرار

معامالت
الوقاية الزراعة

 �إ�صفرار الورق �سقوط الأزهار  -العمل علىركود املياه � -ضعف يف منو ت�صريف املاء
ومنع ركودها
و�ضعف
الطرود
الت�صريف  -ثمار �صغرية � -إبعاد مياه
الريّ عن اجلذع

املكافحة

Metalaxyl-M

عرب الريّ

فرتة
التحرمي

 30يوم

مكافحة
ع�ضوية
-بيولوجية

Streptomyces
griseoviridis K61
T.harzianum
ICC 012+T.
virideICC080

�صورة 76 - 75

�صورة  :75عوار�ض الفيتوفتورا

املر�ض

العوامل
امل�ساعدة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

�صورة  :76العوار�ض عن قرب

معامالت
الوقاية
الزراعة

 منع �أي �ضرر�أمرا�ض ت�صيب
ي�صيب الثمار
الثمار بعد القطاف الإهمال �أثناء  -عفن على
 التخزين Rhizopus,القطاف والنقل الثمار
ب�أجواء �صاحلة
Botrytis, Penicilاللب
 lium, Phomopsisوالتخزين  -ت�شوّه ّ
من حرارة
.spp
ورطوبة
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املكافحة

ال يوجد

فرتة
التحرمي

مكافحة
ع�ضوية -
بيولوجية

 2.3احل�شرات
احل�شرة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

العتبة
معامالت
الإقت�صادية
الوقاية الزراعة
للمكافحة

 م�صائد غذائيةجاذبة
ذبابة بحر
 ثقوب على م�صائد اجلذبالأبي�ض املتو�سط الثمار
�إلتقاط �أو ذبابة والقتل
�أو ذبابة
الثمار  -ديدان بي�ضاء
Ceratitis
على امل�صيدة  -م�صائد مع
capitata
داخل الثمار
الفرمونية طعوم ومادة
�صورة 78
جاذبة
�صورة 89
�صورة 80

املكافحة

فرتة
التحرمي

Phosmet

 30يوم

مكافحة
ع�ضوية -
بيولوجية

م�صائد جاذبة

Spinosad bait

Spinosad +
Protein

�صورة  :77ذبابة الثمار ،احل�رشة البالغة

�صورة  :78الريقات

�صورة  :79ال�رضر على الثمار

�صورة : 80امل�صائد الغذائية
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احل�شرة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

 ح�شرات املنّعلى الأوراق،
املنّ
 Aphisالطرد والثمار
 - gossypiiظهور العفن
Myzus
الأ�سود
persicae
 �ضعف ال�شجرة�صورة 86
 قد ينقل املنّالفريو�سات

العتبة
الإقت�صادية
للمكافحة

تتم املكافحة
يف حالة �إنت�شار
الإ�صابة٪25 ،
من الطرود
م�صابة

معامالت الوقاية
الزراعة

املكافحة

 الت�أكد من وجوداحل�شرات املفيدة
 برنامج ت�سميد Imidaclopridمتوازن
مكافحة واحدة
متوازن
 تقليميف ال�سنة
وغري جائر
 مكافحة النمل تعزيز منو و�إنت�شاراحل�شرات املفيدة
(الدع�سوقة Al� ،
lothrombium
، fuliginosum
Chrysoperla
،carnea
)Syrphus ribesii

Azadirachtin

فرتة
التحرمي

مكافحة
ع�ضوية -
بيولوجية

 7ايام

بوتا�سيوم
بيكربونات على
العفن الأ�سود

 3ايام

Fungi: Beauveria
bassiana GHA/
JW1, Beauveria bassiana
ATCC74040

(يخزن يف الرباد)

�صورة 85 - 81

�صورة  :81يرقة الدع�سوقة

�صورة Allothrombium fuliginosum :82

�صورة  :83احل�رشة البالغة وبيو�ض Chrysoperla carnea

�صورة  :84يرقة Chrysoperla carnea

�صورة  :85يرقة Syrphus ribesii

من ومنل على الزهر
�صورة ّ :86
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احل�شرة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

 ظهور احل�شرةعلى الورق
والثمار
 �ضعف يف النمووالإنتاج
 ظهور �إفرازاتقطنية
البقّ الدقيقي
 - Planococcusممكن �أن
citri
 .Pseudococcus spيظهر العفن
الأ�سود
(�شحبرية)
 تغيرّ يف لونالورق
� -سقوط الثمار

العتبة
الإقت�صادية
للمكافحة

 تتم املكافحةيف حال �إلتقاط
�أول ح�شرة
على امل�صيدة
الفرمونية.
 �أو يف حالظهور احل�شرة
على  ٪5من
الثمار .

معامالت الوقاية
الزراعة

مكافحة
فرتة
ع�ضوية-
التحرمي
بيولوجية

املكافحة

 تقليم متوازن مكافحة النمل(و�ضع كرتون مع
�صمغ حول اجلذع)
 تعزيز منو و�إنت�شاراحل�شرات املفيدة زيت معدين
�أو �إطالقها يف حال Azadirachtin
تو ّفرها

 20يوم
� 3أيام

Leptomastix
dactilopi
Cryptolaemus
montrouzieri

�صورة 88 - 87

�صورة 89

�صورة  :87املفرت�س Cryptolaemus montraouzierii

�صورة  :88احل�رشة املفيدة Leptomastix dactilopi

�صورة  :89الإ�صابة على
الورق ،احل�رشة مبختلف
�أطوارها

53

احل�شرة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

العتبة
معامالت
الإقت�صادية
الوقاية الزراعة
للمكافحة

فرتة التحرمي

املكافحة

تتم املكافحة يف
حال:
 ظهور 5-3يرقات  /ورقة
زيت معدين
 ظهور 4ح�شرات بالغة
 ظهور احل�شرةعلى طرد بطول
بطليمو�س على الطرود
� 40سنتم  -تقليم متوازن
sp
 .Ceroplasteوالورق والثمار
Saissettia
 مكافحة النمل� - coffeaeضعف يف النمو
�أخذ العينات (عرب الفالحة)
Coccus spp
والإنتاج
يتم:
�صورة  - 90تدهور نوعية
 عرب مراقبة 4الثمار
طرود بال�شجرة
 �أو  10ثمارAzadirachtin
بال�شجرة من ما
جمموعه  ٪5من
ال�شجر (حوايل
 200ثمرة) .

مكافحة
ع�ضوية-
بيولوجية

 20يوم

� 3أيام

�صورة  :90ح�رشة بطليمو�س بالغة على
الورقة
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احل�شرة

الرتيب�س

Frankliniella
occidentalis

�صورة 92

الأعرا�ض
والأ�ضرار

 ظهور احل�شرةعلى الورق
ال�صغري والأزهار
والثمار ال�صغرية
 �ضعف يف النمووالإنتاج
 تبدل يف لونالع�ضو امل�صاب
 تدهور نوعيةالثمار

العتبة
الإقت�صادية
للمكافحة

معامالت
الوقاية
الزراعة

  -تعزيزبعد
منو و�إنت�شار
� 2-1أ�سبوع
احل�شرات املفيدة
من �إلتقاط
�أو �إطالقها يف
على
احل�شرة
حال تو ّفرها
امل�صيدة.
Orius spp

املكافحة

فرتة
التحرمي

Azadirachtin

� 3أيام

 1يوم

Spinosad

مكافحة
ع�ضوية -
بيولوجية

Azadirachtin
Beauveria bassiana GHA/GW1

�صورة 91

زيت معدين

 20يوم

�صورة  :91احل�رشة املفيدة �أوريو�س
( )Oriusوهي تفرت�س ح�رشة الرتيب�س

�صورة � :92صورة مكبرّ ة حل�رشة
الرتيب�س
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الأعرا�ض
والأ�ضرار

احل�شرة

العتبة
الإقت�صادية
للمكافحة

معامالت الوقاية
الزراعة

املكافحة

 م�صائد جاذبة معفرمون وطعم
 جتنّب العط�ش برنامج ت�سميد �آزوتيزيت معدين �أبي�ض  20يوم
متوازن
عند �إ�صابة  -تقليم متوازن وغري
جائر
 ٪50من
الطرود  -تعزيز منو و�إنت�شار
 1يوم
�سبينوزاد
اجلديدة .احل�شرات املفيدة �أو
�إطالقها يف حال تو ّفرها
Azadirachtin

الدودة اخلياطة

Phyllocnistis
citrella
and other leaf
miners

�صورة 94 - 93

 ظهور �أنفاقمتعرجة على
الرق اجلديد
 -ت�شوه الورق

مكافحة
فرتة
ع�ضوية-
التحرمي
بيولوجية

Citrostichus
phyllocnistoides
Semilacher petiolatus
Pnigalio araules
Cirrospilus pictus

�صورة 96 - 95

� 3أيام

Imidachloprid

� 7أيام

Abamectin

 28-10يوم

�صورة  :93احل�رشة البالغة

�صورة  :94الريقة وهي حتفر النفق يف الورقة

�صورة  :95احل�رشة املفيدة Pnigalio araules

�صورة  :96احل�رشة املفيدة Cirrospilus pictus
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احل�شرة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

 ثقوب علىحفار ال�ساق
 Cossusاجلذع والفروع
cossus
 - Zeuzera pyrinaظهور ن�شارة
اخل�شب
�صورة 98 - 97

العتبة
معامالت
الإقت�صادية
الوقاية الزراعة
للمكافحة

املكافحة

 مكافحةميكانيكية
 برنامج ريّب�إ�ستخدام
عند ظهور
مر�شّ د
ال�سلك املعدين
الإ�صابة
 جتنب العط�شلقتل الريقات
داخل الأنفاق

فرتة
التحرمي

مكافحة
ع�ضوية-
بيولوجية

م�صائد
فرمونية
جاذبة
�سبينوزاد

�صورة  :97يرقة حفار ال�ساق Zeuzera pirina

�صورة  :98احل�رشة البالغة Zeuzera pirina
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احل�شرة

الأعرا�ض
والأ�ضرار

 ثقوب �صغريةخنف�ساء القلف على اجلذع
Scolytis spp
والفروع
�صورة - 99
100

العتبة
معامالت
الإقت�صادية
الوقاية الزراعة
للمكافحة

-

�صورة - 101
102

 برنامج ريّمر�شّ د
 جتنب العط�ش �إزالة خملفاتالتقليم من
احلقل

املكافحة

مكافحة ع�ضوية
فرتة التحرمي
 -بيولوجية

-

Azadirachtin

�صورة  :99ا�رضار خنف�ساء القلف على اجلذع

�صورة  :100بقايا التقليم يف احلقل ي�شكل ملج�أ لتكاثر احل�رشة

�صورة  :101النفق الذي ت�سببه احل�رشة

�صورة  :102احل�رشة البالغة
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 3.3الأكاروز
الأكاروز

الأعرا�ض
والأ�ضرار

العتبة
معامالت
الإقت�صادية
الوقاية الزراعة
للمكافحة

املكافحة

 برنامج ت�سميدمتوازن
تتم املكافحة يف  -تقليم متوازن
حال �إ�صابة  ٪10وغري جائر
الأكاروز
من الورق و - ٪2جتنب العط�ش
العنكبوتي  -تغيرّ يف لون من الثمار - .مكافحة النمل كربيت ٪ 80
()Sulfur
 Tetranychusالورق والثمار.
مراقبة ع ّينة
 تعزيزurticae
 ت�شوه الثمار Olygonichusو�إنخفا�ض يف م�ؤلفة من  100منو و�إنت�شار زيت معدين
.sp
�صورة  103قيمتها التجارية ورقة وع ّينة من احل�شرات املفيدة (على البيو�ض)
Phytoseiulus
 100ثمرة كل
persimilis
 15-7يوم
Stethorus

فرتة التحرمي

مكافحة
ع�ضوية-
بيولوجية

 20يوم

punctillum

�صورة - 104
105

�صورة  :103احل�رشة البالغة لالكاروز العنكبوتي

�صورة  :104احل�رشة البالغة لالكاروز العنكبوتي احل�رشة املفيدة
 Stethorus punctillumتفرت�س الأكاروز

�صورة  :105احل�رشة املفيدة Phytoseiulus persimilis

تهاجم الأكاروز
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الأكاروز

الأعرا�ض
والأ�ضرار

العنكبوت الأحمر  -تغيرّ يف لون
Panonychus
الورق
citri
�صورة 106

�صورة 107

العتبة
معامالت
الإقت�صادية
الوقاية الزراعة
للمكافحة

املكافحة

فرتة التحرمي

كربيت ٪ 80

-

 برنامج ريّمر�شّ د
 جتنب العط�ش تعزيزمنو و�إنت�شار
زيت معدين
احل�شرات املفيدة
()Sulfur

-

�صورة � :106صورة العنكبوت الأحمر Panonychus citri

مكافحة
ع�ضوية-
بيولوجية

 20يوم

�صورة  :107عوار�ض الإ�صابة بالأكاروز على الورق

 4.3الأ�ضطرابات الفزيولوجية
ت�أثري الربد :ثمار الق�شطة ح�سا�سة للربد وميكن �أن ت�صاب بال�رضر يف حال هبطت احلرارة اىل ما دون
 8 – 12درجة مئوية بح�سب ال�صنف وفرتة الن�ضوج .تظهر هذه الأ�رضار على �شكل �إ�سوداد اجللدة،
تدهور يف املذاق واللب ي�صبح مربغل �أو طحيني.
اللب.
تف�سخ الثمار� :سببه حتوالت يف ال�سكريات داخل الثمرة مما بجعل املاء يتحرك من اجللد اىل ّ
ّ
وقد يكون ال�سبب هو القطاف املبكر �أو الإ�صابة بالكدمات .كما ين�صح بوقف اي ت�سميد يحتوي
على الآزوت قبل � 3-2أ�سابيع من القطاف.
الإ�صابة بحروق ال�شم�س
ي�صاب جذع وفروع �شجرة الق�شطة بحروق ال�شم�س �إذا تعر�ضت ب�شكل مبا�رش لأ�شعة
ال�شم�س وخا�ص ًة بعد التقليم .من �أجل التخفيف من هذه الأ�رضار ميكن دهن اجلذع والفروع
الرئي�سية مبزيج من املاء والكل�س خالل ف�صل الربيع .يح ضرّ� هذا املزيج ب�إ�ضافة  2,5كلغ كل�س
اىل  20ليرت ماء.
يف حال الإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية ميكن �إ�ضافة  125غرام من �سلفات النحا�س (يح�ضرّ
مزيج النحا�س ب�شكل منف�صل عرب �إذابته بجزء من املياه ثم �إ�ضافته اىل اجلزء الآخر الذي يحتوي
الكل�س ،ولي�س العك�س) .للمادة النحا�سية فائدة كبرية خا�ص ًة على اجلذع حلمايته من الأمرا�ض
الفطرية التي ت�سببها الرطوبة العالية وركود املياه.
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القطاف ومعامالت
ما بعد القطاف

الفصل الرابع:
القطاف ومعامالت ما بعد القطاف
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الف�صل الرابع :القطاف ومعامالت ما بعد القطاف
 1.4القطاف
حتى تكون الثمار مقبولة جتاري ًا ،يتم حتديد الوقت املنا�سب للقطاف على ا�سا�س التبدالت التالية:
الأنونا �شريميويا �أو الق�شطة الإ�سبانية ( :)Annona cherimola – Custard Appleيبد�أ لون
جلد الثمرة بالتحول اىل الأخ�رض الفاحت ،جدران الكربالت فقدت �شكلها املق ّعر �أما �أ�ضالع مفا�صل
الكربالت ف�أ�صبحت غري وا�ضحة (الكربالت هي التق�سيمات او الفلقات التي تظهر على جلد الثمرة)

�صورة  :108ثمرة الأنونا �شريميويا �أو الق�شطة الإ�سبانية

�صورة  :109الكربالت عن قرب

الأنونا �سكواموزا �أو الق�شطة الإنكليزية ( :)Annona squamosaت�صبح الكربالت وا�ضحة
ونافرة والأخاديد بني الكربالت ذات لون �أخ�رض فاحت اىل �أ�صفر.

�صورة  :110ثمرة الأنونا �سكواموزا �أو الق�شطة الإنكليزية

�صورة  :111ثمرة الأنونا �أتيمويا �أو الق�شطة الأمريكانية
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الأنونا �أتيمويا �أو الق�شطة الأمريكانية ( :)Annona atemoyaامل�ساحة التي تف�صل فلقات
الكربالت �أ�صبحت ذات لون �أخ�رض فاحت اىل �أ�صفر.

 2.4التخزين
يكتمل ن�ضوج الثمار بعد القطاف وخالل التخزين الذي ال يدوم طوي ً
ال .ينبغي �إ�ستهالك الثمار
خالل � 6-3أيام من القطاف وقد تتلف بعد � 8أيام .عند الن�ضوج الكامل للثمرة ت�صبح ّلينة والعنق
قابل للإنتزاع ب�سهولة �أما اللب فيكت�سب طعمته املميزة احللوة والعطرة .يعترب اللب االبي�ض ذو نوعية
�أف�ضل من اللب الأ�صفر.
تختلف معايري التخزين ح�سب نوع الق�شطة:
الأنونا �شريميويا �أو الق�شطة الإ�سبانية :ح�سب ال�صنف ميكن الو�صول اىل حرارة تخزين حتى 7
درجات مئوية ولكن عاد ًة حتى حرارة  13-11درجة مئوية ورطوبة .٪95-90
الأنونا �سكواموزا �أو الق�شطة الإنكليزية :حرارة التخزين بني  16و 20درجة مئوية على �أن ال تهبط
دون الـ  15ورطوبة .٪90-85
لب الثمار لإ�ستهالكه خارج املو�سم �أو للت�صنيع الغذائي .يف هذه احلالة ي�ضاف
كما ميكن تخزين ّ
اليه �أ�سيد الأ�سكوربيك بن�سبة  ٪0,5ويخ ّزن على حراة � -1صفر درجة مئوية حتى  120يوم دون
�أن تت�أثر النوعية.

 3.4التعبئة �أو التغليف
املف�ضل
مبا �أن هذه الثمار ح�سا�سة وميكن �أن ت�صاب بالكدمات بفعل املالم�سة �أو التعبئة اخلاطئة ،من ّ
�أن يجري حماية كل ثمرة على حدا عرب لفّها بالورق اخلا�ص �أو مواد �أخرى خم�ص�صة للفاكهة ويتم
تعبئتها داخل ال�صناديق الكرتونية �أو البال�ستيكية طبقة واحدة دون تكدي�سها على بع�ضها.

�صورة  :112مواد تغليف الثمار
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�صورة � :113صناديق كرتون خم�ص�صة للق�شطة

�صورة  :114ال�صناديق البال�ستيكية امل�ستعملة يف لبنان
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