دليل املزارع
للمعامالت الزراعية اجليدة
لزراعة الدراق والنكتارين

الطبعة الأولى  -ت�شرين الثاني ٢٠١٥

مقدمة
�إن مح�صول الدراق والنكتارين مثل غيره من المحا�صيل الزراعية
المنتجة في لبنان يواجه تحديات كبيرة ،على م�ستوى �سل�سلة الإنتاج،
تتمثل في اعتماد الأ�صناف ذات االنتاجية العالية والمرغوبة في الت�سويق
والإدارة المتكاملة في العمليات الزراعية الم�ؤدية الى �إنتاج ذات جودة
عالية وتر�سبات مبيدات دون الحد الأق�صى الم�سموح.
وعليه نورد في الآتي ،الدليل الحقلي لزراعة الدراق والنكتارين،
ع�سى الله �أن يوفقنا الى �إ�سداء المزارع اللبناني بع�ض الن�صائح
في �إطار االدارة المتكاملة للآفات لتمكينه من مواجهة التحديات
المطلوب مواجهتها للح�صول على �إنتاج تناف�سي في الأ�سواق
المحلية ،الإقليمية والعالمية.
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الف�صل الأول  -ت�أ�سي�س الب�ستان
I.Iالمتطلبات البيئية المالئمة ل�شجرة الدراق والنكتارين
عند اختيار موقع الزرع يجب الأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:
1.1االرتفاع عن �سطح البحر وعدد �ساعات البرودة
• •يمكن زراعة الدراق على �إرتفاع ما بين  300و 1400متر عن �سطح البحر.
• •تتراوح �إجما ًال �إحتياجات الدراق والنكتارين للبرودة بين  250و� 900ساعة
برودة بح�سب اال�صناف ،لتفادي الم�شاكل الفيزيولوجية كالتفتح المت�أخر للبراعم،
الإزهار المت�أخر �أو المبكر جد ًا �أو عدم فقدان الأوراق في ال�شتاء .لذلك يجب
�إختيار ال�صنف المالئم في المنطقة التي توفر له �ساعات البرودة الخا�صة به.
• •�ساعات البرودة هي المجموع التراكمي لل�ساعات التي تتدنى فيها
درجات الحرارة عن  7.2درجة مئوية في ال�شتاء ،وهي �ضرورية
لإنهاء فترة الركود وبدء نمو البراعم في الربيع
٢.٢بنية التربة وخ�صائ�صها
• •تت�أقلم �أ�صول الدراق مع مختلف �أنواع التربة العميقة (� 80سم)،
الغنية ،الخفيفة والجيدة ال�صرف ،وتف�ضل تربة ذات درجة حمو�ضة
( )pHمعتدلة تتراوح بين  6و.7.5
• •ال تتحمل �أ�شجار الدراق الأرا�ضي الطينية الثقيلة والأرا�ضي ذات
الرطوبة العالية والباردة .كما ال تالئمها الأرا�ضي الكل�سية التي
تتجاوز فيها ن�سبة الكل�س الفعال عن .%7
• •يعتبر الدراق والنكتارين من الأ�شجار الح�سا�سة لملوحة التربة حيث
ال يجب �أن تتخطى ن�سبتها  0.71ملي�سيمن�س�/سم (حوالي  1100جزء
في المليون) �إذ ي�ؤثر على الإنتاج.
3.3توفر م�صادر المياه
• •تعتبر �شجرة الدراق من �أكثر الأ�شجار المثمرة المتطلبة للماء ،حيث
تبلغ حاجة �شجرة الدراق للمياه خالل مرحلة نموها (ني�سان�-أيلول)
حوالي  700-500مم (ما يعادل  700-500م 3للدونم الواحد) بح�سب
الأ�صناف� ،إذ تتطلب الأ�صناف المت�أخرة كميات كبيرة من المياه.
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• •يف�ضل �أال تزيد ملوحة مياه الري عن  800جزء في المليون.
بالإ�ضافة الى المتطلبات المناخية ،يجب الأخذ بعين الإعتبار عند ت�أ�سي�س
الب�ستان:
• •الم�سافة التي تف�صل الموقع عن بع�ض الخدمات الأ�سا�سية (الغرف
المبردة ،معامل التو�ضيب ،ال�شحن)
• •توفر اليد العاملة

IIIIاختيار الأ�صول البرية
يتم �إكثار الدراق والنكتارين ب�شكل �أ�سا�سي في ف�صل ال�صيف (�أواخر
تموز -بداية �آب  -منت�صف و�آخر �أيلول) بطريقة التطعيم بالعين ال�ساكنة
(النائمة) .ويمكن التطعيم �أي�ض ًا بوا�سطة الرقعة �أو العين الربيعية خالل
�شهري �أيار وحزيران .وفي هذه الحال يجب �أن ال تقل �سماكة الأ�صل
البري عن حوالي  4ملم� .أما بالن�سبة للمطاعيم يجب �أن تكون محفوظة
في غرف مبردة داخل �أكيا�س بال�ستيكية.
عند �إختيار الأ�صل يجب مراعات النقاط التالية:
• •متوافق مع ال�صنف المطعم عليه
• •مقاوم للجفاف �أو للرطوبة الزائدة
• •مت�أقلم مع نوع التربة
• •حجم ال�شجرة المراد الح�صول عليها
• •موعد البدء في الإنتاج
• •مقاومة الأ�صل لآفات و�أمرا�ض التربة
• •�سعر وتوفر الأ�صل في الم�شاتل المحلية �أو الأجنبية
• •كمية مياه الري المتوفرة
• •توفر اليد العاملة
• •القدرة الإ�ستثمارية للمزارع
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فيما يلي الأ�صول الم�ستخدمة في لبنان في زراعة الدراق وموا�صفاتها:
�1.1أ�صول دراق بذرة
الأ�صل

قوة النمو

�سريع وقوي
مونتكالر
النمو (كثافة زرع
Montclar
بين  480و800
�شجرة/هكتار)
مي�سور
Missour

�سريع النمو

ج ف 305
GF 305

قوي النمو

التربة

�إنتاج الثمار والتجان�س

مالحظات

مقاوم للأرا�ضي الكل�سية
التي تظهر نق�صا في
عن�صري الحديد ()Fe
والمغنيزيوم ()Mg

• •�إنتاج باكوري ،يزيد الإنتاج كم ًا ونوع ًا
• •تجان�س عال في الم�شتل وجميع �أ�صناف
الدراق والنكتارين .يتالءم مع كل
�أ�صناف الم�شم�ش والخوخ والدراق

من�ش�أه
 INRAفي
فرن�سا

الأرا�ضي الخ�صبة العميقة
والجيدة ال�صرف (%9-8
من الكل�س)
ح�سا�س جد ًا في الأرا�ضي
الكل�سية والقليلة ال�صرف

• •�إنتاج باكوري ،يزيد في كمية ونوعية الثمار
• •تجان�س مع جميع �أ�صناف الدراق
والنكتارين
• •يتالءم مع كل �أ�صناف الدراق والم�شم�ش
والخوخ
• •تجان�س مع جميع �أ�صناف الدراق
والنكتارين

من�ش�أه
المغرب

من�ش�أه فرن�سا

�2.2أ�صول الخوخ (�أ�صول متكاثرة بوا�سطة زراعة الأن�سجة )In vitro
يتم عادة اختيار �أ�صول الخوخ في تطعيم الدراق في الحاالت التالية:
• •في الأرا�ضي القليلة ال�صرف
• •في الأرا�ضي الكل�سية
• •في حال اليد�س  pHالمرتفع �أعلى من 7.5
• •عند تجديد ب�ستان دراق كان مطعم ًا على �أ�صل دراق
تتميز �أ�صول الخوخ بزيادة الباكورية في الإنتاج والن�ضوج بالإ�ضافة
�إلى تلون �أف�ضل للثمار وفي تخفي�ض في قوة النمو لدى �أ�شجار الدراق.
الأ�صل

قوة النمو

التربة

�إنتاج الثمار والتجان�س

يت�أقلم �أ�صل خوخ
متو�سط النمو(�أقل ()Prunus cerasifera
ميرابوالن
 %10من مونكالر ب�شكل جيد في الأرا�ضي
Myrabolan
و %25من ج ف
القليلة ال�صرف وفي
Mr.S 2/5
)677
الأرا�ضي الكل�سية (%9
كل�س ن�شط) والأرا�ضي
الثقيلة
متو�سط �إلى قوي
ي�ستخدم في �أنواع التربة
النمو.يتميز
بمجموع جذري المختلفة منها الطينية الثقيلة
التي تت�سبب في اختناق
قوي جد ًا وهو ال
الجذور
ينتج نموات نباتية
في الجذور

مالحظات
• •ين�صح في ا�ستخدامه مع
الأ�صناف القوية النمو
والأ�صناف الباكورية
الن�ضوج �إذ �أنه يح�سن
في لون الثمار ويزيد في
باكورية هذه الأخيرة

• •يزيد في باكورية الحمل
والن�ضوج
• •يتالءم مع كل �أ�صناف
الم�شم�ش ،الخوخ،
الدراق واللوز

• •�أ�صل من�ش�أه ايطاليا
• •مقاوم لمر�ض
هريان العنق
()Phytophthora sp.
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الأ�صل

قوة النمو

التربة

�إنتاج الثمار والتجان�س

تيترا
Tetra

متو�سط �إلى
�ضعيف النمو

يت�أقلم مع كل �أنواع التربة
ومنها الطينية الثقيلة

�إي�شتارا
Ishtara
Ferciana

متو�سط النمو

• •يظهر باكورية في الحمل
وفي الن�ضوج ويح�سن
في حجم ونوعية الثمار.
• •يتالءم مع كل �أ�صناف
الم�شم�ش ،الخوخ،
الدراق واللوز

مالحظات
•
•

•
• •يتجان�س مع معظم
�أ�صناف الدراق.
• •يزيد الباكورية في الحمل
ويح�سن في تلون ونوعية
الثمار.

•
•

•�أ�صل قوي من�ش�أه ايطاليا
•مقاوم لمر�ض هريان
العنق
Phytophthora sp.
ونيماتودا تدرن الجذور
)(Meloidogyne sp.
كما يتحمل �إ�صابة
Pratylenchus
vulnus
•هجين خوخ
(Myrabolan
* )x Peach
(Myrabolan x
)Japanese plum
من�ش�أه فرن�سا
•من الأ�صول الواعدة
•يتحمل الإ�صابة بمر�ض
هريان العنق ولكنه
ح�سا�س الختناق الجذور

3.3هجين دراق * لوز INRA Amandier x Pêcher GF677
الأ�صل

قوة
النمو

هجين دراق
لوز
ج �أف 677
GF 677

قوي
النمو

التربة

�إنتاج الثمار
والتجان�س

• •الأرا�ضي الكل�سية
(يتحمل  %12من
الكل�س الفعال) ،الجافة
�إنتاج �سريع
والطينية
• •يتحمل درجات حرارة ن�سبي ًا ووفير
عالية من الملوحة
• •ال ين�صح با�ستخدامه
في الأرا�ضي العالية
الخ�صوبة

مالحظات
•
•
•
•
•
•

•هجين دراق * لوز من�ش�أه فرن�سا
•يظهر ح�سا�سية لبع�ض الأمرا�ض:
•مر�ض تعفن العنق Phytophtora spp.
•مر�ض تعفن الجذور Armillaria spp.
•مر�ض Agrobacterium spp.
•ال ين�صح با�ستخدامه في الزراعات الكثيفة ومع
الأ�صناف القوية النمو والباكورية �إذ انه يخ�سرها
بع�ض ًا من هذه الميزة.

�IIIIIإختيار �أ�صناف الدراق والنكتارين
تق�سم �أ�صناف الدراق �إلى ق�سمين �أ�سا�سيين:
• •دراق ذات الوبر ()Prunus persica vulgaris
• •دراق خال من الوبر ويعرف بالنكتارين (Prunus persica
)nucipersica
يبين الجدول التالي �أهم �أ�صناف الدراق والنكتارين المزروعة في لبنان.
تقارن فترات ن�ضوج كافة الأ�صناف في البقاع الأو�سط مع �صنف مرجع
معتمد وهو الريد هافن ( ،)Red Havenعلم ًا �إن هذا ال�صنف ين�ضج في
منطقة البقاع الأو�سط ما بين  5و 10تموز.
6

�أ�	.أ�صناف الدراق ذات اللب الأ�صفر

1.1ريت�ش ماي Rich May
• •نمو ال�شجرة عامودي� ،صعب التربية ،بحاجة �إلى التفريد لتح�سين تجان�س وحجم الثمار
• •طعم الثمرة جيد ،اللب �صلب ،حجم الثمرة متو�سط ،متو�سط وزن الثمرة  115غرام
• •فترة الن�ضوج 1 :حزيران �أي  37يوم ًا قبل «ريد هافن»

�2.2ساجيتاريا Sagittaria
• •�صنف متو�سط قوة النمو ،هيكله مفتوح ،متو�سط الى باكوري االزهار
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم ( 175-150غرام) ،لذيذة المذاق ،تتلون بن�سبة
 ،%100-90متو�سطة ال�صالبة تتحمل التداول ،اللب متما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج 5 :حزيران �أي  35يوم ًا قبل «ريد هافن»

3.3ماي كر�ست May Crest
• •�شجرة قوية� ،إنتاج مرتفع ،تظهر المعاومة في الإنتاج �أحيان ًا
• •�شكل الثمرة جذاب ،الثمار متو�سطة �إلى �صغيرة الحجم ،متو�سط وزن الثمرة
 108غرام ،اللب ملت�صق مع النواة ،طعم الثمرة وموا�صفات المذاق متو�سط
• •فترة الن�ضوج 8 :حزيران �أي  32يوم ًا قبل «ريد هافن»

4.4لوليتا Lolita
• •�صنف غزير االنتاج (بحاجة للتفريد لتح�سين حجم الثمار)
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم� ،شديدة ال�صالبة ،لذيذة المذاق ،تتلون بن�سبة
%80-70
• •فترة الن�ضوج 10 :حزيران �أي  30يوم ًا قبل «ريد هافن»

�5.5سبرنغ كر�ست Spring Crest
• •ال�شجرة قوية� ،إنتاجية عالية
• •الثمار متو�سطة الحجم وال�صالبة ،متو�سط وزن الثمرة  120غرام ،تتلون بن�سبة
 ،%80-70عدم تجان�س في الن�ضج ،اللب متو�سط االلت�صاق �إلى ملت�صق مع النواة
• •ح�سا�س لمر�ض Pseudomonas sp.
• •فترة الن�ضوج 14 :حزيران �أي  26يوم ًا قبل «ريد هافن»
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6.6كريم�سون ليدي Crimson lady
• •الثمار متجان�سة مرغوبة ال�شكل ،تلونها جيد� ،شديدة ال�صالبة ،متو�سطة الى كبيرة
الحجم
• •فترة الن�ضوج 16 :حزيران �أي  24يوم ًا قبل «ريد هافن»

7.7كوراالين Coraline
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم ،تتلون بن�سبة � ،%80شديدة ال�صالبة ،متو�سطة الحالوة وعالية
الحمو�ضة ،اللب متو�سط االلت�صاق بالنواة
• •فترة الن�ضوج 18 :حزيران �أي  22يوم ًا قبل «رد هافن»

8.8كاردينال Cardinal
• •�صنف متو�سط النمو ،انتاجه غير م�ستقر
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  126غرام) ،تتلون بن�سبة ،%90-70
�شديدة ال�صالبة ،اللب متو�سط االلت�صاق بالنواة
• •فترة الن�ضوج 22 :حزيران �أي  18يوم ًا قبل «ريد هافن»

9.9ديك�سي ريد Dixired
• •�صنف قوي النمو ،يظهر معاومة في الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم ،الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  135غرام)،
تتلون بن�سبة  ،%80-70متو�سطة ال�صالبة ،طعمها لذيذ ،اللب ملت�صق مع النواة
• •فترة الن�ضوج 23 :حزيران �أي  17يوم ًا قبل «ريد هافن»

1010روبي بيت�ش Rubyrich
• •�صنف قوي النمو ،انتاجه غير م�ستقر ب�سبب االزهار المبكر
• •الثمار كبيرة الحجم ،تتلون بن�سبة � ،%90شديدة ال�صالبة
• •فترة الن�ضوج 24 :حزيران �أي  16يوم ًا قبل «ريد هافن»

1111رويال غلوري Royal Glory
• •�صنف متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  130غرام) ،تتلون بن�سبة ،%100-90
�شديدة ال�صالبة ،طعمها مائل �إلى الحمو�ضة ،مذاقها لذيذ ،اللب ملت�صق مع النواة
• •فترة الن�ضوج 3 :تموز �أي � 7أيام قبل «ريد هافن»
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1212فاليفور كر�ست Flavorcrest
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  165غرام)� ،شديدة ال�صالبة،
تتلون بن�سبة  ،%90-60اللب غير ملت�صق �إلى �ضعيف االلت�صاق مع النواة
• •فترة الن�ضوج 6 :تموز �أي � 4أيام قبل «ريد هافن»

1313ريد هافن Red Haven
• •من �أقدم الأ�صناف المزروعة في لبنان� ،صنف متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  118غرام) ،متو�سطة
ال�صالبة ،تتلون بن�سبة  ،%90-60مذاقها لذيذ جداً ،اللب غير ملت�صق مع النواة
• •فترة الن�ضوج 10 :تموز

1414ريد توب Red Top
• •�صنف متو�سط النمو غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  147غرام) ،تتلون بن�سبة ،% 90-70
�شديدة ال�صالبة ،مذاقها لذيذ .اللب غير متما�سك �إلى قليل التما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج 16 :تموز �أي � 6أيام بعد «ريد هافن»

1515دياموند برين�س�س Diamond princess
• •�صنف غزير االنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم ،تتلون بن�سبة � ،%100-90شديدة ال�صالبة ،مذاقها لذيذ
• •فترة الن�ضوج 21 :تموز �أي  11يوم ًا بعد «ريد هافن»

1616مريا مرتا Maria marta
• •�صنف غزير االنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم ،تتلون بن�سبة  ،%90-70متو�سطة ال�صالبة ،مذاقها
لذيذ
• •فترة الن�ضوج 22 :تموز �أي  12يوم ًا بعد «ريد هافن»

1717روم �ستار Romestar
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  215غرام) ،تتلون بن�سبة � %90-70شديدة
ال�صالبة ،طعمها حلو ومذاقها لذيذ جداً ،اللب متما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج 29 :تموز �أي  19يوم ًا بعد «ريد هافن»
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�1818صان كر�ست Sun crest
• •�صنف متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  220غرام) ،تتلون بن�سبة ،%70-60
�شديدة ال�صالبة ،مذاقها جيد ،اللب غير متما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج� 1 :آب �أي  22يوم ًا بعد «ريد هافن»

1919فاييت Fayette
• •�صنف متو�سط النمو� ،إنتاجه وفير وثابت
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  180غرام)،
تتلون بن�سبة  ،%70-50متو�سطة ال�صالبة ،مذاقها لذيذ ،اللب غير متما�سك مع النواة
• •ين�صح با�ستخدام هذا ال�صنف في الزراعة البيولوجية
• •فترة الن�ضوج� 10 :آب �أي  31يوم ًا بعد «ريد هافن»

2020ريد كال Red cal
• •�صنف قوي �إلى متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  175غرام)،
تتلون بن�سبة � ،%100-70شديدة ال�صالبة ،مذاقها لذيذ ،اللب غير متما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج� 17 :آب �أي  38يوم ًا بعد «ريد هافن»

�2121أوهنري O’Henry
• •�صنف قوي �إلى متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  175غرام)،
تتلون بن�سبة � ،%100-70شديدة ال�صالبة ،مذاقها لذيذ ،اللب غير متما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج� 21 :آب �أي  42يوم ًا بعد «ريد هافن»

2222كال ريد Cal Red
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  178غرام)،
تتلون بن�سبة � ،%90-70شديدة ال�صالبة طعمه لذيذ جداً .اللب متما�سك مع النواة.
• •فترة الن�ضوج� 29 :آب �أي  50يوم ًا بعد «ريد هافن»

2323لور Laure
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الى غزير االنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  225غرام ) ،تتلون بن�سبة ،%90-70
�شديدة ال�صالبة طعمه متو�سط الى جيد ،اللب متما�سك مع النواة يتحمل المداولة
• •فترة الن�ضوج� 30 :آب �أي  51يوم ًا بعد «ريد هافن»
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�2424سبتمبر �صان September sun
• •�صنف قوي النمو ،هيكله �شبه قائم
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  210غرام ) ،تتلون بن�سبة� ،%60شديدة
ال�صالبة  ،طعمه جيد تتحمل المداولة ،النواة حرة
• •يف�ضل قطافه على دفعتين �أو ثالث دفعات
• •فترة الن�ضوج� 8 :أيلول �أي  60يوم ًا بعد «ريد هافن»

2525ترديبال Tardibelle
• •�صنف قوي النمو ،هيكله قائم
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  190غرام) ،تتلون بن�سبة � ،% 70شديدة
ال�صالبة طعمها جيد تتحمل المداولة ،النواة حرة
• •يف�ضل قطافه ثالث او اربع دفعات
• •فترة الن�ضوج� 13 :أيلول �أي  65يوم ًا بعد «ريد هافن»

2626مي�سابيا Messapia
• •�صنف متو�سط قوة النمو ،غزير االنتاج ،متو�سط فترة االزدهار
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  240غرام) ،تتلون بن�سبة � ،% 60شديدة
ال�صالبة ،طعمها لذيذ ،اللب ينف�صل عن النواة ويتحمل المداولة
• •فترة الن�ضوج� 20 :أيلول �أي  72يوم ًا بعد «ريد هافن»

.ب�أ�صناف الدراق ذات اللب الأبي�ض
�1.1سبرينغ تايم Spring time
• •�صنف قوي ،النمو غزير الإنتاج
• •الثمار �صغيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  85غرام) ،تتلون بن�سبة ،%90-60
متو�سطة الى �ضعيفة ال�صالبة ،اللب متما�سك مع النواة
• •هذا ال�صنف ح�سا�س لعدد من الأمرا�ض الفطرية والجرثومية
• •فترة الن�ضوج 6 :حزيران �أي  34يوم ًا قبل «ريد هافن»
�2.2شيخاني (بكفيا) Chikhany
• •�صنف محلي ،متو�سط الى قوي النمو ،ن�صف باكوري ،متو�سط الى غزير الإنتاج
 17.5كلغ�/شجرة)
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  175غرام)� ،شبه كروية،
تتلون بن�سبة  ،%80-70لون الثمرة �أحمر غامق مع نقاط �صفراء ،متو�سطة ال�صالبة،
طعمه لذيذ جدا ومرغوب ،مذاق عالي ال�سكر والع�صارة� ،إلت�صاق النواة �شبه حرة،
حجم النواة �صغيرة ذات �شكال �إهليجي
• •فترة الن�ضوج 25 :حزيران �أي  15يوم ًا قبل «ريد هافن»
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�3.3إيري�س رو�س Iris Rosso
• •�صنف متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  135غرام) ،تتلون بن�سبة ،%90-60
متو�سط ال�صالبة ،طعمه لذيذ ،متو�سط التما�سك ما بين اللب والنواة
• •فترة الن�ضوج 29 :حزيران �أي  11يوم ًا قبل «ريد هافن»

4.4غريتا Greta
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  243غرام) ،تتلون بن�سبة .%90-70
متو�سطة �إلى �شديدة ال�صالبة .طعمها حلو ولذيذ .اللب غير متما�سك مع النواة
• •فترة الن�ضوج 14 :تموز �أي � 4أيام بعد «ريد هافن»

�5.5أ�سود ملب�س �أو خمري Aswad Milbis
• •�صنف محلي باكوري ،قوي النمو ،غزير الإنتاج ( 20كلغ�/شجرة) ،متجان�س في
الن�ضج ( 8-7قطفات في  28يوم)
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  175غرام) ،تتلون بن�سبة
 ،%95-80لون الثمرة ا�سود خمري مع نقاط �صفراء ،متو�سطة الى �شديدة ال�صالبة،
طعمها لذيذ جداً ،المذاق �سكري ع�صيري ،النواة متما�سكة ب�شكل قوي مع اللب ،حجم
النواة و�سط مع �شكل �إهليجي
• •فترة الن�ضوج 25 :تموز �أي  15يوم ًا بعد «ريد هافن»
6.6ا�سود فق�ش Zarzoura - Aswad Fakesh
• •�صنف محلي متو�سط النمو ،متو�سط الإنتاج ( 15كلغ�/شجرة)
• •�إزهار ن�صف مت�أخر ،تجان�س في الن�ضج ( 6-5قطفات 18/يوم)
• •�صنف مت�أخر من حيث النوعية والحمالن
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم ( متو�سط وزن الثمرة  178غرام) ،تتلون بن�سبة
 ،%100-90لون الثمرة �أحمر غامق الى �أ�سود ،متو�سطة الى �شديدة ال�صالبة ،طعمها
لذيذ جداً ،المذاق �سكري ع�صيري ،تما�سك اللب و�سطي الى جيد ،النواة غير ملت�صقة
مع اللب
• •من �سلبياته� ،أنه ين�ضج مع الثمار ال�صيفية الأخرى مما يعر�ضه للك�ساد في ال�سوق
المحلية لذلك يجب �إيجاد ا�سواق خارجية �أو تجربته في مناطق ادنى علو ًا للإ�ستفادة منه
محلي ًا
• •فترة الن�ضوج� 9 :آب �أي  30يوم ًا بعد «ريد هافن»

�7.7أوبال Opale
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  175غرام) ،تتلون بن�سبة
� ،%90-80شديدة ال�صالبة ،طعمها حلو ومذاقها لذيذ جداً .اللب غير ملت�صق مع النواة
• •فترة الن�ضوج� 14 :آب �أي  35يوم ًا بعد «ريد هافن»
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.ت�أ�صناف النكتارين ذات اللب الأ�صفر
1.1ايرلي بومبا Earli Bomba
• •�صنف قوي النمو ،باكوري وغزير االنتاج ،باكوري االزهار
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  175غرام) ،تتلون بن�سبة  ،%90متو�سطة
ال�صالبة ،طعمها حلو ولذيذ ،النواة حرة
• •فترة الن�ضوج 12 :حزيران �أي  28يوم ًا قبل «ريد هافن»

�2.2آرمكينغ Armking
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  150غرام) ،تتلون بن�سبة ،%95-80
متو�سطة ال�صالبة ،طعمها غير لذيذ وتظهر عدم تجان�س في الن�ضوج ،النواة ملت�صقة
مع اللب
• •فترة الن�ضوج 15 :حزيران �أي  25يوم ًا قبل «ريد هافن»

3.3روز دايموند Rose diamond
• •�صنف متو�سط الى �ضعيف النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار �صغيرة الى متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  135غرام) ،تتلون بن�سبة
� ،%95-80شديدة ال�صالبة ،طعمها لذيذ
• •فترة الن�ضوج 17 :حزيران �أي  23يوم ًا قبل «ريد هافن»

�4.4أمبرا Ambra
• •�صنف متو�سط النمو ،انتاجه غزير ج ًدا ،باكوري االزهار
• •الثمار �صغيرة الى متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  140غرام) ،تتلون بن�سبة
� ،%80شديدة ال�صالبة ،طعمها و�سط ،اللب ملت�صق بالنواة
• •فترة الن�ضوج 27 :حزيران �أي  13يوم ًا قبل «ريد هافن»

�5.5سوبر كريم�سون Supercrimson
• •�صنف متو�سط النمو ،متو�سط الإنتاج�ش
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  145غرام) ،تتلون بن�سبة ،%100-80
متو�سطة �إلى �شديدة ال�صالبة ،طعمها لذيذ ،النواة ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج 29 :حزيران �أي  11يوم ًا قبل «ريد هافن»
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6.6وينبرغر Weinberger
• •�صنف قوي النمو ،مرتفع االنتاج
• •الثمارمتو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  115غرام) ،تتلون بن�سبة ،%100-90
متو�سطة الى �شديدة ال�صالبة ،طعمها لذيذ ،النواة متو�سطة االلت�صاق مع اللب
• •يتحمل معامالت ما بعد القطاف
• •فترة الن�ضوج 2 :تموز �أي � 8أيام قبل «ريد هافن»

7.7بيغ توب Big Top
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  187غرام)،
تتلون بن�سبة � ،%90-70شديدة ال�صالبة ،طعمها حلو ،مذاقها لذيذ ،النواة ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج 5 :تموز �أي � 5أيام قبل «ريد هافن»

8.8فاير برايت Firebrite
• •�صنف متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  159غرام) ،تتلون بن�سبة ،%100-80
�شديدة ال�صالبة طعمها لذيذ .النواة متو�سطة الإلت�صاق مع اللب
• •فترة الن�ضوج 7 :تموز �أي � 3أيام قبل «ريد هافن»

9.9جويا Gioia
• •�صنف قوي النمو ،مرتفع االنتاج
• •الثمارمتو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  146غرام)  ،تتلون بن�سبة
� ،%100-80شديدة ال�صالبة ،طعمها حلو،مذاقها لذيذ ،النواة �ضعيفة االلت�صاق مع
اللب
• •هو �صنف يتحمل معامالت ما بعد القطاف
• •فترة الن�ضوج 9 :تموز �أي يوم واحد قبل «ريد هافن»
�1010سبرينغ برايت Spring bright
• •�صنف قوي النمو ،باكوري االزهار
• •الثمارمتو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  160غرام)،
تتلون بن�سبة � ،%100-90شديدة ال�صالبة ،مذاقها لذيذ
• •النواة ملت�صقة مع اللب
• •يف�ضل قطافه على  5-3دفعات
• •فترة الن�ضوج 11 :تموز �أي يوم واحد بعد «ريد هافن»

1111ماريا لورا Maria laura
• •�صنف متو�سط النمو ،باكوري االزهار
• •الثمارمتو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  160غرام) ،تتلون بن�سبة � ،%85شديدة
ال�صالبة ،يف�ضل قطافها على  4-3دفعات
• •فترة الن�ضوج 15 :تموز �أي � 4أيام بعد «ريد هافن»
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�1212إينديبندي�س Independence
• •�صنف متو�سط الى قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  170غرام) ،تتلون بن�سبة � ،%80شديدة
ال�صالبة طعمها متو�سط ،النواة متو�سطة الإلت�صاق الى غير ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج 16 :تموز �أي � 6أيام بعد «ريد هافن»

1313دياموند راي Diamond ray
• •الثمار متو�سطة الحجم ،تتلون بن�سبة � ،%100-90شديدة ال�صالبة ،طعمها حلو ،مذاقها
لذيذ ،النواة ملت�صقة مع اللب
• •يمكن الحفاظ عليها لمد طويلة بعد الن�ضوج
• •فترة الن�ضوج 20 :تموز �أي � 10أيام بعد «ريد هافن»

1414فاليفور توب Flavor Top
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  180غرام)� ، ،شديدة
ال�صالبة ،طعمها لذيذ ،النواة غير ملت�صقة مع اللب
• •مقاوم للرمد (البيا�ض الدقيقي)
• •فترة الن�ضوج 28 :تموز �أي � 18أيام بعد «ريد هافن»

1515نكتارو�س Nectaross
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  192غرام)� ،شديدة ال�صالبة ،تتلون بن�سبة
 %100-80طعمها متو�سط .النواة غير ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج� 1 :آب �أي � 22أيام بعد «ريد هافن»

1616فينو�س Venus
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  182غرام)� ،شديدة ال�صالبة،
تتلون بن�سبة  ،%85-70طعمها متو�سط ،النواة غير ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج� 9 :آب �أي � 30أيام بعد «ريد هافن»

�1717أوريون Orion
• •�صنف متو�سط الى قوي النمو ،باكوري وغزير االنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  205غرام)� ،شديدة ال�صالبة،
تتلون بن�سبة  ،%85طعمها لذيذ ج ًدا ،اللب غير ملت�صقة مع النواة
• •يف�ضل قطافه على  6-4دفعات
• •فترة الن�ضوج� 11:آب �أي  32يوم ًا بعد «ريد هافن»
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�1818أوغ�ست رد Augustred
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  195غرام)� ،شديدة ال�صالبة ،تتلون بن�سبة
 ،%70-40مذاقها لذيذ جداً ،النواة ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج� 3 :أيلول �أي  55يوم ًا بعد «ريد هافن»

1919رد فير Red Fair
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الى غزير االنتاج  ،مت�أخر فترة االزهار
• •الثمار كيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  195غرام)� ،شديدة ال�صالبة ،تتلون بن�سبة
،%60-50مذاقها لذيذ ج ًدا ،النواة ملت�صقة مع اللب
• •هذا ال�صنف �أجود من  Fairlaneلناحية �شكل ومذاق الثمار
• •فترة الن�ضوج� 6 :أيلول �أي  58يوم ًا بعد «ريد هافن»

2020فيرالن FairLane
• •�صنف قوي النمو ،غزير االنتاج ،مت�أخر فترة االزهار
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  195غرام)� ،شديدة ال�صالبة ،تتلون بن�سبة
 ،%50مذاقها لذيذ ،النواة ملت�صقة مع اللب
• •هذا ال�صنف يتحمل معامالت ما بعد القطاف
• •فترة الن�ضوج� 6 :أيلول �أي  58يوم ًا بعد «ريد هافن

2121كاليفورنيا California
• •�صنف متو�سط النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  200غرام)� ،شديدة ال�صالبة ،تتلون بن�سبة
 ،%60-40مذاقها متو�سط
• •فترة الن�ضوج� 12 :أيلول �أي  64يوم ًا بعد «ريد هافن
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.ث�أ�صناف النكتارين ذات اللب الأبي�ض
1.1نيفي Neve
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  160غرام)� ،شديدة ال�صالبة
تتلون بن�سبة  ،%80-75طعمه حام�ض بع�ض ال�شيء مذاقه لذيذ ،النواة ملت�صقة مع
اللب
• •فترة الن�ضوج 24 :حزيران �أي  16يوم ًا بعد «ريد هافن»

2.2جاد Jade
• •�صنف متو�سط �إلى قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  155غرام)،
تتلون بن�سبة  ،%90-80طعمها حلو ،مذاقها لذيذ جداً ،النواة حرة (غير ملت�صقة مع اللب)
• •فترة الن�ضوج 2 :تموز �أي � 8أيام قبل «ريد هافن»

�3.3سوبر كوين كالديزي Super Queen caldesi 2000 2000
• •�صنف قوي النمو ،غزير الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  160غرام)،
تتلون بن�سبة  ،%90-75متو�سطة ال�صالبة ،طعمها و�سط .النواة ملت�صقة مع اللب
• •فترة الن�ضوج 4 :تموز �أي � 6أيام قبل «ريد هافن»

�4.4إيميرود Emeraude
• •�صنف قوي النمو� ،ضعيف الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  180غرام)،
تتلون بن�سبة  ،%70-50متو�سطة �إلى �شديدة ال�صالبة ،مذاقها و�سط ،النواة حرة
• •فترة الن�ضوج 16 :تموز �أي � 6أيام بعد «ريد هافن»

5.5كالديزي Caldesi 2010 August Queen 2010
• •�صنف قوي النمو ،متو�سط الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  185غرام)،
تتلون بن�سبة � ،%90-80شديدة ال�صالبة وطعمها لذيذ ،النواة حرة
• •فترة الن�ضوج� 1 :آب �أي  22يوم ًا بعد «ريد هافن»

6.6كالديزي � 2020سبتمبر كوين Caldesi 2020 September Queen
• •�صنف قوي النمو� ،ضعيف الإنتاج
• •الثمار متو�سطة الى كبيرة الحجم (متو�سط وزن الثمرة  180غرام)،
تتلون بن�سبة  ،%70-50متو�سطة �إلى �شديدة ال�صالبة ،مذاقها و�سط .النواة حرة
• •فترة الن�ضوج� 3 :أيلول �أي  55يوم ًا بعد «ريد هافن»
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.ج�أ�صناف دراق ونكتارين مفلطحة

UFO 2 1.1
• •فترة الن�ضوج 1 :حزيران �أي  40يوم ًا قبل «ريد هافن»

UFO 4 2.2
• •فترة الن�ضوج 15 :حزيران �أي  25يوم ًا قبل «ريد هافن»

UFO 5 3.3
• •فترة الن�ضوج 1 :تموز �أي � 10أيام قبل «ريد هافن»

UFO 6 4.4
• •فترة الن�ضوج 7 :تموز �أي � 3أيام قبل «ريد هافن»

�5.5ساتورن Saturn
• •فترة الن�ضوج 5 :تموز �أي � 5أيام قبل «ريد هافن»

6.6مي�سمبرين ( Misembrineنكتارين مفلطح)
• •فترة الن�ضوج 15 :تموز �أي � 5أيام بعد «ريد هافن»

7.7كون�شيتينا ( Concettinaنكتارين مفلطح)
• •فترة الن�ضوج 15 :تموز �أي � 5أيام بعد «ريد هافن»
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IVIVزرع �أ�شجار الدراق والنكتارين
�أ .تحليل التربة
• •قبل البدء بعملية الزرع ،من ال�ضروري �إجراء تحاليل كيميائية،
فيزيائية وجرثومية للتربة ومن ثم اتخاذ القرار بالزرع و�إختيار
بناء على النتائج .تعاد التحاليل كل 4
ال�صنف والأ�صل المنا�سبين ً
�سنوات �أو عند ظهور عوار�ض �أمرا�ض �أو نق�ص بالعنا�صر الغذائية.
يتم �أخذ عينات من التراب ممثلة للحقل على ال�شكل التالي:
ّ
• •�إن�شاء حفرة بعمق � 100سم
• • �أخذ  3عينات من التراب ( 1كلغ � 30 - 0سم
لكل عينة) كما هو مبين في ال�صورة:
� 100 - 60سم
› ›الأولى من عمق �صفر �إلى � 30سم،
الثانية من عمق � 30سم �إلى � 60سم� 60 - 30 ،سم
الثالثة من عمق � 60إلى � 100سم
› › �أما في الأرا�ضي غير المتجان�سة ،يف�ضل �أخذ عينات من  3 - 2حفرات
.بتح�ضير التربة
• •تنقب الأر�ض على عمق � 90-70سم ،ثم تحرث التربة وتنعم بوا�سطة
الفرامة على عمق � 30-25سم وت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية المخمرة
جيد ًا بمعدل  3-2طن للدونم ،ثم تحرث حراثة خفيفة.
• •يتم �إن�شاء م�صارف للمياه بح�سب طبيعة �إنحدار الأر�ض وكمية
الأمطار التي تهطل منع ًا لحدوث تجمع المياه في الأر�ض.
.جالزرع
• •تتم زراعة ال�شتول في ف�صل الخريف (من  20ت�شرين الأول حتى
كانون الأول)
تم
• •تعتمد الم�سافة بين الأ�شجار على نوع التربة وال�صنف الذي ّ
�إختياره ،طريقة التربية التي �سوف تتبع وظروف الخدمة.
	-عند اتباع الطريقة الك�أ�سية ،تزرع �أ�شجار الدراق على �أبعاد تتراوح من
 4x4متر الى  3x5متر ح�سب قوة ال�صنف والأ�صل وعدد الأفرع للتربية.
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	-في حال التربية مع جذع و�سطي رئي�سي ،تتراوح م�سافات الزرع
من  1x4متر الى  1.5x5متر
	-في حال التربية على �ساق عالي ،تكون الم�سافة  ٤×٦متر ،وعلى
�ساق متو�سط  4x4متر .ب�شكل عام تختلف الم�سافة ح�سب الأفرع
الهيكلية وبم�سافة  5-4متر
تزرع ال�شتول على ال�شكل التالي:
1.1يتم تح�ضير الحفر ب�أبعاد � 80×80×80سم بين تموز و�آب ومن ثم
تردم جزئي ًا قبل حوالي �شهرين من الزراعة �أي بين �آب و�أيلول
وذلك بخلط التراب ال�سطحي الناتج من الحفر مع حوالي:
	 40-كلغ من ال�سماد الع�ضوي المتخمر
	 2 -كلغ من ال�سماد المركب (� 10آزوت  10 -فو�سفور -
 20بوتا�سيوم)
2.2تق�ص �أطراف الجذور وتزال كل ال�شعيرات والجذور المك�سورة
والمق�شورة،
3.3تزال كل الأفرع الجانبية للجذع الرئي�سي،
4.4تو�ضع ال�شتول في الحفر المجهزة على
�أن يكون مكان التطعيم على ارتفاع
� 15-10سم من �سطح التربة ومن
الجهة التي تهب منها الرياح لحماية
الطعم من الرياح و�أ�شعة ال�شم�س،

جهة الرياح
� 60سم
� 15سم

5.5تردم الحفر وتر�ص جيد ًا وتروى فيما
بعد،
6.6تربط ال�شتول بركازة لحمايتها من الرياح،
7.7تق�ص ال�شتول �إلى ارتفاع � ٦٠-٥٠سم فوق �سطح التربة لت�شجيعها
على تكوين الأفرع الجانبية.
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الف�صل الثاني  -المعامالت الزراعية الجيدة
�أو ًال  -التقليم
�أ�	.أنواع الطرود في �شجرة الدراق
تنتج �شجرة الدراق ب�شكل �أ�سا�سي على الأفرع بعمر ال�سنة� ،أما �أنواع
طرود الإرتكاز لإنتاجية �شجرة الدراق فهي:
• •الباقات الزهرية (باقة ايار) (� 5-1سم) :غ�صن ثمري ق�صير جد ًا
(� 1سم تقريباً) مكون من باقة براعم زهرية ( )5-2يتو�سطها برعم
خ�ضري وتعي�ش حتى ثالث �سنوات.
• •الطرود المختلطة (� 30 - 10سم) :طرود متو�سطة الطول تحمل على جوانبها
براعم زهرية وخ�ضرية وعلى قممها برعم خ�ضري وتعتبر �أ�سا�سية لإنتاج
الثمار .تتراوح ن�سبة الحمل على هذه الطرود ما بين  80و.%95
• •الطرود الثمرية الب�سيطة �أو ال�شحمية (دوابر) (� 15 - 5سم)� :أغ�صان
�إثمار ق�صيرة ،رفيعة ومنحنية ،مثقلة بالبراعم الزهرية في قمة الطرد،
قد يتواجد على قاعدتها  2-1برعم خ�شبي.

الباقات الزهرية

الطرود الثمرية الب�سيطة �أو ال�شحمية

الطرود المختلطة

• •الطرود الخ�ضرية :طرود ذات قوة متو�سطة تحمل
عادة براعم خ�ضرية ويمكن �أن تعطي براعم قابلة
للإثمار في ال�سنة التالية عند نمو البراعم القاعدية.
• •الطرد الزائد (�أو الر�ضعي) :طرد قوي ال
جدوى منه ،يحمل عيون ًا خ�شبية و�أحيان ًا عيون ًا
ثمرية في نهايته ،يحتفظ به فقط لتجديد هيكل
ال�شجرة .يمكن ان يتفرع منه �أغ�صان ثانوية
قد تحمل براعم زهرية.
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.ب �أهداف التقليم
يتم التقليم ب�شكل عام لعدة �أ�سباب منها:
ال ومتنا�سق ًا
ال جمي ً
• •�إعطاء ال�شجرة �شك ً
• •�إعطاء ال�شجرة حالة مر�ضية من الن�شاط والقوة
• •ت�شجيع تكوين براعم الإثمار
• •تح�سين النوعية والإنتاج
• •ال�سماح لل�ضوء والهواء بالتغلغل �إلى جميع الأجزاء بالهيكل
• •الم�ساعدة في التحكم بالح�شرات والأمرا�ض الفطرية
• •تح�سين نوعية الثمار ولونها
يعتمد التقليم في �شجرة الدراق والنكتارين على طبيعة الحمل في هذه
ال�شجرة ولهذا يجب مراعاة النقاط التالية عند التقليم:
• •�أن يكون الحمل في الدراق على �أفرع بعمر �سنة
• •كل فرع �أثمر ال يعطي ثمار ًا ويجب ق�صه ليحل محله غ�صن فتي قابل للإثمار
• •الطرود الخ�ضرية وال�شحمية بطبيعتها ال تثمر �إال �إذا قلمت بمعاملة
خا�صة ويمكن �أن تثمر في ال�سنة التالية.
.ج �أنواع التقليم في �شجرة الدراق
1.1تقليم التربية و�أنواعها
تقلم الأ�شجار ال�صغيرة بهدف الح�صول على هيكل قوي يعطي �إنتاج ًا
عالي ًا واقت�صادي ًا في عمر مبكر.
 11.1التربية الك�أ�سية
تربى �شجرة الدراق على �ساق متو�سط االرتفاع � 80-60سم من
�سطح التربة حتى �أول نقطة تفرع من ال�ساق.
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التربية الك�أ�سية على �ساق منخف�ض
• •ت�ستخدم هذه التربية في �إن�شاء الب�ساتين المتو�سطة الكثافة (-60
� 80شجرة/دونم) ،وهي تهدف �إلى:
	-الحفاظ على �إرتفاع منخف�ض لل�شجرة ما بين  2،2و 2،5متر مما
ي�سمح بالقيام بالعمليات الزراعية (تقليم ،تفريد ،قطاف) دون
اللجوء الى �إ�ستخدام ال�ساللم (على م�ستوى �إرتفاع المزارع).
	-التقليل من كلفة الإعتناء والتربية و�إدارة الب�ستان.
• •في ال�سنة الأولى وعقب الغر�س مبا�شرة ،يطو�ش الفرع
الرئي�سي على ارتفاع � 50-40سم مما ي�شجع نمو الأفرع التي
تكون الهيكل الأ�سا�سي لل�شجرة
• •في �صيف ال�سنة الأولى ،يتم التقليم الأخ�ضر ب�إختيار � 4-3أفرع
خ�ضرية متباعدة ب�شكل متوازن وتزال جميع الأفرع المتبقية
وال�سرطانات القاعدية
• •خالل ال�سنة الثانية ،تزال جميع النموات غير المرغوبة ويبقى
على الأفرع التي تم �إختيارها في ال�سنة الأولى
• •تزال الأفرع الثانوية المتواجدة على قمم الأفرع الرئي�سية مما
يعرف بتحرير الملك ويبقى على الأفرع الجانبية المتواجدة من
قاعدة الفرع الرئي�سي الى حوالي ثلثي الم�سافة
• •في �صيف ال�سنة الثانية ،يحرر الملك وتزال الأفرع الداخلية
المت�شابكة والطرود الزائدة مما ي�ساعد على �إمتداد الأفرع
الرئي�سية والثانوية
• •في �شتاء ال�سنة الثالثة ،ت�ستكمل �أعمال التقليم التي جرت في ال�سنة
الثانية خالل ال�صيف وذلك عبر تحرير ملوك الأفرع الرئي�سية
والثانوية وتزال الأفرع المت�شابكة والأفرع الر�ضعية مما ي�سمح
ب�إنارة وتهوئة �أف�ضل داخل ال�شجرة.
• •في ال�سنة الرابعة ،تعاد �أعمال ال�سنة الثالثة بالإ�ضافة الى تح�سين
توزيع الأفرع على محور ال�شجرة وتطو�ش الأفرع الرئي�سية
على خ�شب بعمر ال�سنتين وذلك على فرع �ضعيف النمو وب�إتجاه
الفرع الرئي�سي مما يحد من نمو الفروع الرئي�سية و�إبقاء ال�شجرة
على �إرتفاع مترين
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• •خالل فترة ال�سكون في ال�شتاء ،يتم اختيار � 4-3أفرع موزعة
ب�شكل متوازن حول ال�ساق وت�شكل معه زاوية منفرجة لت�شكل
الهيكل الرئي�سي لل�شجرة.
• •خالل �أ�شهر ال�صيف ،تزال الأفرع النامية من داخل ال�شجرة
للح�صول على �شكل الك�أ�س المفتوح.
• •تختلف درجة التق�صير تبع ًا لفترة نمو الأ�صناف المختلفة ثم تتوالى
عملية انتخاب الأفرع الثانوية فى ال�سنوات التالية بعد التربية في
ال�سنة الأولى ،وذلك حتى ال�سنة الرابعة.

التربية الك�أ�سية على �ساق متو�سط الإرتفاع (للمناطق الجبلية)
• •في ال�سنة الأولى وعقب الغر�س مبا�شرة ،يطو�ش الفرع الرئي�سي
على ارتفاع � 80-60سم.
• •خالل فترة ال�سكون في ال�شتاء يتم اختيار � 4-3أفرع موزعة
ب�شكل متوازن حول ال�ساق وت�شكل معه زاوية منفرجة لت�شكل
الهيكل الرئي�سي لل�شجرة.
• •تزال الأفرع النامية في داخل ال�شجرة للح�صول على ك�أ�س
مفتوح ،ويمكن �إجراء ذلك خالل �أ�شهر ال�صيف.
• •تختلف درجة التق�صير تبع ًا لفترة نمو الأ�صناف المختلفة ثم تتوالى
عملية انتخاب الأفرع الثانوية في ال�سنوات التالية بعد التربية في
ال�سنة الأولى ،وذلك حتى ال�سنة الرابعة.
• •عادة ،يبد�أ انتاج الثمار في ال�سنة الثانية �أو الثالثة ح�سب ال�صنف
المزروع والأ�صل ونوع التربة ومقدار العناية بالأ�شجار.
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 21.1التربية على �شكل  Vدون دعامات حاملة
تجري عملية التربية على ال�شكل التالي:
• •في ال�سنة الأولى عند الزرع ،تق�ص ال�شجرة على �إرتفاع
� 40-30سم
• •في ال�صيف ،يتم �إختيار نموات خ�ضرية عدد  2متوازية
ومتعاك�سة وب�إتجاه ما بين الخطوط وتزال الأفرع الزائدة
القاعدية� ،أما القريبة من الفرعين والتي ال تتناف�س معها ي�صار
الى تقليمها على م�ستوى برعمين �أو ثالثة ويتم تحرير الملك
ب�شكل م�ستمر ودوري لت�شجيع تطور الفرعين الرئي�سيين.
• •في ال�سنة الثانية ،يتم �إعطاء ال�شكل للفرعين بوا�سطة و�ضع ق�صب
منحني على طول الأفرع وربطه بالفرع .وتزال الأفرع
الداخلية والمت�شابكة والأفرع الزائدة التي تم تطوي�شها �سابقاً.
• •في ال�صيف الثاني ،يعمل على تطور نمو الأفرع الرئي�سية
والثانوية ب�إزالة ال�سرطانات ،الأفرع الداخلية ونموات الجذع.
• •في ال�سنة الثالثة في ال�شتاء ،يتم تكوين ال�شكل النهائي لل�شجرة.
• •في ال�صيف الثالث ،يتم التطوي�ش
للفرعين على خ�شب بعمر ال�سنتين
وعلى م�ستوى طرد �ضعيف وذلك
للحد من نمو �إرتفاع ال�شجرة.
 2.2تقليم الإثمار
• •يتم تقليم الأ�شجار الكبيرة �سنوي ًا من �أجل �صيانتها وتجديد وحدات الإثمار
فيها والمحافظة عليها بحيث يتم التحكم فى فترة الإثمار وكذلك الح�صول
على �إنتاج عالي الجودة وت�سهيل العمليات الزراعية والقطاف.
• •ي�ساعد التقليم على التخل�ص من الأفرع الجافة ،الميتة ،المك�سورة
والم�صابة بالح�شرات والمتعار�ضة والنامية �إلى الداخل ،كما ي�ساعد
في تفريد الثمار مما يقلل من تكلفة اليد العاملة.
 3.3التقليم ال�شتوي
• •�إن التقليم ال�شتوي اليدوي ي�سمح للفروع الخ�شبية بحمل ثمار تغذت
جيد ًا وتلقت �ضوء ال�شم�س جيداً .يتم تقليم مختلف �أنواع الطرود على
�شجرة الدراق كما هو مبين في الجدول التالي:
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كيفية التقليم

�أنواع الطرود
باقات ايار الزهرية

ال تقليم

الطرود الثمرية الب�سيطة

ال تقليم ،ولكن قد يتواجد في قمتها من الناحية الخارجية
برعم خ�ضري وفي هذه الحالة يمكن الق�ص على هذه العين

الطرود المختلطة

يق�ص الطرد المختلط على عدة براعم حيث تكون البراعم
الخ�ضرية في �أ�سفل الفرع� ،أما البراعم المتبقية عليه فهي
ثمرية ومن المفيد عند التقليم �أن يكون التقليم على برعم
خ�ضري

الطرود ال�شحمية

ال بحيث تكون طرود ًا متو�سطة
تقلم هذه الطرود تقليم ًا طوي ً
القوة لت�ستخدم بعد ذلك في الحلول مكان فرع هيكلي قد
هرم وتعرى من الأ�سفل ،وتعامل الطرود التي تنمو على
هذه الأغ�صان في ال�سنة القادمة معاملة الطرود المختلطة

الطرود الخ�ضرية

تقلم الطرود الخ�ضرية ح�سب قوتها ف�إذا كانت �ضعيفة تق�ص
على عينين وذلك لي�ساعد على تكوين طرود ثمرية في ال�سنة
القادمة

الطرود المركبة

يالحظ وجود حاالت تكون فيها نقاط تفرع غ�صن الحمل
م�ؤلفة من ثالثة تفرعات:
طرد و�سطي ويحمل الثمار طردين جانبيين ويكونان بمثابة
طرود ا�ستبدال
يتم ق�ص الطرد الو�سطي الذي كان قد حمل الثمار
في ال�سنة ال�سابقة.

�أما طرود اال�ستبدال فيتم معاملتها ب�إحدى الطرق التالية:
 -الحالة الأولى :عندما يكون الطرد العلوي طرد ًا مختلط ًا والطردال�سفلي طرد ًا خ�ضرياً ،يق�ص الطرد المختلط على عدة براعم (ثالثة
�أزواج من البراعم) �أما الطرد ال�سفلي فيتم تقليمه على برعمين
وتدعى هذه الطريقة بالطريقة المخلبية.
 -الحالة الثانية :عندما يكون الطرد العلوي طرد ًا خ�ضري ًا وال�سفلي طرد ًامختلط ًا ،يقلم الطرد العلوي ب�أكمله ويقلم المختلط على عدة براعم (3
�إلى � 4أزواج من البراعم) لي�ؤمن الإثمار وطرود اال�ستبدال.
 -الحالة الثالثة :عندما يكون طردا اال�ستبدال مختلطين بهذه الحالةيحتفظ بالطرد الداخلي الذي يقلم على ثمانية براعم.
الحالة الأولى
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الحالة الثانية

4.4التقليم ال�صيفي
• •هو �ضروري من �أجل انتخاب الأفرع النامية في داخل ال�شجرة �أو
الأفرع غير المرغوب فيها مما يعطي فر�صة للأفرع الباقية لكي تنمو
نمو ًا جيداً.
• •يجب عدم المغاالة في التقليم ال�صيفى حتى ال ي�سبب ذلك �إنخفا�ض ًا في
كمية المواد الغذائية لل�شجرة ال�ضرورية من �أجل البناء الكلي لها.
• •يعتبر التقليم ال�صيفي من العمليات الهامة في �شجرة الدراق والنكتارين.
يجري التقليم ال�صيفي مبا�شرة بعد قطاف المح�صول للأغ�صان التي
حملت الثمار ،ويتم التقليم فيه على براعم فوق طرود اال�ستبدال.
• •يتم التقليم ال�صيفي في �شهر �آب و�أيلول بالن�سبة للأ�صناف المبكرة
وذلك بهدف توجيه الن�سغ �إلى طرود اال�ستبدال كما �أنه يمكن �إجراء
هذا التقليم ب�شكل ا�ستثنائي في �شهر حزيران للطرود التي حملت
الثمار .يتم التقليم بالن�سبة �إلى:
  -طرود ا�ستمرار النمو :يحتفظ �أثناء التقليم بالبرعم القمي الطرفيالذي ي�ؤمن لنا النمو في ال�سنة القادمة كما يجري على نف�س الفرع
تخفيف للطرود النامية ب�شكل متبادل ومنتظم.
  -طرود الحمل :يتم التقليم في الطرود المختلطة من قاعدة الطردحيث يترك برعمين ليكونا طرود اال�ستبدال .ويتم تقليم البراعم
الخ�ضرية النامية �إلى جانب البراعم الثمرية حيث يقوم هذا البرعم
بعمل برعم جاذب للن�سغ .ويتم تقليم نف�س الفرع على برعم
خ�ضري موجود في قمة الفرع حيث يقوم هذا البرعم بعمل برعم
جاذب للن�سغ لكامل الفرع.
	�-أما تقليم الطرود الخ�ضرية وال�شحمية فيتم التقليم على برعمين
قاعديين لت�أمين طرود اال�ستبدال و�أما الباقات الزهرية فال تقلم �أبد ًا.
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5.5الت�شذيب
• •تجري عملية الت�شذيب لت�أمين طرود ا�ستبدال قوية ب�شكل طبيعي
ولت�ساعد على نمو الأ�شجار ب�شكل جيد.
• •تق�ص طرود اال�ستبدال على ارتفاع � 30سم .ومن المالحظ �أن
الطرود القوية النمو تت�أخر في الإثمار فال بد من �إ�ضعاف نموها
وجعلها تنمو ب�شكل متو�سط.
طرق الت�شذيب
• •الباقات الزهرية :ال يتم ت�شذيبها لأنها ق�صيرة طبيعي ًا
يتم
• •الطرود الثمرية الب�سيطة� :إذا كان البرعم النهائي ينمو با�ستمرارّ ،
تقليمه على ارتفاع � 25سم من قاعدته لتوقف نموه
• •الطرود المختلطة :يتم تقليم البرعم النهائي على � ٤أوراق� ،أما البرعم
الجاذب للن�سغ بجانب البراعم الثمرية فيق�ص على � 3-2أوراق
• •الطرود الخ�ضرية وال�شحمية :مثل تقليم الطرود المختلطة با�ستثناء
ال بهدف جعل نمو طرود
�أن يتم الق�ص ب�شكل �أقل �أو �أكثر طو ً
اال�ستبدال متو�سط القوة �أو عادياً ،كما تترك �أحيان ًا بع�ض البراعم
على الطرود ال�شحمية
• •براعم طرود ا�ستمرار النمو :ال تق�ص طرود ا�ستمرار النمو الجديدة
�إذا كان نموها قوي ًا بالمقارنة مع نمو بقية الأفرع في ال�شجرة ،و�إذا
كان على هذه الطرود براعم ثمرية فمن الواجب الحفاظ عليها ،لذا
يتم تق�صير هذه الطرود بطول عدة �سنتيمترات على برعم علوي
مالحظات عامة عن التقليم
• •يجب �أن يكون التقليم خفيف ًا في ال�سنوات الأربع الأولى من عمر �أ�شجار
الدراق والنكتارين حتى ال يحدث انخفا�ض في االنتاج ب�شكل ملحوظ
• •يف�ضل تقليم الأ�صناف المبكرة في الفترة الممتدة من منت�صف ت�شرين
الأول حتى نهاية �شهر ت�شرين الثاني
• •يجب ر�ش الأ�شجار بمبيد نحا�سي بعد التقليم مثل �أوك�سيكلورير النحا�س
28

• •يجب التخل�ص من مخلفات التقليم خارج الب�ستان بالحرق لكي ال يكون
م�صدر ًا للإ�صابة بالح�شرات و�أهمها �سو�سة القلف والحافرات وحافرة
�أغ�صان الدراق ()Anarsia sp.
• •�إن التقليم غير ال�صحيح ي�ؤدي �إلى تدهور الأ�شجار ورداءة تلوين الثمار
• •يجب �أن يبد�أ تقليم �أ�شجار الدراق والنكتارين من ال�سنة االولى بعد
الزرع (من �شباط الى �آذار)
• •يجب المحافظة على فروع ال�سنة ال�سابقة التي تحمل ثمار ال�سنة القادمة
• •يمكن �إجراء التقليم الأخ�ضر في حزيران للأغ�صان غير المثمرة،
وفي نهاية �آب و�أيلول لتلك التي اعطت ثمار ًا
• •يتم مراعاة خ�صائ�ص كل �صنف عند التقليم (ن�سبة الحمل ،القدرة على
الحمل ،توزيع الحمل ح�سب �أنواع الطرود)
• •يمكن ان يزال حوالي  %70-50من �أفرع الحمل
د .تخفيف الأوراق
• •تجري هذه العملية عند �إقتراب موعد ن�ضوج الثمار وذلك بعد �أن
تكون هذه الأوراق قد قامت بالق�سم الأكبر من وظيفتها.
• •يجب �إجراء هذه العملية �أثناء الليل على مرات عدة.
يتم التخفيف
• •عندما تغطي �أوراق براعم طرود اال�ستبدال الثمارّ ،
من هذه الأوراق �شرط عدم �إقتراب من �أوراق طرود اال�ستبدال.
ه .تفريد الثمار
• •يتم تفريد ثمار الدراق والنكتارين بعد عقدها وعندما يكون الإثمار
جيد وغزير جداً.
• •تجري عملية التفريد الثانية بعد تكوين النواة على �أن يتم ق�ص عنق
الثمرة بالمق�ص كما يمكن ق�ص ثمرة واحدة بوجود ثمرتين معاً.
• •يتم التفريد اليدوي عندما تبلغ الثمرة حجم الجوزة في �شهر �آذار �أي
حوالي � 5أ�سابيع بعد الإزهار الكامل (�إبتداء من مرحلة تخ�شب النواة).
• •يتم �إزالة الثمار المزدوجة والثمار المتواجدة داخل ال�شجرة مع
الإبقاء على ثمرة واحدة كل � 15-10سم ،ثمرة لكل 20-15
ورقة ،من  4الى  6ثمار على طرد مختلط ،ثمرتين على الطرود
الثمرية الب�سيطة وثمرة واحدة لكل باقة مايو.
• •تزال جميع النموات الفتية التي ال تحمل ثماراً.
• •يتم التفريد ،بوا�سطة مق�ص الت�شحيل لل�شجرة ال�شديدة الحمل� ،أول مرة
عندما تبلغ الثمرة حجم ثمرة الكرز ،ومرة ثانية بعد تكوين النواة.
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ثاني ًا  -الري
• •�إن جدولة الري ومعرفة كمية المياه الواجب �إ�ضافتها لها ت�أثير كبير
ومبا�شر على �صحة ال�شجرة (نق�ص المواد الغذائية ،اال�ضطرابات
الفيزيولوجية ،الآفات والأمرا�ض) ،بالإ�ضافة الى �إنتاج مح�صول
جيد ذات حجم ونوعية جيدة من الثمار.
• •تحدد فترات الري وفق ًا لعمر ب�ستان الدراق والنكتارين �أو حجم
ال�شجرة ،طريقة الري ،نوع التربة وكمية الإحتياجات المائية اليومية.
تكون البراعم
• •�إن كثرة المياه ي�شجع على النمو الخ�ضري وي�ؤخر من ّ
الزهرية �أما قلة المياه ي�سبب االجهاد وي�شجع على نمو الكثير من االزهار
• •تتطلب �أ�شجار الدراق والنكتارين حوالي  6000م 3للهكتار ،يغطى ق�سم
كبير من هذه الكمية بمياه الأمطار حتى تبلغ الكمية المطلوبة للري للأ�صناف
الباكورية حوالي  3000م 3للهكتار و 4000م 3للأ�صناف المت�أخرة.
• •يجب بلوغ مياه الري العمق الأمثل للجذور حوالي � 120-60سم
حيث يتواجد حوالي  %80من الجذور الما�صة.
• •يعتبر ري الدراق والنكتارين �ضروري ًا جد ًا في بع�ض المراحل الح�سا�سة،
مثل فترة ما قبل الن�ضوج ،الن�ضوج وما بعد القطاف وذلك بالن�سبة الى
الأ�صناف الباكورية (�آب�-أيلول) مما ي�سمح ب�إكتمال تطور البراعم الزهرية.
• •عند ارتفاع درجات الحرارة ،يمكن الري في الفترات الم�سائية.
• •للح�صول على �إنتاج جيد ،تحتاج �أ�شجار الدراق والنكتارين �إلى
مياه ري ال تزيد ملوحتها عن  800جزء في المليون �أي في حدود
 1.2ملي�سيمن�س�/سم (.)mS/cm
• •من ال�ضروري القيام بالتحليل المخبري الكيميائي والجرثومي للمياه
الم�ستخدمة في ري الدراق والنكتارين قبل البدء بعملية الري للت�أكد
من معايير العوامل المعتمدة لمياه الري.
• •ي�ستح�سن القيام بالتحليل حوالي �ست مرات في ال�سنة للمياه ال�سطحية،
ومرتين خالل ال�سنة للمياه الجوفية عند الري.
• •ح�سب القاعدة العامة ،يجب الري عند �إ�ستنفاذ  %50من المياه المتوفرة
في منطقة الجذور .ولتقدير ن�سبة الرطوبة في
التربة ،يمكن �إ�ستخدام �إحدى الطرق التالية:
	-الم�شداد وهي �أداة لقيا�س الرطوبة
()Tensiometer
	-قيا�س النتح والتبخر
	-فح�ص التربة باللم�س عبر �إ�ستعمال مجرفة،
�أو �أنبوب تربة وحفر � 20إلى � 40سنتم.
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�إن التربة التي تحوي على  %50مياه يكون ملم�سها كالآتي:
قوام التربة

ملم�س التربة عند رطوبة %50

رملي Sandy

�شكلها �شبه نا�شف ،ت�شكل كرة يمكن �أن تخ�سر �شكلها ب�سهولة

طفالي Loamy

ت�شكّ ل كرة قابلة للعجن ،ت�شكّ ل كتلة م�ستطيلة قابلة للتفكك عند ع�صرها بين الأ�صابع ،لونها غامق

طيني Clayey

ال
ت�شكّ ل كرة ،ت�شكّ ل ب�سهولة كتلة م�ستطيلة غير قابلة للتفكك بطول � 2.5سنتم ،لونها غامق ،دبق قلي ً

• •نن�صح ب�إ�ستخدام طريقة الري بالتنقيط بالرغم من كلفتها المرتفعة
ولكنها على المدى البعيد ،تقلل من النفقات التي تحتاجها وحدة
الم�ساحة وبالتالي رفع مردوديتها.
• •يجب �إ�ضافة حام�ض الفو�سفوريك �ضمن نظام الري لتنظيف ال�شبكة
من التر�سبات الكل�سية.

ثالث ًا  -الت�سميد
• •قبل ت�سميد الدراق والنكتارين ،يجب:
1.1تحليل التربة ب�شكل دوري لقيا�س المحتوى الغذائي فيها
2.2تحليل الأوراق لمعرفة مقدار النق�ص في كل عن�صر عن الم�ستوى
الأمثل .ت�ؤخذ العينة عند منت�صف المو�سم من الأوراق ال�سفلية الجديدة
لل�سنة الحالية من � 100-50شجرة موزعة ع�شوائي ًا في الب�ستان
3.3الأخذ بعين الإعتبار كثافة الزرع ،عمر الأ�شجار وم�ستوى �إنتاجية الب�ستان
4.4قيا�س ملوحة المياه ومحتواها من الكل�س مما قد ي�ؤثر على ذوبان
وتوفر العنا�صر الغذائية
5.5تمييز �أعرا�ض نق�ص العنا�صر الغذائية على �أ�شجار الدراق والنكتارين.
• •بالإ�ستناد لنتائج تحليل التربة والتحليل الورقي ،يتم تحديد كميات الأ�سمدة
الواجب �إ�ضافتها بما في ذلك العنا�صر ال�صغرى والمواد الع�ضوية التي تو�ضع
قبل الزرع وتدفن في التربة مع الفالحة العميقة .تحت�سب كميات الأ�سمدة
بحيث تعيد محتوى التربة من هذه العنا�صر الى الن�سب المتو�سطة الأمثل.
الت�سميد الع�ضوي
• •في الب�ساتين غير المروية ،ي�ضاف  30-20كلغ من ال�سماد الع�ضوي
لكل �شجرة خالل ف�صل ال�شتاء
• •في الب�ساتين المروية ي�ضاف  20-10كلغ من ال�سماد الع�ضوي لكل
�شجرة خالل ف�صل ال�شتاء وذلك مرة كل �سنتين
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الت�سميد الخ�ضري
ي�ساهم ا�ستخدام محا�صيل الت�سميد الخ�ضري في:
• •زيادة ن�سبة المواد الع�ضوية في التربة
• •تح�سين بنية التربة
• •زيادة التنوع البيولوجي في الب�ستان
يمكن ا�ستخدام:
• •ال�شعير لتخفي�ض الن�شاط الخ�ضري على ان يتم فرمها عند بداية فترة االزهار
• •البقوليات لتح�سين خ�صائ�ص التربة وزيادة ن�سبة الآزوت والمواد
الع�ضوية في التربة
• •ي�ستح�سن ا�ستخدام الخالئط العلفية علم ًا �أن الخلطة الأكثر �شيوع ًا تت�ألف
من  12كلغ باقية و 8كلغ �شعير للدونم على �أن يتم فرمها عند بداية
فترة الإزهار
الت�سميد الكيميائي
• •يكون الت�سميد الكيميائي �إما عبر �شبكة الري �أو نثر ًا على التراب تحت
ظلة ال�شجرة ثم يروى
• •يمكن �إ�ستخدام الأ�سمدة الآحادية �أو الأ�سمدة المركبة
برنامج ت�سميد الدراق والنكتارين
• •في الب�ساتين غير المروية والتي تعتمد على مياه الأمطار ،ت�ضاف
الأ�سمدة المركبة مثل �( 10-10-30أو ما يعادلها) قبل مرحلة تفتح
البراعم (�شباط � -آذار) على النحو التالي:
عمر ال�شجرة (�سنة)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 10و�أكثر
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كمية ال�سماد (كلغ� /شجرة)
10-10-30
0.2 - 0.1
0.3 - 0.2
0.4 - 0.3
0.5 - 0.4
0.7 - 0.5
1.0 - 0.7
1.5 - 1.0
1.8 - 1.5
2.0 - 1.8
3.0 - 2.0

• •في الب�ساتين المروية ،ت�ضاف الأ�سمدة المركبة مثل �( 10-10-30أو
ما يعادلها) قبل مرحلة تفتح البراعم  28-14-14عند بداية الإثمار
على النحو التالي:
عمر ال�شجرة
(�سنة)

كمية ال�سماد (كلغ� /شجرة)
بداية الإثمار
28-14-14

بداية تفتح البراعم
10-10-30

1

0.2 - 0.1

-

2

0.2 - 0.1

-

3

0.3 - 0.2

-

4

0.4 - 0.3

0.3 - 0.2

5

0.5 - 0.4

0.3 - 0.2

6

0.6 - 0.5

0.3 - 0.2

7

0.7 - 0.6

0.5 - 0.4

8

0.8 - 0.7

0.5 - 0.4

9

0.9 - 0.8

0.5 - 0.4

 10و�أكثر

1.0 - 0.9

0.5 - 0.4

• •�إذا لوحظت �أعرا�ض نق�ص الحديد �أو الزنك ،يجب عالجها ب�إ�ضافة
ال�سماد المخلبي (:)Chelate
	-لنق�ص الحديد ،يجب �إ�ضافة  Fe-EDDHAبمعدل  100-50غرام/
ال�شجرة
	-لنق�ص الزنك ،يجب �إ�ضافة  Zn-EDTAبمعدل  100-50غرام/
ال�شجرة �أو �سلفات الزنك بمعدل  300-200غرام/ال�شجرة
	-كما يمكن ر�ش العن�صرين مع ًا عن طريق الت�سميد الورقي
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�أعرا�ض النق�ص
العنا�صر الكبرى
العن�صر

الآزوت ()N

الفو�سفور
()P2O5
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�أعرا�ض النق�ص

• •الأوراق �صغيرة الحجم ذات لون �أخ�ضر �شاحب الى �أ�صفر على كامل
الأوراق
• •تظهر الأعرا�ض ب�شكل موحد على كامل ال�شجرة والأفرع
• •ظهور بقع حمراء وبنية على الأوراق مما ي�ؤدي الى «تقدح» الأوراق
�أو م�سحة حمراء خا�صة على الأوراق ال�سفلية
• •تقل�ص طول الأفرع التي ت�صبح رفيعة وتتلون بالأحمر مما ي�ؤدي الى
انخفا�ض االزهار وبالتالي قلة االنتاج
• •ت�ساقط مبكر للأوراق
• •الثمار �صغيرة الحجم� ،أ�شد �إحمرار ًا وتن�ضج باكر ًا
• •ح�سا�سية على اال�صابة بال�صقيع
• •�إن زيادة كميات الآزوت ي�ؤدي الى ت�أخير في دخول ال�شجرة في
ال�سبات ال�شتوي

• •الأوراق ذات لون �أخ�ضر غامق يتحول الى برونزي �أو �أحمر بنف�سجي
وت�صبح ذات ملم�س جلدي
• •تلون �أعناق الأوراق والأفرع الفتية بالأحمر
• •الأوراق �صغيرة الحجم وقد تت�ساقط ب�شكل مبكر بدء ًا من الأوراق
ال�سفلية
• •�إنخفا�ض في االنتاج وحجم الثمار
• •الثمار �أ�شد �إحمرار ًا وتن�ضج باكر ًا ولكن النوعية تت�أثر �سلب ًا
• •الثمار م�شوهة مع ظهور �صمغ وت�شققات عليها ،وت�صبح رائحتها كريهة
• •ت�ساقط الثمار المبكر

البوتا�سيوم
()K2O

• •الأوراق �شاحبة مع �إلتفاف خفيف للأعلى وتلون حوافها باللون البني
المائل للأرجواني (احتراق �أطراف الأوراق)
• •ت�شقق الأوراق وظهور بقع نخرية
• •انخفا�ض في نمو البراعم الزهرية وحجم الثمار
• •الثمار �أقل �إحمراراً ،ذات �شكل باهت ،لون برتقالي ،طعم �سيء
• •الأ�شجار التي تعاني نق�ص البوتاي�سوم ت�صبح �أكثر عر�ضة لال�صابة
بال�صقيع

الكال�سيوم ()Ca

• •تقل�ص في نمو الأفرع يليه ت�ساقط الأوراق والموت الرجعي للقمم
• •�إلتفاف الأوراق الى الأعلى ونحو الداخل وقد تظهر مناطق �صفراء قبل
�أن تت�ساقط
• •الثمار ذات طعم �سيء

المغنيزيوم
()Mg

• •تظهر الأعرا�ض عادة في الأرا�ضي الرملية �أو الأرا�ضي التي تحوي
طبيعي ًا القليل من المغنيزيوم (�أقل من )%10
• •�إن �إ�ضافة الأ�سمدة البوتا�سية التي ال تحوي المغنيزيوم يمكن �أن تحث
على ظهور �أعرا�ض النق�ص
• •ا�صفرار ما بين عروق الأوراق على طول الحواف ،قد يتحول �إلى
اللون البني ويبقى داخل الأوراق �أخ�ضر ،مما ي�شكل حرف  Vبالمقلوب
• •ي�ؤدي النق�ص ال�شديد الى ثمار �صغيرة الحجم وت�ساقط معظم الأوراق

الكبريت ()S

• •نق�ص الكبريت غير �شائع في ب�ساتين الدراق والنكتارين
• •يتميز نق�ص الكبريت بتلون الأوراق بالأ�صفر الموحد على �أطراف
الأفرع
• •ت�شبه �أعرا�ض نق�ص الآزوت ما عدا مواقع النق�ص حيث تظهر �أعرا�ض
نق�ص الآزوت ب�شكل موحد على طول الأفرع
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العنا�صر ال�صغرى
العن�صر
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�أعرا�ض النق�ص

الحديد ()Fe

• •�إ�صفرار ما بين عروق الأوراق بينما تبقى العروق خ�ضراء
• •ي�ؤدي النق�ص ال�شديد الى بيا�ض كامل للأوراق ،تنخرها وت�ساقطها
المبكر
ال على الأوراق الطرفية قبل ال�سفلى مما قد
• •تظهر �أعرا�ض النق�ص �أو ً
ي�ؤدي الى الموت الرجعي للأفرع

الزنك ()Zn

• •نق�ص الزنك �شائع عند الدراق والنكتارين
• •تبد�أ الأعرا�ض بتبقع ما بين العروق على الأوراق القديمة
• •عند النق�ص ال�شديد ،تتقل�ص الم�سافة ما بين الأوراق وي�ضعف نمو
الأوراق على قمم الأفرع ،مما ي�ؤدي الى تورد الأوراق Rosettes
• •�أطراف الأوراق مجعدة ومموجة
• •ت�ساقط الأوراق ال�سفلى مما يبقي �أوراق حادة على قمم الأفرع
• •ت�أخر النمو في الربيع القادم وموت رجعي كثيف للأفرع
• •انخفا�ض في نمو البراعم الزهرية والثمار القليلة التي تتكون تكون
�صغيرة الحجم ،م�شوهة وذات نوعية �سيئة

المنغنيز ()Mn

• •ا�صفرار ما بين عروق الأوراق على الأطراف �أما العروق الو�سطية
والأن�سجة القريبة منها تبقى خ�ضراء.
• •تظهر �أعرا�ض النق�ص موحدة على كامل ال�شجرة بالرغم من �أن
الأوراق القمية تكون �أقل �إ�صابة بالنق�ص
• •�إن النق�ص ال�شديد قد ي�ؤدي الى ت�ساقط الأوراق وموت رجعي للأفرع
• •في حاالت النق�ص ال�شديد ،يزداد اال�صفرار ويمتد الى الأوراق الحديثة النمو
• •يحدث نق�ص المنغنيز في التربة القلوية ويكون �أقل حدة في التربة ال�سيئة
ال�صرف.

البورون ()B

• •موت رجعي للأفرع ونمو �ضعيف للأوراق �أ�سفل هذه القمم الميتة
• •�أوراق �صغيرة الحجم� ،سميكة ،م�شوهة وه�شة
• •انخفا�ض نمو البراعم الزهرية
• •تكون �أن�سجة فلينية جافة قرب نواة الثمار
• •�إمكانية ظهور �شقوق على �سطح الثمرة وت�شوهها
• •قد ي�ؤدي نق�ص البورون الى انق�سام النواة عند العديد من الأ�صناف
• •عادة ،ال يمكن اكت�شاف نق�ص البورون لأن الأعرا�ض �صعب اكت�شافها
مثل �ضعف التلقيح ،ت�شقق خفيف في لحاء النموات الجديدة مما يترك
ال�شجرة عر�ضة لإ�صابات �أخرى وقلة في �إمت�صا�ص البوتا�سيوم في
ال�سنوات الجافة
• •ي�ساعد البورون البراعم على دخول ال�سبات ال�شتوي عند �إ�ضافته
مت�أخر ًا في المو�سم ،كما ي�ساعد على تحريك الكال�سيوم الى الثمار ونمو
جذور جديدة خالل المو�سم

النحــا�س ()Cu

• •نق�ص النحا�س قليل جد ًا في ب�ساتين الدراق والنكتارين
• •الأوراق رفيعة وطويلة مع ا�صفرار ما بين العروق
• •قد يحدث توقف مبكر لنمو القمم وموت رجعي
• •نمو البراعم �أ�سفل القمم الميتة مما ي�ؤدي الى ظهور �شكل «مكن�سة
ال�ساحرة»

رابع ًا – التع�شيب
• •من ال�ضروري �إزالة الأع�شاب ال�ضارة لتجنب المناف�سة على الغذاء
ال�ضارة.
والماء ،كما و�أنها تعتبر موطن ًا للعديد من الح�شرات ّ
• •�إن الأ�شجار الفتية ح�سا�سة جد ًا على الأع�شاب الحولية والمعمرة مثل
الرزين ،النجيل ،المديدة و�صباح الخير .وبما �أنه ال يجوز �إ�ستخدام
مبيدات الأع�شاب خالل هذه المرحلة ،لذلك يجب الق�ضاء عليها قبل
الزرع ب�إ�ستخدام مبيد الغاليفو�سات  Glyphosateقبل � 3أ�سابيع من
نقب الأر�ض في حال وجودها .ومن ثم يجب �إعتماد حراثة خفيفة
خالل ال�سنوات الثالث الأولى مع تع�شيب يدوي حول الأ�شجار.
ال�ضارة من خالل �إتباع بع�ض
• •يمكن الحد من �إنت�شار الأع�شاب ّ
الممار�سات الحقلية �أبرزها:
	 -عدم �إ�ستخدام �أ�سمدة حيوانية غير مخمرة جيد ًا
	� -إعتماد الري بالتنقيط
المجترة �إلى داخل الب�ستان لأنها ت�ساهم في
	 -منع دخول الحيوانات
ّ
نقل بذور الأع�شاب عبر الروث
	 -مكافحة الأع�شاب ال�ضارة المتواجدة على �أطراف الب�ستان
المكافحة الميكانيكية في الب�ساتين الحديثة الزرع:
• •فالحة الحقل في بداية المو�سم في الربيع على الفرامة دون الإقتراب
من جذور الأ�شجار وتع�شيب يدوي للأع�شاب المتواجدة تحت ال�شجرة.
• •الإ�ستمرار في التع�شيب اليدوي عند ظهور الأع�شاب مجدداً.
المكافحة الكيميائية في الب�ساتين المنتجة:
• •الر�شة الأولى في الخريف :ا�ستخدام مبيد ع�شبي مانع الإنبات مثل
�أوك�سيفلورفين  Oxyfluorfenوا�ستخدام مبيد ع�شبي جهازي يق�ضي
على الأع�شاب الرفيعة والعري�ضة مثل غاليفو�سات Glyphosate
(راجع �ص .)٩٦ - ٩٢
• •الر�شة الثانية في �أول الربيع بعد الفالحة :مزج المبيدات الع�شبية
�أوك�سيفلورفين  Oxyfluorfenمع غاليفو�سات.Glyphosate
يتم
• •الر�شة الثالثة في ال�صيف :في حال ظهور الأع�شاب مجدد ًا ّ
ا�ستخدام غاليفو�سات  Glyphosateللق�ضاء على الأع�شاب الرفيعة
والعري�ضة �أو فلويازيفوب – ب– بوتيل  Fluazifop-p-butylللق�ضاء
على الأع�شاب الرفيعة.
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• •يجب عدم ر�ش مبيدات الأع�شاب خالل الطق�س الحار وفي منت�صف النهار
لتجنب عملية تبخر المبيد ومالم�سة �أوراق الأ�شجار مما ي�سبب يبا�سها.

خام�س ًا – القطاف
• •يجب تدريب العمال على الطريقة ال�سليمة
للقطاف والتعبئة لتجنب مخاطر تلوث
الثمار بالأمرا�ض القابلة للإنتقال بالأيدي،
من التلوث الكيميائي� ،أو من �أي �ضرر
ميكانيكي .كما يجب توعية وتدريب العمال
على النظافة ال�شخ�صية من غ�سل الأيدي،
عدم �إرتداء المجوهرات ،ق�ص الأظافر
وعدم الأكل والتدخين اثناء العمل.
• •خالل عملية القطاف ،يجب مراعاة القواعد التالية:
	�-إ�ستخدام قفازات للتقليل من الكدمات والجروح
	-عدم ال�ضغط على الثمار �أو نت�شها �أو برمها حول نقطة التحامها
بالغ�صن الذي �سيحمل الثمار في المو�سم المقبل
	� -أخذ الثمار بكف اليد وتثبيت العنقود الحامل باليد الأخرى ،فتنف�صل
الثمرة تلقائي ًا بعد رفعها
	� -إ�ستخدام الأوعية ذات القعر القما�شي الخا�صة لقطاف الثمار
	 -عدم رمي الثمار بقوة في الوعاء
	 -عدم و�ضع الثمار المت�ساقطة على الأر�ض مع الثمار المقطوفة من
ال�شجرة
	 -بدء القطاف من خارج ال�شجرة �إلى داخلها ومن الأ�سفل �إلى الأعلى
	-القطاف في ال�صباح الباكر وو�ضع الثمار في الظل (بعيد ًا عن
حرارة ال�شم�س)
• •تفرغ الثمار في �صناديق بال�ستيكية نظيفة وتنقل مبا�شرة بعد ذلك �إلى
مراكز التو�ضيب والتبريد ال�سريع في �صناديق البالوك�س .Palox
• •يجب عدم تعري�ض الثمار �إلى الأمطار �أو ال�شم�س �أو تركها في الب�ستان
�إلى اليوم التالي.
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الف�صل الثالث  -روزنامة العمليات الزراعية ال�سليمة
مرحلة ال�سكون

مرحلة انتفاخ البراعم

مرحلة البرعم الأخ�ضر

مرحلة الطربو�ش الزهري

مرحلة الإزهار

مرحلة ت�ساقط البتالت

مرحلة العقد

مرحلة نمو الثمار

مرحلة الن�ضوج

 1.1مرحلة ال�سكون ال�شتوي
الزرع
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •�أخذ عينات من التربة لإجراء تحاليل كيميائية ،فيزيائية وجرثومية
للتربة قبل الزرع وذلك مرة كل � 4سنوات
• •�إختيار ال�صنف المالئم للمنطقة �آخذين بعين االعتبار الموا�صفات المطلوبة
• •�إختيار ال�شتول الم�صدقة والمنا�سبة
الري
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •ت�أمين الم�صارف الالزمة ح�سب طبيعة �إنحدار الأر�ض وكمية الأمطار
• •العمل على مد �شبكة ري في الب�ساتين التي تعتمد نظام الري بالتنقيط
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التقليم
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •�إ�ستكمال �أعمال تقليم التربية
مرحلة تربية الأ�شجار
• •�إعتماد تقليم الأ�شجار الكبيرة �سنوي ًا من �أجل �صيانتها وتجديد وحدات
الإثمار فيها للح�صول على �إنتاج عالي الجودة
• •�إعتماد التقليم ال�شتوي اليدوي الذي ي�سمح للفروع الخ�شبية بحمل ثمار
تغذت جيد ًا وتلقت �ضوء ال�شم�س جيد ًا
• •تقليم الأغ�صان الم�صابة بح�شرات الخ�شب (حفار ال�ساق على �أنواعه)
مبا�شرة تحت الثقب �أو الم�صابة بمر�ض وحرقها
الت�سميد
• •�إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية بمعدل  30-20كلغ لل�شجرة في الب�ساتين
غير المروية و 20-10كلغ لل�شجرة في الب�ساتين المروية
مراقبة الآفات ومكافحتها
• •ر�ش وقائي بمبيدات نحا�سية �أو فطرية للوقاية من الأمرا�ض الفطرية
والبكتيرية ور�ش الزيت المعدني للق�ضاء على البيو�ض والح�شرات
• •�سقاية التربة �أو طلي منطقة العنق بالمبيدات النحا�سية في حال الإ�صابة
بمر�ض هريان العنق والجذور
• •مراقبة � 5أغ�صان بعمر ال�سنتين من كل من � 10أ�شجار في �أواخر ال�شتاء
لر�صد وجود بي�ض الأكاروز والمكافحة عند تخطي عتبة التدخل
• •مراقبة بي�ض الأكاروز عن طريق و�ضع غ�صن ًا م�صاب ًا ببي�ض
الأكاروز على خ�شبة �أو �صينية بي�ضاء تحيطه دائرة فازلين
• •ر�ش زيت معدني في ال�شتاء بعد التقليم للوقاية من حفار فروع الدراق
• •مراقبة الأغ�صان خالل التقليم في ال�شتاء لر�صد الح�شرات الق�شرية
 2.2مرحلة �إنتفاخ البراعم
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مراقبة الآفات ومكافحتها
• •مكافحة الأع�شاب ال�ضارة (الر�شة الثانية في �أول الربيع بعد الفالحة)
عبر مزج المبيد الع�شبي الجهازي غاليفو�سات  Glyphosateمع المبيد
الع�شبي المانع الإنبات �أوك�سيفلورفين Oxyfluorfen
• •طلي جذوع الأ�شجار ،منطقة العنق والأفرع الهيكلية في الربيع بالكل�س
المطفى الم�ضاف �إليه �إحدى المبيدات الح�شرية للوقاية من الح�شرات
التي ت�صيب الخ�شب وذلك في حال ظهور الإ�صابة في المو�سم ال�سابق

• •متابعة مراقبة الأغ�صان لر�صد �أول فق�س بيو�ض الأكاروز الأحمر
على الفازلين والمكافحة عند �أول فق�س البي�ض
• •و�ضع الم�صائد المائية الزرقاء �أو البي�ضاء لترقب ظهور ح�شرة جعل
الأزهار ومكافحته
• •تعليق �أ�شرطة الت�شوي�ش الجن�سي الخا�صة بالكربوكب�سة ال�شرقية وتلك
الخا�صة بحفار فروع الدراق على �أغ�صان الأ�شجار قبل طيران
الح�شرة في الربيع (�شباط �أو �آذار)
إبتداء من �أوائل الربيع وقبل الإزهار
• •مراقبة الأوراق والأزهار � ً
لر�صد دودة الخ�ضار ومكافحتها عند تخطي عتبة التدخل
• •و�ضع الم�صائد المائية الزرقاء �أو البي�ضاء لر�صد ح�شرة جعل
الأزهار ،جمع الح�شرات البالغة وتلفها
• •في حال ت�سجيل الإ�صابة بمر�ض تجعد الأوراق في المو�سم ال�سابق،
يجب ر�ش الأ�شجار (الر�شة الثانية) في مرحلة النقطة الخ�ضراء قبل
تفتح البراعم مبا�شرة ب�أحد المركبات النحا�سية �أو الزيرام
• •�إزالة الطرود الم�صابة بالرمد مبا�شرة بعد تفتح البراعم
• •مراقبة العناقيد الزهرية منذ مرحلة تكون البراعم حتى ت�ساقط
التويجات لر�صد مر�ض المونيليا
الت�سميد
• •�إ�ضافة الأ�سمدة الكيميائية بح�سب عمر ال�شجرة عند بداية تفتح البراعم
الحراثة
• •فالحة الحقل في بداية المو�سم في الربيع على الفرامة دون الإقتراب
من جذور الأ�شجار وتع�شيب يدوي للأع�شاب المتواجدة تحت ال�شجرة
 3.3مرحلة االزهار
الت�سميد
• •�إ�ضافة الدفعة الأولى من الأ�سمدة
مراقبة الآفات ومكافحتها
• •متابعة مراقبة الم�صائد المائية الزرقاء �أو البي�ضاء لر�صد وجود ح�شرة
جعل الأزهار وفي حال كان �إ�صطياد الح�شرة كثيف ًا في الم�صائد ،يجب
تكثيف عدد الم�صائد لجمع �أكبر قدر من الح�شرات ويمنع �إ�ستخدام
المبيدات الح�شرية خالل فترة الإزهار
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• •و�ضع م�صيدة فرومونية خا�صة بحفار فروع الدراق و�أخرى خا�صة
بالكربوكب�سة ال�شرقية عند بداية مرحلة الإزهار ،مراقبتها مرتين
في اال�سبوع حتى القطاف والمكافحة ب�إحدى المبيدات الح�شرية عند
تخطي عتبة التدخل
ابتداء من مرحلة الإزهار لمراقبة
• •و�ضع الم�صائد الزرقاء الال�صقة
ً
ظهور التريب�س مرة واحدة في الأ�سبوع لر�صد �أول ظهور الح�شرة
البالغة �أو هز الطرود فوق �صينية مرة �أو مرتين في الأ�سبوع
• •في حال ت�سجيل �إ�صابة في المو�سم ال�سابق بمر�ض المونيليا �أو في حال
توافر الظروف المناخية المنا�سبة ،يجب ر�ش الأ�شجار خالل مرحلة
 %20-10من تفتح الأزهار و�إعادة الر�ش عند  %80من تفتح الأزهار
في حال �إ�ستمرار الظروف المالئمة
• •عند توفر الظروف المناخية المالئمة لمر�ض الجرب ،يجب ر�ش
الأ�شجار في بداية تفتح ك�أ�س الزهرة و�إعادة الر�ش بعد  14يوم ًا
( 5-3ر�شات)
• •مراقبة  100طرد من � 20شجرة ( 5طرود� /شجرة) مرة كل ا�سبوع
في مرحلة العقد وفي �أواخر �أيار لر�صد ح�شرات المن
4.4مرحلة �سقوط البتالت
مراقبة الآفات ومكافحتها
• •مراقبة ورقتين من كل من � 50شجرة مرة كل ا�سبوعين حتى �آب
لر�صد وجود الأكاروز الأحمر ومكافحته ب�إحدى المبيدات العناكبية
عند تخطي عتبة التدخل
• •ر�ش الأ�شجار عند ا�ستمرار الأحوال الجوية المالئمة لمر�ض البيا�ض
الدقيقي (الرمد) ابتداء ًا من مرحلة ت�ساقط التويجات والتناوب بين
المبيدات (من عوائل مختلفة) كل  14 -12يوم
5.5مرحلة عقد الثمار
الت�سميد
• •�إ�ضافة الأ�سمدة الكيميائية بح�سب عمر ال�شجرة عند بداية الإثمار
مراقبة الآفات ومكافحتها
• •مراقبة ظهور ح�شرة الكابنود�س البالغة من ني�سان حتى ايلول خا�صة
عند �إعتماد ا�صول ذات جذور �سطحية وفي الب�ساتين غير المروية
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• •و�ضع الم�صيدة الفرومونية الخا�صة بذبابة البحر االبي�ض المتو�سط
بعد العقد ،مراقبتها مرتين في الأ�سبوع حتى القطاف والمكافحة عبر
الم�صائد الغذائية الجاذبة للح�شرات و�إعتماد تقنية الجذب والقتل �أو
ب�إحدى المبيدات الح�شرية عند تخطي عتبة التدخل
• •مراقبة  100طرد من � 20شجرة ( 5طرود� /شجرة) مرة كل ا�سبوع
في مرحلة العقد وفي �أواخر �أيار لر�صد ظهور المن والمكافحة ب�إحدى
المبيدات الح�شرية عند تخطي عتبة التدخل
• •مراقبة �أ�سفل الأوراق �إبتداء ًا من ني�سان لر�صد �أول ظهور للحوريات
المتحركة للح�شرات الق�شرية والمكافحة عند تخطي الحد الإقت�صادي عبر ر�ش
الزيت المعدني عند مرحلة النمو الخ�ضري لمكافحة الح�شرة في جميع �أطوارها
• •مراقبة فق�س بي�ض الح�شرات الق�شرية وبي�ض الأكاروز عن طريق و�ضع
غ�صن ًا م�صاب ًا بالإناث البالغات و�آخر م�صاب ًا ببي�ض الأكاروز على خ�شبة
�أو �صينية بي�ضاء تحيطه دائرة فازلين مع ّلقة على ال�شجرة في ال�صيف
ومراقبتها كل �أ�سبوع حتى �إ�صطياد الحوريات الحديثة الفق�س على الفازلين
التقليم
• •تفريد ثمار الدراق والنكتارين بعد عقدها عندما يكون الإثمار جيد
وغزير جد ًا
 6.6مرحلة نمو الثمار
االكثار
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •يجب �إكثار الدراق والنكتارين ب�شكل �أ�سا�سي في ف�صل ال�صيف
(�أواخر تموز -بداية �آب  -منت�صف و�آخر �أيلول) بطريقة التطعيم
بالعين ال�ساكنة (النائمة) ويمكن التطعيم �أي�ض ًا بوا�سطة الرقعة �أو العين
الربيعية خالل �شهري �أيار وحزيران
الري
• •ري ب�ستان الدراق والنكتارين
التقليم
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •�إعتماد التقليم الأخ�ضر ب�إختيار � 4-3أفرع خ�ضرية متباعدة ب�شكل
متوازن و�إزالة جميع الأفرع المتبقية وال�سرطانات القاعدية
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مرحلة دخول الب�ستان في االنتاج

• •تفريد ثمار الدراق والنكتارين للمرة الثانية بعد تكوين النواة

مراقبة الآفات ومكافحتها

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•مكافحة الأع�شاب ال�ضارة (الر�شة الثالثة) في حال ظهورها مجدد ًا
•جمع الثمار المت�ساقطة على الأر�ض والم�صابة بالح�شرات وو�ضعها في
�أكيا�س نايلون محكمة الإغالق تحت �أ�شعة ال�شم�س �أو طمرها على عمق
يفوق � ٥٠سم تحت �سطح التربة لقتل اليرقات المتواجدة داخل الثمار
•متابعة مراقبة الح�شرة البالغة لذبابة البحر المتو�سط والمكافحة
•متابعة مراقبة وجود ح�شرة الكابنود�س البالغة حتى ايلول والعمل على
جمعها والق�ضاء عليها
•مراقبة منطقة العنق والجذور لر�صد وجود بي�ض الكابنود�س وعند توفر
مناخ جاف وحار يجب ري الب�ستان بمواعيد متقاربة من ايار حتى منت�صف
تموز للق�ضاء على اليرقات الحديثة الفق�س
•مكافحة يرقات الكابنود�س الحديثة الفق�س عبر ر�ش منطقة العنق والتربة
المحيطة بالجذع بالمبيدات الح�شرية المنا�سبة
•مراقبة الأغ�صان والجذع للبحث عن وجود ثقوب ومادة �صمغية مما ي�شير
�إلى وجود حفار ال�ساق في الداخل
•و�ضع م�صيدة فرومونية خا�صة بح�شرة حفار �ساق التفاح في �أوائل �أيار
لر�صد �أول ظهور ومراقبة الطرود من حزيران حتى �آب لر�صد الإ�صابة
والمكافحة عند بداية تكاثف ا�صطياد الح�شرة في الم�صيدة
•متابعة مراقبة ورقتين من كل من � 50شجرة مرة كل ا�سبوعين من حتى �آب لر�صد
الأكاروز الأحمر ومكافحته ب�إحدى المبيدات العناكبية عند تخطي عتبة التدخل

7.7مرحلة ن�ضوج الثمار
القطاف

• •قطاف الثمار النا�ضجة مع مراعاة القواعد ال�سليمة للقطاف
• •نقل الثمار مبا�شرة بعد القطاف �إلى مراكز التو�ضيب والتبريد ال�سريع

الحراثة والت�سميد
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان

• •تح�ضير الحفر ب�أبعاد � 80×80×80سم بين تموز و�آب ومن ثم ردمها جزئي ًا
قبل حوالي �شهرين من الزراعة �أي بين �آب و�أيلول وذلك بخلط التراب
ال�سطحي الناتج من الحفر مع حوالي  40كلغ من ال�سماد الع�ضوي المتخمر
و 2كلغ من ال�سماد المركب (� 10آزوت 10 -فو�سفور 20-بوتا�سيوم)
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الري
• •ري ب�ستان الدراق والنكتارين
8.8مرحلة ما بعد القطاف
القطاف
• •�إزالة الثمار المتبقية على الأ�شجار
التقليم
• •�إعتماد عملية تخفيف الأوراق �أثناء الليل على مرات عدة ،عند قرب
موعد ن�ضوج الثمار� ،إذ تكون قد قامت تلك الأوراق بالق�سم الأكبر
من وظيفتها
• •�إ�ستكمال �أعمال تقليم التربية
• •�إعتماد التقليم ال�صيفي في �شهر �آب و�أيلول للأ�صناف المبكرة بهدف
توجيه الن�سغ �إلى طرود اال�ستبدال ويمكن �إجراء هذا التقليم ب�شكل
ا�ستثنائي في �شهر حزيران للطرود التي حملت الثمار
الري
• •ري ب�ستان الدراق والنكتارين
 9.9مرحلة ت�ساقط الأوراق
الحراثة
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •�إجراء فح�ص عام للتربة
• •تنقيب الأر�ض على عمق � 90-70سم ،ثم حراثة التربة وتنعيمها
بوا�سطة الفرامة على عمق � 30-25سم
• •�إن�شاء م�صارف للمياه ح�سب طبيعة انحدار الأر�ض وكمية الأمطار
التي تهطل منع ًا لحدوث تجمع المياه في الأر�ض
الزرع
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •زراعة ال�شتول في ف�صل الخريف (من  20ت�شرين الأول حتى كانون
الأول)
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مراقبة الآفات ومكافحتها
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •ر�ش مبيد ع�شبي مانع الإنبات مثل �أوك�سيفلورفين  Oxyfluorfenقبل
 3ا�سابيع من تنقيب الأر�ض
مرحلة دخول الب�ستان في الإنتاج
• •مكافحة الأع�شاب ال�ضارة (الر�شة الأولى في الخريف) با�ستخدام مبيد
ع�شبي مانع الإنبات مثل �أوك�سيفلورفين  Oxyfluorfenوا�ستخدام مبيد
ع�شبي جهازي غير انتقائي مثل غاليفو�سات Glyphosate
• •مراقبة الأغ�صان ،الجذع والأر�ض بالقرب من الجذع للبحث عن
ن�شارة خ�شب �أو مادة �صمغية والتي تدل على وجود يرقات حفار
�ساق التفاح �أو حفار ال�ساق ذو القرون الطويلة في الداخل وازالتها
بوا�سطة �سلك معدني معكوف الر�أ�س
• •مكافحة مر�ض التقرح البكتيري عبر ر�ش الأ�شجار بالمركبات
النحا�سية عند ت�ساقط  20الى  %50من الأوراق في حال انت�شار
المر�ض خالل المو�سم
• •في حال ت�سجيل الإ�صابة بمر�ض تجعد الأوراق في المو�سم ال�سابق،
يجب ر�ش الأ�شجار (الر�شة الأولى) في مرحلة ت�ساقط الأوراق ب�أحد
المركبات النحا�سية �أو الزيرام
التقليم
مرحلة ت�أ�سي�س الب�ستان
• •عقب الغر�س مبا�شرة ،تطوي�ش الفرع الرئي�سي على ارتفاع -40
� 50سم مما ي�شجع نمو الأفرع التي تكون الهيكل الأ�سا�سي لل�شجرة
1010مرحلة ما بعد ت�ساقط الأوراق
مراقبة الآفات ومكافحتها
• •مراقبة الأغ�صان ،الجذع والأر�ض بالقرب من الجذع للبحث عن
ن�شارة خ�شب �أو مادة �صمغية مما ي�شير الى وجود يرقات حفار �ساق
التفاح �أو حفار ال�ساق ذو القرون الطويلة في الداخل وازالتها بوا�سطة
�سلك معدني معكوف الر�أ�س
• •متابعة مكافحة مر�ض التقرح البكتيري (الر�شة الثالثة) عند ت�ساقط
كامل الأوراق
• •مكافحة مر�ض تنقر الأوراق عبر ر�ش �إحدى المركبات النحا�سية عند نهاية
ت�ساقط الأوراق وقبل هطول الأمطار في حال انت�شار المر�ض خالل المو�سم
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الف�صل الرابع  -الإدارة المتكاملة للآفات
هي �إعتماد �إ�ستراتيجية مكافحة لآفات الدراق والنكتارين مبنية على مبد�أ
�إ�ستعمال كل طرق المكافحة الممكنة بما فيها الأدوية الكيميائية والأعداء
الطبيعية وغيرها من الطرق الميكانيكية مع الحفاظ على التوازن في
البيئة وحمايتها �أي�ض ًا من التلوث لإنتاج مح�صول �إقت�صادي و�صحي.

من ح�سنات المكافحة المتكاملة:
1.1الحفاظ على �صحة كل من م�ستعملي المبيدات الكيميائية وم�ستهلكي
المنتج الزراعي
 2.2تقليل ظهور مناعات الآفات الزراعية على المبيدات
3.3الحفاظ على الأعداء الطبيعية في ال�سال�سل الغذائية
4.4تخفيف تلوث البيئة والعاملين والتربة والمياه الجوفية نتيجة ر�ش
المبيدات ال�ضارة
5.5تخفي�ض كلفة الإنتاج نظر ًا لكلفة المبيدات المرتفعة
�6.6إنتاج مح�صول نظيف خالي من التر�سبات الكيميائية والح�شرية ذات
نوعية عالية �صالح للت�صدير
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I.Iالح�شرات
1.1الكربوكب�سة ال�شرقية )Grapholita molesta (syn. Cydia molesta
)(Oriental Fruit Moth

و�صف الح�شرة
■تم�ضي الح�شرة ف�صل ال�شتاء في طور
اليرقي الأخير في �شقوق الأغ�صان،
في التراب �أو في �أماكن تخزين الثمار
وتظهر ح�شرة بالغة في الربيع
■تبد�أ الأنثى بو�ضع البي�ض في �أواخر ني�سان عند ارتفاع درجات
حرارة الليل الى ما فوق  16درجة مئوية
■يهاجم الجيل الأول الطرود ،ويهاجم الجيل الثاني الطرود والثمار
للأ�صناف المبكرة ،بينما ت�صيب الأجيال التالية الثمار
■للح�شرة � 5 - 3أجيال في ال�سنة حتى نهاية ت�شرين الأول ح�سب
الظروف المناخية
�أعرا�ض الإ�صابة:
■�أنفاق في الطرود بالأخ�ص عند قمة
الطرود الطرية مما ي�ؤدي الى يبا�سها
■يرقات داخل الثمار ت�صل الى قلب
الثمار
■مادة �صمغية على الثمار عند منطقة
دخول اليرقة
المراقبة الحقلية:
■و�ضع م�صيدة فرومونية في بداية مرحلة الإزهار ومراقبتها مرتين
في اال�سبوع حتى القطاف
عتبة التدخل:
■ 8-6ح�شرات في الم�صيدة
■ %4من الثمار م�صابة خالل قطاف المو�سم ال�سابق
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المكافحة الوقائية:
■�إزالة الأغ�صان المتداخلة والثمار الم�صابة
وتلفها
■تعليق �أ�شرطة الت�شوي�ش الجن�سي على
�أغ�صان الأ�شجار قبل طيران الح�شرة في
الربيع (�شباط �أو �آذار) بمعدل 100 - 50
�شريط بالدونم مع و�ضع �ضعفي الكمية
على �أطراف الب�ستان .ت�ستخدم هذه تقنية
في الب�ساتين التي تتخطى م�ساحتها  20دونم
المكافحة البيولوجية:
■ر�ش الأ�شجار بالبكتيريا با�سيلو�س ثورنجين�س�س Thuringiensis
 Bacillusعند ر�صد اليرقة واعادة الر�ش كل  10ايام حتى القطاف
المكافحة الكيميائية:
■عند التقاط  8-6ح�شرات في الم�صيدة ،ر�ش المبيدات الح�شرية بعد
 7الى  10ايام
■في حال تعدت ن�سبة �إ�صابة الثمار  %4خالل قطاف المو�سم ال�سابق،
يجب الر�ش بعد � 10أيام من بدء ا�صطياد الح�شرة في الم�صيدة (الجيل
الأول)
■�إ�ستخدام �إحدى المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
با�سيلو�س ثورنجين�س�س  ،Bacillus thuringiensisكلورانترانيليبرول
ابامكتين
+
كلورانترانيليبرول
،Chlorantraniliprole
( ،)Chlorantraniliprole + Abamectinغاما �سيهالوثرينGamma-
 ، cyhalothrinاندوك�ساكارب  ،Indoxacarbلمبدا �سيهالوثرين
 ،Lambda cyhalothrinميثوميل � ،Methomylسبينوترام
 ، Spinetoramثياميتوك�سام  +لمبدا �سيهالوثرين Thiametoxam +
( Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ -٩٢
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2.2دودة �أنفاق البراعم �أو حفار فروع الدراق Anarsia lineatella
)(Peach Twig Borer

و�صف الح�شرة:
■تم�ضي الح�شرة ف�صل ال�شتاء في طور
اليرقي عند زوايا البراعم والأغ�صان
■تظهر اليرقة في بداية الربيع لتكمل ما
تبقى من نموها على الطرود
■يهاجم الجيل الأول والثاني الثمار
■ت�صبح الثمار الم�صابة عر�ضة لمر�ض المونيليا
■للح�شرة � 3 - 2أجيال في ال�سنة
اعرا�ض اال�صابة:
■�أنفاق في الطرود
■انعكاف الطرود ويبا�سها
■ت�آكل الأزهار ويبا�سها
■مادة �صمغية على الثمار
■يرقة داخل الثمرة
■ن�ضوج مبكر للثمار و�سقوطها
المراقبة الحقلية:
■مراقبة الطرود والثمار خالل المراقبة
الحقلية للكاربوكب�سة ال�شرقية
■و�ضع الم�صيدة الفرومونية في بداية
مرحلة الإزهار ومراقبتها مرتين في
اال�سبوع حتى القطاف
عتبة التدخل:
■ 7فرا�شات في الم�صيدة في الأ�سبوع
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الوقاية:
■تقليم الطرود الم�صابة في ال�صيف فور م�شاهدة �أعرا�ض الإ�صابة
■�إزالة الثمار الم�صابة وتلفها �أو ت�سبيخها
■ر�ش زيت معدني في ال�شتاء بعد التقليم
■تعليق �أ�شرطة الت�شوي�ش الجن�سي الخا�صة على �أغ�صان الأ�شجار قبل
طيران الح�شرة في الربيع (�شباط �أو �آذار) بن�سبة � 100- 50شريط للدونم
ح�سب النوع التجاري ،مع و�ضع �ضعفي الكمية على �أطراف الب�ستان

المكافحة:
■ر�ش الأ�شجار بعد  8-7ايام من تكاثف التقاط الح�شرات في الم�صيدة
للجيل الأول وبعد � 5-4أيام من تكاثف التقاط الح�شرات في الم�صيدة
للجيل الثاني والثالث ب�إحدى المبيدات الح�شرية وبالتناوب عبر الأجيال
■في حال �إ�ستخدام الت�شوي�ش الجن�سي ،يتم المكافحة بالمبيدات الح�شرية
عند تخطي ن�سبة ا�صابة الثمار %2
المكافحة البيولوجية:
■ر�ش الأ�شجار بالبكتيريا با�سيليو�س ثورينجان�سي�س Bacillus
 thuringensisعند ر�صد اليرقة واعادة الر�ش كل  10ايام حتى القطاف
المكافحة الكيميائية:
■�إ�ستخدام �إحدى المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
با�سيلو�س ثورنجين�س�س  ،Bacillus thuringiensisكلورانترانيليبرول
 ،Chlorantraniliproleدلتامثرين  ،Deltamethrinغاما �سيهالوثرين
 ،Gamma-cyhalothrinاندوك�ساكارب  ،Indoxacarbلمبدا
�سيهالوثرين  ،Lambda cyhalothrinميثوميل � ،Methomylسبينوترام
 ،Spinetoramثياميتوك�سام  +لمبدا �سيهالوثرين Thiametoxam +
( Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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3.3ذبابة البحر االبي�ض المتو�سط Ceratitis capitata
)(Mediterranean Fruit Fly

و�صف الح�شرة:
■ح�شرة ت�صيب العديد من الأ�شجار
المثمرة
■ت�سبب خ�سائر فادحة بانتاج الفاكهة
وت�شكل عائق ًا �أ�سا�سي ًا �أمام ت�صدير
وت�سويق الفاكهة اللبنانية في اال�سواق
العالمية كونها تت�صدر الئحة الحجر
ال�صحي في بع�ض الدول االوروبية
والآ�سياوية
■للح�شرة � 6 - 2أجيال في ال�سنة
■تعتبر الفترة الممتدة منذ بدء تحول لون الثمار حتى الن�ضوج هي الفترة
الح�سا�سة لإ�صابة الثمار بالذبابة.
�أعرا�ض اال�صابة:
■ثقب في الثمرة مع بقعة �صفراء
■وجود العديد من اليرقات ال�صغيرة
البي�ضاء اللون داخل اللب
■نمو الفطريات والبكتيريا داخل الثقب
■ن�ضوج الثمار مبكراً� ،إهترا�ؤها و�سقوطها على الأر�ض
المراقبة الحقلية:
■و�ضع الم�صيدة الفرومونية بعد العقد
ومراقبتها مرتين في الأ�سبوع حتى
القطاف
عتبة التدخل:
■ح�شرة واحدة في الم�صيدة في اليوم
الوقاية:
■عدم زراعة ا�شجار مثمرة مختلطة في الب�ستان
■جمع الثمار المت�ساقطة على الأر�ض وتلفها
■ري الب�ستان خالل ت�شرين الأول وت�شرين الثاني لقتل العذارى في
التراب
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المكافحة البيولوجية:
■و�ضع الم�صائد الغذائية الجاذبة (المركب الثالثي الذي يحوي امونيوم
�أ�سيتات ،بوتري�سين وتريميتيل �أمين �أو بروتين هيدروليزات �أو
فو�سفات ثنائي الأمونيوم � DAPأو ال�سردين �أو بقايا الأ�سماك)
للح�شرات البالغة بمعدل  4م�صائد للدونم .يجب متابعة الم�صائد ب�شكل
دوري ومنتظم ال�ستبدال المواد الجاذبة.
■مكافحة الح�شرة البالغة عبر �إعتماد تقنية الجذب والقتل من خالل الر�ش
الجزئي للمزيج الم�ؤلف من الجاذب الغذائي بروتين هيدروليزايت
( )%30بمعدل  %7مع مبيد ح�شري مثل �سبينوزاد  Spinosadبمعدل
� 35-25سم 3لكل  200ليتر ماء ،ور�ش المحلول على متر مربع
واحد من الجهة الجنوبية لكل �شجرة .يعاد الر�ش كل  15يوم حتى
القطاف مع �إحترام فترة الأمان .وفي حال �إ�ستخدام مبيد �سبينوزاد
يتم الر�ش كل  9ايام .تزداد فعالية هذه المكافحة �إذا طبقت على نطاق
ّ
وا�سع بالتن�سيق مع مختلف مزارعي المنطقة في وقت واحد.
■المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
بايفينترين  ،Bifenthrinدلتامثرين � ،Deltamethrinسبينوزاد
 ،Spinosadثياميتوك�سام  +لمبدا �سيهالوثرين Thiametoxam +
( Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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44التريب�س Frankliniella occidentalis
)(Western Flower Thrips

و�صف الح�شرة:
■تم�ضي الح�شرة البالغة ال�شتاء على
الأع�شاب ال�ضارة
■تظهر العوار�ض على الثمار قبل �شهر
من القطاف
■تتكاثر في المناخ الجاف والحار
■يعتبر النكتارين من الأ�صناف الأكثر ح�سا�سية
�أعرا�ض اال�صابة:
■بقع ف�ضية على ق�شرة الثمار عند الجهة
المحتكة مع الأوراق
■بقع بي�ضاء او ف�ضية اللون مع نقاط
�سوداء على الجهة ال�سفلية للأوراق
المراقبة الحقلية:
ابتداء من مرحلة الإزهار ومراقبتها
■و�ضع الم�صائد الزرقاء الال�صقة
ً
مرة واحدة في الأ�سبوع لر�صد �أول ظهور الح�شرة البالغة �أو
■هز الطرود فوق �صينية مرة �أو مرتين في الأ�سبوع
عتبة التدخل:
■نكتارين :عند م�شاهدة الح�شرة
الوقاية:
■�إزالة الأع�شاب ال�ضارة
المكافحة الكيميائية:
■ر�ش المبيد الح�شري �سبينوزاد واعادة الر�ش بعد � 9أيام عند م�شاهدة
الح�شرة
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■المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
،Bifenthrin
بايفينترين
،Azadirachtin
ازاديراكتين
كلورانترانيليبرول  +ابامكتين )،(Chlorantraniliprole +Abamectin
كلوربيريفو�س � +سايبرمثرين (،)Chlorpyrifos + Cypermethrin
دلتامثرين  ،Deltamethrinلمبدا �سيهالوثرين ،Lambda cyhalothrin
ميثوميل � ،Methomylسبينوزاد  ،Spinosadثياميتوك�سام  +لمبدا
�سيهالوثرين (( )Thiametoxam + Lambda cyhalothrinراجع �ص
)٩٦ - ٩٢
المكافحة البيولوجية:
■من الأعداء الطبيعية المفتر�سة والمتواجدة في الطبيعة اللبنانية:

بقة الأزهار Orius spp.
(الح�شرة البالغة واليرقة يفتر�سان
التريب�س)

�أ�سد المن المفتر�س Chrysoperla carnea
(الح�شرة البالغة ،اليرقة والبي�ض)
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المن
ّ 55
من الدراق الأخ�ضر (Green Peach Aphids) Mysus persicae
�أّ .

و�صف الح�شرة:

■تم�ضي الح�شرة ال�شتاء على �شكل بيو�ض تحت البراعم
■تظهر في �أوائل الربيع وت�صيب البراعم الزهرية
■تنتقل الى الأوراق في ني�سان حيث ت�شتد الإ�صابة
■تنتقل في ال�صيف الى عائل �آخر ثم تعود في
�أواخر ال�صيف
■ناقلة لفيرو�س ال�شاركا

�أعرا�ض اال�صابة:
■�إلتفاف الأوراق وتجعدها
■ندوة ع�سلية ونمو ال�شحبيرة ال�سوداء
■وجود نمل
■ت�شوه الثمار
■�ضعف في نمو ال�شجرة
من الدراق الأ�سود Brachycaudus persicae
.ب ّ
)(Black Peach Aphids

�أعرا�ض اال�صابة:
■ت�شوه البراعم
■�ضعف في نمو ال�شجرة
من تجعد �أوراق اللوز Brachycaudus amygdalinus
.ج ّ
)(Almond Leaf-curl Aphids

�أعرا�ض اال�صابة:
■تجعد الأوراق والتفافها
■ت�شوه البراعم
■توقف نمو البراعم
■يبا�س الأوراق
■ندوة ع�سلية ونمو ال�شحبيرة ال�سوداء
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من �أغ�صان الدراق Pterochloroides persicae
.د ّ
)(Peach Trunk Aphids

�أعرا�ض اال�صابة:
■ندوة ع�سلية كثيفة
■نمو ال�شحبيرة ال�سوداء
■وجود نمل
■�ضعف في نمو ال�شجرة
■ت�ساقط الثمار
من الخوخ الدقيقي Hyalopterus pruni, H. amygdali
.ه ّ
)(Mealy Plum Aphids

�أعرا�ض اال�صابة:
■غبار �أبي�ض على الجهة ال�سفلية للأوراق
■جفاف الأوراق
■ندوة ع�سلية
■وجود نمل
■�ضعف في نمو ال�شجرة
المن:
المراقبة الحقلية لح�شرات
َ
■مراقبة  %10من ا�شجار الب�ستان
■مراقبة  100طرد من � 20شجرة ( 5طرود� /شجرة) مرة كل ا�سبوع
في مرحلة العقد وفي �أواخر �أيار
المن:
عتبة التدخل لح�شرات
َ
■عند م�شاهدة الح�شرة
المن:
الوقاية لح�شرات
َ
■ر�ش زيت �شتوي في ال�شتاء بعد التقليم للق�ضاء على بيو�ض الح�شرة
المن:
المكافحة الكيميائية لح�شرات
َ
■في حال ظهور الإ�صابة في المو�سم ال�سابق ،يتم مراقبة الب�ستان وعند
ظهور الح�شرة يتم ر�ش الأ�شجار في مرحلة الطربو�ش الزهري
بالمبيد الح�شري اميداكلوبرايد Imidacloprid
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■ر�ش الأ�شجار في مرحلة العقد ب�أحد المبيدات الح�شرية الم�سجلة في
وزراة الزراعة:
�أ�سيتاميبريد  ،Acetamipridالفا �سايبرمثرين ،Alpha-cypermethrin
ازاديراكتين �أ  ،Azadirachtin Aبايفينترين  ،Bifenthrinكلوربيريفو�س
ايثيل  ،Chlorpyrifos ethylكلوربيريفو�س � +سايبرمثرين
(� ،)Chlorpyrifos + Cypermethrinسايبرمثرين ،Cypermethrin
دلتامثرين  ،Deltamethrinا�سفنفلريت  ،Esfenvalerateاميداكلوبرايد
 ،Imidaclopridلمبدا �سيهالوثرين  ،Lambda cyhalothrinميثوميل
 ،Methomylثياميتوك�سام  ،Thiametoxamثياميتوك�سام  +لمبدا
�سيهالوثرين (( )Lambda cyhalothrin Thiametoxam +راجع �ص
)٩٦ - ٩٢
■اعادة الر�ش بالتناوب في �أواخر �أيار في حال ظهور الح�شرة مجدداً.
المن:
المكافحة البيولوجية لح�شرات
َ
■من الأعداء الطبيعية المتواجدة في البيئة اللبنانية:

يرقة المفتر�س Episyrphus balteatus
تفتر�س المن
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يرقة المفتر�س Scymnus appetezie
تفتر�س المن

المن Coccinella
خنف�ساء َ
septempunctata
(الح�شرة البالغة واليرقة تفتر�سان المن)

المفتر�س Aphidoletes aphidimyza
(الح�شرة البالغة واليرقة تفتر�سان المن)

�أ�سد المن Chrysoperla carnea
(الح�شرة البالغة واليرقة تفتر�سان المن)

66الح�شرات الق�شرية
�أ .ح�شرة الفواكه الق�شرية Parthenolecanium corni
)(European Fruit Lecanium Scale) (syn. Eulecanium corni

و�صف الح�شرة:
■تم�ضي الح�شرة ال�شتاء على الأغ�صان
في الطور الحوري
■تظهر في الربيع وتكمل دورة حياتها
على الأغ�صان
■تظهر الحوريات المتحركة للجيل الأول في ال�صيف وتهاجم الأوراق
■تعود الحوريات الى الأغ�صان في الخريف
�أعرا�ض الإ�صابة:
■ا�صفرار الأوراق وت�ساقطها
■وجود ندوة ع�سلية ونمو ال�شحبيرة ال�سوداء
■جفاف الأفرع وموت ال�شجرة في الإ�صابات المتقدمة
■تقليم الأفرع الم�صابة وحرقها
.بالح�شرة الق�شرية البي�ضاء Pseudaulacaspis pentagona
)(White Peach Scales

و�صف الح�شرة:
■ح�شرة ق�شرية ذات غطاء �شمعي
■تبيت الإناث الحامل على الأغ�صان في ال�شتاء
■متواجدة على الأغ�صان فقط
■للح�شرة � 3-2أجيال في ال�سنة ح�سب
المناخ والمنطقة
■تظهر اليرقات المتحركة للجيل الأول
ابتداء ًا من ن�صف ني�سان وحتى ن�صف ايار
■تظهر اليرقات المتحركة للجيل الثاني
ابتداء ًا من حزيران وحتى �شهر �آب
■تظهر اليرقات المتحركة للجيل الثالث ابتداء ًا من �أواخر �آب وحتى
�أواخر ت�شرين الأول
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�أعرا�ض الإ�صابة:
■�إمت�صا�ص الع�صارة النباتية و�إفراز التوك�سينات ال�سامة و�إلحاق �ضعف
في ال�شجرة
■�إ�صفرار الأوراق وت�ساقطها
■يبا�س البراعم وذبول ال�شجرة
■ظهور بقع حمراء اللون على الثمار
■جفاف الأفرع ويبا�سها
■وجود ندوة ع�سلية ونمو ال�شحبيرة ال�سوداء
المراقبة الحقلية للح�شرات الق�شرية:
■مراقبة الأغ�صان خالل التقليم في ال�شتاء ،وفي حال ظهور الح�شرة
يتم مراقبة:
ّ
	�-أ�سفل الأوراق من حزيران حتى منت�صف تموز لر�صد �أول
ظهور للحوريات المتحركة لح�شرة الفواكه الق�شرية
	�-أ�سفل الأوراق والأغ�صان في ني�سان ،ثم من حزيران حتى
�أواخر �أيلول لر�صد الطور الحوري الأول المتحرك للح�شرة
الق�شرية البي�ضاء
■مراقبة فق�س البي�ض عن طريق و�ضع
غ�صن ًا م�صاب ًا بالإناث البالغات على خ�شبة
�أو �صينية بي�ضاء تحيطه دائرة فزلين.
تعلق ال�صينية على ال�شجرة في ال�صيف
يتم �إ�صطياد
ويتم مراقبتها كل �أ�سبوع حتى ّ
الحوريات الحديثة الفق�س على الفزلين.
عتبة التدخل للح�شرات الق�شرية:
■ح�شرة الفواكه الق�شرية :عند م�شاهدة مجمعات الح�شرة
■الح�شرة الق�شرية البي�ضاء� %15-10 :أ�شجار م�صابة في مرحلة بعد
العقد و� %30-20أ�شجار م�صابة خالل �آب وايلول
المكافحة الوقائية للح�شرات الق�شرية:
■ر�ش زيت �شتوي في �أواخر ال�شتاء وقبل تفتح البراعم في حال ظهور
الح�شرة في المو�سم ال�سابق
■ر�ش المبيد الح�شري ديازينون  Diazinonعلى الحطب مرة واحدة
في ال�سنة (راجع �ص )٩٦ - ٩٢
■الحفاظ على الأعداء الطبيعية للح�شرة �أو �إدخالها �ضمن المكافحة
البيولوجية
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■عدم �إدخال الح�شرة الى الب�ستان عبر مادة نباتية موب�ؤة �أو من م�شتل
لم يكافح الح�شرة
■تنظيف الأغ�صان التي تحمل الح�شرة بر�ش المياه تحت �ضغط عال �أو
تنظيف الأغ�صان بالفر�شاة خالل عملية التقليم
■�إعتماد الر�شة ال�شتوية وهي زيت معدني م�ضاف اليه مبيد ح�شري.
■تقليم الأفرع الم�صابة.
المكافحة الكيميائية للح�شرات الق�شرية:
■ر�ش الزيت المعدني عند مرحلة النمو الخ�ضري لمكافحة الح�شرة في
جميع �أطوارها
■ين�صح بمكافحة الطور الحوري الأول المتحرك
المكافحة البيولوجية للح�شرات الق�شرية:
■من الأعداء الطبيعية المتواجدة في البيئة اللبنانية:

Geocoris spp.
(الح�شرة البالغة واليرقة)

المفتر�س Chilocorus bipustulatus
(الح�شرة البالغة واليرقة)

المتطفل Metaphycus flavus
(الح�شرة البالغة)

المتطفل Aphytis spp.
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7.7كابنود�س اللوزيات �أو حفار �ساق الدراق Capnodis tenebrionis
)(Mediterranean Flatheaded Rootborer

و�صف الح�شرة:
■تم�ضي الح�شرة ف�صل ال�شتاء في الطور
اليرقي �أو البالغ
■تظهر الح�شرة البالغة من ني�سان حتى
�أيلول
■تتغذى الح�شرة البالغة على الأوراق
■ت�ضع الأنثى البيو�ض عند منطقة العنق
�أو في التربة عند توافر المناخ الجاف
والحار
■بعد فق�س البي�ض ( 12 -6يوم) تدخل
اليرقات الجذور لتتغذى عليها
■يمتد طور اليرقة من  13الى � 22شهر
■تعتبر الأ�صول ذات الجذور ال�سطحية
�أكثر �إ�صابة بالح�شرة
�أعرا�ض الإ�صابة:
■�أنفاق طويلة ومتداخلة عند منطقة العنق بطول � 45-30سم مملوءة
بالن�شارة
■يرقات بي�ضاء داخل الأنفاق
■ت�آكل ق�شرة الجذع والجذور ومنطقة العنق
■�ضعف ال�شجرة وموتها
المراقبة الحقلية:
■مراقبة وجود الح�شرة البالغة من ني�سان حتى ايلول
■عند ظهور عوار�ض الذبول على الأ�شجار ،يتم مراقبة وجود
اليرقات عند منطقة العنق
المكافحة الوقائية:
■تقوية بنية ال�شجرة بوا�سطة الت�سميد والري المنتظم والمتوازن
■�إزالة الأع�شاب ال�ضارة
■قلع الأ�شجار الم�صابة جد ًا وحرقها
■جمع الح�شرات البالغة والق�ضاء عليها
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■ري الب�ستان بمواعيد متقاربة من �أيار حتى منت�صف تموز للق�ضاء
على اليرقات الحديثة الفق�س
■دهن منطقة العنق بالكل�س المطفى الم�ضاف اليه �إحدى المبيدات
الح�شرية مثل كلوربيريفو�س ايثيل  Chlorpyrifos ethylفي حال
ظهور الإ�صابة في المو�سم ال�سابق
■و�ضع �شباك حول منطقة العنق والتربة المحيطة بالجذع ب�شكل خيمة
تغطي جزء ًا من التراب حول ال�شجرة ال�صطياد الح�شرة البالغة لمنعها
من التزاوج وو�ضع البي�ض
المكافحة العالجية:
■�إزالة الدودة من داخل النفق في الخريف بوا�سطة �سلك معدني
معكوف الر�أ�س
■تنظيف الثقوب و�سدها بالطين او الم�ستيك
المكافحة البيولوجية:
■مكافحة الح�شرة البالغة واليرقات بوا�سطة الديدان الثعبانية المفيدة
( )Nematodesمن نوع � Heterorhabditis bacteriophoraأو
 Steinernema faltiaeعبر مياه الري و�أثناء غروب ال�شم�س نظر ًا
لح�سا�سية هذه الكائنات على ال�ضوء.
المكافحة الكيميائية:
يتم ر�ش منطقة العنق والتربة المحيطة بالجذع ب�إحدى المبيدات
■ ّ
الح�شرية في حال وجود الإ�صابة في ال�سنة ال�سابقة �أو في حال ظهور
العوار�ض على الأ�شجار
■المبيدات الح�شرية الم�سجلة في وزارة الزراعة:
(Chlorantraniliprole
كلورانترانيليبرول  +ابامكتين +
) ،Abamectinكلوربيريفو�س ايثيل  ،Chlorpyrifos ethylدلتامثرين
 ،Deltamethrinثيامتوك�سام  +لمبدا �سيهالوثرينThiametoxam +
( Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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8.8حفار ال�ساق ذو القرون الطويلة Cerambyx dux
)(Long Horn Borer

و�صف الح�شرة:

■تم�ضي الح�شرة البالغة ال�شتاء في الأنفاق
■تظهر الح�شرة البالغة في �أواخر الربيع وت�ضع
البيو�ض في �شقوق الجذع على فترات
■تتغذى اليرقات من الخ�شب لمدة
� 17 - 15شهر

�أعرا�ض الإ�صابة:

■�أنفاق في عمق الخ�شب في الجذوع والأغ�صان
الكبيرة وتحت الق�شرة
■وجود �أكثر من يرقة داخل الأنفاق ومواد
�صمغية عند مداخل الثقوب
■�ضعف الأغ�صان ،تك�سرها �أو موتها

المراقبة الحقلية:

■مراقبة وجود ثقوب ومادة �صمغية على الأغ�صان والجذع في الربيع وال�صيف

المكافحة الوقائية:

■تقوية بنية ال�شجرة بوا�سطة الت�سميد والري المنتظم
مبا�شرة وحرقها في الخريف وال�شتاء
■تقليم الأغ�صان الفرعية الم�صابة تحت الثقب
ً
■قلع الأ�شجار الم�صابة جد ًا وحرقها
■جمع الح�شرات البالغة والق�ضاء عليها
■دهن جذوع الأ�شجار والأفرع الهيكلية بالكل�س المطفى والم�ضاف �إليه �إحدى
المبيدات الح�شرية مثل كلوربيريفو�س �أثيل  Chlorpyriphos ethylفي حال ظهور
الإ�صابة في المو�سم ال�سابق

المكافحة العالجية:

■�إزالة الدودة من داخل النفق في الخريف بوا�سطة �سلك معدني معكوف الر�أ�س
■تنظيف الثقوب و�سدها بالطين او الم�ستيك
■المبيدات الح�شرية الم�سجلة في وزارة الزراعة:
كلورانترانيليبرول  +ابامكتين (،)Chlorantraniliprole + Abamectin
كلوربيريفو�س ايثيل  ،Chlorpyrifos ethylدلتامثرين  ،Deltamethrinثيامتوك�سام
 +لمبدا �سيهالوثرين ( Thiametoxam + Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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9.9حفار �ساق التفاح (Leopard Moth) Zeuzera pyrina
و�صف الح�شرة:
■تم�ضي اليرقة ال�شتاء داخل النفق لتخرج
ح�شرة كاملة في ايار
■ت�ضع الإناث البيو�ض في �شقوق ال�ساق
وعلى فترات من حزيران حتى �آب
�أعرا�ض الإ�صابة:
■ثقوب في الخ�شب ون�شارة حمراء مع
ع�صارة نباتية عند مدخل الثقب
■نفق �صاعد الى الأعلى عند الثقب
■ ذبول مفاجئ للأوراق
■يبا�س الطرود والأغ�صان و�ضعف ال�ساق والفروع الم�صابة
وتعر�ضها للك�سر ال�سهل
المراقبة الحقلية:
■مراقبة الطرود من حزيران حتى �آب
■مراقبة الأغ�صان من �آب حتى الخريف
■مراقبة وجود ن�شارة على الأغ�صان �أو على الأر�ض بالقرب من
الجذع
■و�ضع م�صيدة فرومونية من نوع � Funnelأو  Deltaومراقبتها من �أيار
حتى الخريف
المكافحة الوقائية:
■تقوية بنية ال�شجرة بوا�سطة الت�سميد والري المنتظم
■تقليم الأغ�صان الم�صابة تحت الثقب مبا�شرة وحرقها في الخريف
وال�شتاء
المكافحة الميكانيكية:
■�إزالة الدودة من داخل النفق في الخريف بوا�سطة �سلك معدني
معكوف الر�أ�س
■تنظيف الثقوب وا�ستعمال معجون الومينيوم فو�سفايد و�سدها بالطين
او الم�ستيك
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المكافحة العالجية:
■ر�ش الأ�شجار بعد � 3أ�سابيع من التقاط �أول ح�شرة في الم�صيدة� .إعادة
الر�ش بعد  15يوم.
■في حال ظهور الإ�صابة على الطرود ،ر�ش الأ�شجار الم�صابة فقط
ب�إحدى المبيدات الح�شرية.
المكافحة الكيميائية:
■المبيدات الح�شرية الم�سجلة في وزارة الزراعة:
(Chlorantraniliprole
كلورانترانيليبرول  +ابامكتين +
) ،Abamectinكلوربيريفو�س ايثيل  ،Chlorpyrifos ethylدلتامثرين
 ،Deltamethrinثيامتوك�سام  +لمبدا �سيهالوثرينThiametoxam +
( Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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1010جعل الأزهار (Rose schafer) Oxythera sp., Tropinota spp.

و�صف الح�شرة:
■تم�ضي الح�شرة البالغة ال�شتاء في التراب
وتظهر في الربيع حتى �أواخر ال�صيف
■ح�شرة م�ضرة في طورها البالغ
■تتغذى الح�شرة البالغة على الأزهار
�أعرا�ض الإ�صابة:
■ت�آكل الأزهار و�إجها�ضها
المراقبة الحقلية:
■�إ�ستخدام الم�صائد المائية الزرقاء �أو البي�ضاء
المكافحة الوقائية:
■جمع الح�شرات البالغة وتلفها
■�إ�ستخدام مكثف للم�صائد المائية الزرقاء �أو البي�ضاء
■�إزالة الأع�شاب ال�ضارة خا�صة التابعة لعائلة ال�صليبيات
المكافحة الكيميائية:
■المبيدات الح�شرية الم�سجلة في وزارة الزراعة:
كلوربيريفو�س ايثيل  ،Chlorpyrifos ethylثيامتوك�سام  +لمبدا
�سيهالوثرين (( )Thiametoxam + Lambda-cyhalothrinراجع �ص
)٩٦ - ٩٢
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1111خنف�ساء قلف الأ�شجار �أو �سو�سة القلف Scolytus spp.
)(Shothole borer

و�صف الح�شرة:
■هي �آفة ثانوية ت�صيب الأ�شجار ال�ضعيفة
والم�صابة ب�آفة رئي�سية خا�صة ح�شرات
الخ�شب
■تم�ضي اليرقات ف�صل ال�شتاء في الأنفاق
■تخرج الح�شرة البالغة في ني�سان� -أيار،
في تموز � -آب وفي �أيلول لتتزاوج ثم
تدخل النفق مجدد ًا لو�ضع البي�ض
■تتغذى اليرقات على الخ�شب
�أعرا�ض الإ�صابة:
■ثقوب �صغيرة ك�ضرب الخردق
تحت ق�شرة الجذع والأفرع
الهيكلية مع وجود خيوط �صمغية
■�أنفاق متعرجة في الخ�شب
■ يبا�س الأفرع وموت الأ�شجار القديمة
المراقبة الحقلية:
■مراقبة وجود الأنفاق عند م�شاهدة الثقوب �أو عند ظهور عوار�ض
�ضعف في ال�شجرة
المكافحة الوقائية:
■تقوية بنية ال�شجرة بوا�سطة الت�سميد والري المنتظم والمتوازن
■تقليم الأغ�صان الم�صابة
■قطع الأ�شجار الم�صابة ب�شدة وحرقها
■ ر�ش زيت معدني في ال�شتاء
المكافحة الكيميائية:
■دهن الأغ�صان الم�صابة بالكل�س المطفى والم�ضاف �إليه �إحدى
المبيدات الح�شرية في حال ظهور الإ�صابة في المو�سم ال�سابق
■المبيد الح�شري الم�سجل في وزارة الزراعة:
كلوربيريفو�س ايثيل  ،Chlorpyrifos ethylثيامتوك�سام  +لمبدا �سيهالوثرين
( Thiametoxam + Lambda cyhalothrinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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IIIIالأكاروز
1.1الأكاروز الأحمر (European Red Mite) Panonychus ulmi

و�صف الآفة:
■يم�ضي الأكاروز ف�صل ال�شتاء على �شكل
بيو�ض
■تظهر الإ�صابة من ني�سان عند تفتح البراعم
■ ت�شتد الإ�صابة في تموز و�آب
�أعرا�ض الإ�صابة:
■تحول لون الأوراق �إلى ف�ضي ثم برونزي وت�ساقطها مبكر ًا
■ثمار �صغيرة الحجم
■�ضعف في نمو ال�شجرة و�ضعف في االنتاج
■بيو�ض حمراء على البراعم والأغ�صان في ال�شتاء

2.2الأكاروز ذو النقطتين Tetranychus urticae
)(Two spotted Mite

و�صف الآفة:
■تم�ضي �إناث الأكاروز الملقحة ف�صل
ال�شتاء تحت ق�شور الجذوع وفي
الأوراق المت�ساقطة
■تظهر الإ�صابة عند �إنتفاخ البراعم
وت�شتد من نهاية حزيران حتى �آب
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�أعرا�ض الإ�صابة بالأكاروز:
■تحول لون الأوراق �إلى الأ�صفر الفاتح مع مناطق برونزية وت�ساقطها
مبكر ًا وت�صبح الأوراق مغطاة بان�سجة حريرية
■�ضعف في نمو ال�شجرة ،ثمار �صغيرة الحجم و�ضعف في الإنتاج
المراقبة الحقلية للأكاروز:
■ مراقبة � 5أغ�صان بعمر �سنتين من كل
� 10أ�شجار في �أواخر ال�شتاء لر�صد
وجود بي�ض الأكاروز
■مراقبة فق�س بي�ض الأكاروز عن
طريق و�ضع غ�صن ًا م�صاب ًا ببي�ض
الآكاروز على خ�شبة �أو �صينية بي�ضاء
تحيطه دائرة فزلين .تعلق ال�صينية
ابتداء من مرحلة
على ال�شجرة في ال�شتاء ويتم مراقبتها كل ا�سبوع
ً
يتم �إ�صطياد العناكب
الطربو�ش الزهري حتى �سقوط التويجات حيث ّ
الحديثة الفق�س على الفزلين
■مراقبة ورقتين من كل من � 50شجرة مرة كل ا�سبوعين منذ مرحلة
�سقوط التويجات حتى �آب لر�صد وجود �أكاروز �سارح
■عتبة التدخل للأكاروز:
 -في �أواخر ال�شتاء %40 :من الأغ�صان م�صابة (�أكثر من  10بيو�ض/الغ�صن)
 -الربيع وال�صيف %40 :من الأوراق (� 1أكاروز �سارح/الورقة)المكافحة الكيميائية للأكاروز:
■في ال�شتاء :ر�ش زيت معدني �أو ر�ش مبيد لمكافحة البي�ض مثل
ديازينون ( Diazinonراجع �ص )٩٦ - ٩٢
■في �أواخر ال�شتاء عند تفتح البراعم (�أوائل فق�س البي�ض) :ر�ش زيت
معدني �أو ر�ش مبيد عناكبي في حال لم تتم العملية في ال�شتاء
■في الربيع وبعد الإزهار (عند �أواخر فق�س البي�ض) :ر�ش �إحدى
المبيدات العناكبية
■بعد العقد ،ر�ش مبيد عناكبي لجميع �أطوار الأكاروز مع �إحترام فترة
الأمان قبل القطاف
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■�إ�ستخدام �أحد المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
زيت معدني ( Mineral oilزيت البارافين  ،)Paraffinic oilميلبمكتين
 ،Milbemectinاتوكزازول  ،Etoxazolكبريت � ،Sulfurسبيروديكلوفن
( Spirodiclofenلمكافحة الأكاروز ذو النقطتين)� ،سيفلوميتوفين
( Cyflometofenلمكافحة الأكاروز ذو النقطتين) (راجع �ص )٩٦ - ٩٢
المكافحة البيولوجية للأكاروز:
■جمع �أوراق العنب من الكروم المهملة التي تحوي مجموعات من
الأكاروزات المفتر�سة وو�ضعها على �أغ�صان الأ�شجار
■ال داعي للمكافحة الكيميائية في حال وجود �أكاروز مفتر�س واحد
مقابل  5من الأكاروز الأحمر (م�ضرة) على الورقة الواحدة
■من الأعداء الطبيعية المتخ�ص�صة على الأكاروز والمتواجدة في
الطبيعة اللبنانية:

العنكبوت المفتر�س
Phytoseiulus persimilis

�أ�سد المن Chrysoperla carnea
(الح�شرة البالغة واليرقة)

بقة الأنتوكوري�س Anthocoris spp.
(الح�شرة البالغة واليرقة)

المفتر�س Stethorus spp.
(الح�شرة البالغة واليرقة تفتر�س العناكب)

المفتر�س Orius spp.
(الح�شرة البالغة واليرقة)
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 IIIIIالأمرا�ض الفطرية
1.1مر�ض تجعد الأوراق Taphrina deformans
)(Peach Leaf Curl

و�صف المر�ض:
■المرحلة الح�سا�سة هي مرحلة بداية تكون الوريقات داخل البراعم
الخ�ضرية (مرحلة النقطة الخ�ضراء) خالل مرحلة �إنتفاخ البراعم حتى
مرحلة انتهاء نمو الأوراق
اعرا�ض اال�صابة:
■ت�شوه ،تجعد وتلون الأوراق باللون
الأ�صفر -الأحمر في بداية الربيع
■زيادة �سماكة الأوراق
■ت�ساقط الأوراق ذات الإ�صابة القوية
في بداية ف�صل ال�صيف
■ت�شوه في الثمار وتغير باللون الى
�أ�صفر�-أحمر
■ت�ساقط الثمار ال�صغيرة
■قرب الم�سافة بين العقد في الطرود
■موت الأ�شجار في حال اال�صابة
ال�شديدة
المراقبة الحقلية:
■يعتبر مر�ض ًا وبائي ًا في العديد من المناطق اللبنانية لذا يجب مكافحته
وقائي ًا عند بداية تفتح البراعم
المكافحة الوقائية:
■�إختيار �أ�صناف �أقل ح�سا�سية
■قطع وحرق الطرود الم�صابة
■في حال ت�سجيل الإ�صابة في المو�سم ال�سابق ،يجب ر�ش الأ�شجار في
مرحلة ت�ساقط الأوراق في الخريف وفي مرحلة النقطة الخ�ضراء قبل
تفتح البراعم مبا�شرة ب�أحد المركبات النحا�سية �أو الزيرام
■في حال هطول �أمطار كثيف بعد الر�ش و�إغت�سال الأ�شجار ،يجب
�إعادة الر�ش خالل � 24ساعة
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المكافحة الكيميائية:
■في حال �إ�ستمرار الأحوال الجوية المالئمة في الفترة الح�سا�سة وح�سب
يتم بعد  15-10يوم من المكافحة
ح�سا�سية ال�صنف المزروعّ ،
الوقائية بالمركبات النحا�سية ،ر�ش الأ�شجار بالمبيد الفطري زيرام
حتى �إنتهاء هذه الفترة الح�سا�سة
■المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
هيدروك�سايد النحا�س � ،Copper hydroxideأوك�سيكلورير النحا�س
 ،Copper oxychlorideكازوكامي�سين  +كابر �أوك�سيكلورايد
( ،)Kasugamycin + Copper Oxychlorideزيرام ( Ziramراجع
�ص )٩٦ - ٩٢
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2.2البيا�ض الدقيقي (الرمد) Sphaerotheca pannosa
)(Powdery Mildew

و�صف المر�ض:
■ي�سبب خ�سائر �إقت�صادية كبيرة لدى بع�ض الأ�صناف الح�سا�سة
كالنكتارين
■يق�ضي الفطر ف�صل ال�شتاء على البراعم الم�صابة
■الظروف المناخية المنا�سبة :رطوبة ن�سبية عالية وحرارة 25-20
درجة مئوية
■الفترة الح�سا�سة هي من مرحلة ما بعد الإزهار وحتى تخ�شب النواة
�أعرا�ض اال�صابة:
■بقع مغبرة بي�ضاء اللون على الأوراق
من الجهة الخلفية
■�إلتواء ،تجعد وتقزم الأوراق
■يبا�س الأوراق وت�ساقطها في بع�ض
الأحيان
■ نمو بطيء في الطرود الفتية وظهور
�صفائح بي�ضاء
■بقع بي�ضاء مغبرة معزولة �أو مجمعة
على الثمار عند الأ�صناف الح�سا�سة
■توقف نمو الثمار الفتية (حجم الجوزة) ،ت�شوهها وظهور ت�شققات
و�إفرازات �صمغية واحتمال ت�ساقطها
المكافحة الوقائية:
■�إختيار �أ�صناف �أقل ح�سا�سية
■تقليم الأ�شجار و�إبعاد الأغ�صان الم�صابة الحاملة للمر�ض
■�إزالة الطرود الم�صابة مبا�شرة بعد تفتح البراعم
■�إعتماد الر�شة ال�شتوية الوقائية للمبيدات الفطرية و�إعادة الر�ش في
حال هطول �أمطار غزيرة وغ�سل المبيد
المكافحة الكيميائية:
يتم ر�ش الأ�شجار ابتداء ًا
■في حال ا�ستمرار الأحوال الجوية المالئمةّ ،
من مرحلة ت�ساقط التويجات ب�أحد المبيدات الفطرية الجهازية واعادة
الر�ش بالتناوب بين المبيدات (من عوائل مختلفة) كل  14 -12يوم
■من الممكن ر�ش مادة الكبريت والمواد النحا�سية بعد القطاف
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■يمكن مزج المبيدات الجهازية مع الكبريت الغروي لزيادة الفعالية
�شرط ان ال تتعدى الحرارة  30درجة مئوية
■المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
ازوك�سي�ستروبين � ،Azoxystrobinأزوك�سي�ستروبين  +ديفنكونازول
( )Azoxystrobin + Difenoconazoleبو�سكاليد  +بيراكلو�ستروبيلين
� ،Pyraclostrobin) + (Boscallidسيبروكونازول ،Cyproconazole
ديفنوكونازول  ،Difenoconazoleكريزوك�سيم-مثيل Kresoxim-
 ،methylمايكلوبوتانيل  ،Myclobutanilبانكونازول ،Penconazole
كبريت  ،Sulfurكبريت ميكروني � ،Micronized sulfurستربتومي�سي�س
ليديك�س  ،Streptomyces lydicusترياديمينول ،Triadimenol
ترايفلوك�سي�ستروبيين ( Trifloxystrobinراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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3.3مر�ض تنقر الأوراق Wilsonomyces carpophilus
)(Coryneum Blight / Shothole

و�صف المر�ض:
■يبقى الفطر على الأغ�صان والبراعم الم�صابة خالل ال�شتاء
■الظروف المالئمة :حرارة  )27-9( 20درجة مئوية ،رطوبة
مرتفعة وتوافر الهواء في الربيع
�أعرا�ض الإ�صابة:
■ بقع حمراء على الأوراق في الربيع،
ثم تقدح الأوراق ويبا�س العناقيد
الزهرية قبل تفتح التويجات
■بقع م�ستديرة �صغيرة على الثمار مع
�إحتمال �إفرازات �صمغية
■تقرحات و�إفرازات �صمغية على
الأغ�صان
■�إحتمال موت البراعم في نهاية ف�صل
ال�شتاء وعدم تفتح البراعم في الربيع
المقبل
المراقبة الحقلية:
■ مراقبة الأوراق والعناقيد الزهرية عند
�إنتفاخ البراعم ،بعد االزهار ومبا�شرة
بعد تكون الثمار الفتية
المكافحة الوقائية:
■�إختيار �أ�صناف �أقل ح�سا�سية
■زرع ال�شتول على م�سافة كافية للتهوئة
■تقليم الب�ساتين ب�شكل جيد
■قطع وحرق الأغ�صان الم�صابة
■ر�ش عند نهاية ت�ساقط الأوراق في ف�صل الخريف وقبل هطول
الأمطار �إحدى المركبات النحا�سية في حال انت�شار المر�ض في المو�سم
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المكافحة الكيميائية:
■�إن مكافحة مر�ض المونيليا تكفي لو�ضع حد لتطور مر�ض تنقر
الأوراق
■�إ�ستخدام �إحدى المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
ازوك�سي�ستروبين  ،Azoxystrobinبيراكلو�ستروبيلين  +بو�سكاليد
( ،)Pyraclostrobin + Boscallidايبروديون ،Iprodione
كازوكامي�سين  +كابر �أوك�سيكلورايد (Kasugamycin + Copper
 ،)Oxychlorideكبريت تعفيري � ،Sulfurسلفات النحا�س Tribasic
( Copper Sulfateراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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4.4مر�ض الورق الف�ضي Chondrostereum purpureum (syn.
)Stereum purpureum) (Silver leaf

و�صف المر�ض:
■ينت�شر بوا�سطة الأمطار والهواء ويدخل عبر
الجروح
■ينت�شر في الأرا�ضي الثقيلة
■العوامل المناخية المنا�سبة� :شتاء دافئ ورطب
�أعرا�ض الإ�صابة:
■الأوراق ف�ضية اللون� ،صغيرة الحجم
وملتفة ،مع احتمال تمزق في الطبقة
ال�سطحية
■ توقف نمو ال�شجرة وموتها في ال�سنة
الثالثة �أو الرابعة بعد نمو الفطر في
الأجزاء الخ�شبية
المكافحة الوقائية:
■�إختيار �شتول �سليمة
■تقليم اال�شجار ال�سليمة قبل الم�صابة
■عدم التقليم في ظروف مناخية ذات
رطوبة عالية
■تطهير معدات التقليم وتغطية �أماكن
الجروح الناتجة عن التقليم بالما�ستيك
نمو الفطر في الأجزاء الخ�شبية
■�إعتماد ري وت�سميد �آزوتي متوازن
■�إزالة الأغ�صان الم�صابة وحرقها
■�إقتالع الأ�شجار ذات الإ�صابة ال�شديدة وحرقها
■ت�صريف المياه الزائدة
المكافحة الكيميائية:
■ال يوجد �أي مكافحة عالجية لهذا المر�ض
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5.5المونيليا Monilinia laxa & M. fructigena
)(Brown Rot Blossom & Twig Blight

و�صف المر�ض:

■المراحل الأكثر ح�سا�سية لل�شجرة على الفطر هي فترة الإزهار وفترة ن�ضوج
الثمار ( 25-20يوم قبل القطاف)
■الظروف المالئمة :رطوبة مرتفعة وحرارة ما بين  15و 20درجة مئوية ،ولكن
هذه الظروف ال تتوافر في لبنان خالل فترة ن�ضوج الثمار لذلك لم يتم حتى الآن
ت�سجيل في لبنان �إ�صابة بفطر مونيليا من نوع Monilinia fructicola
■ال تنتقل العدوى من الزهر �إلى الثمار كون الفطر غير راكد
■يدخل ال�شجرة عبر الجروح وال�شقوق

اعرا�ض اال�صابة:

■ذبول مفاجئ
■�إحتراق العناقيد الزهرية مع بقائها على الأغ�صان
بعد ت�ساقط التويجات وعدم عقد الثمار
■ تقرحات و�إفرازات �صمغية على الأغ�صان
بعد مرحلة الإزهار ويبا�سها
■بقع داكنة اللون مع نمو عفن طري على الثمار
■يبا�س الثمار (ثمار مومياء) وبقا�ؤها على
الأ�شجار خالل ف�صل ال�شتاء

المراقبة الحقلية:

■مراقبة العناقيد الزهرية منذ مرحلة تكون البراعم حتى ت�ساقط التويجات

المكافحة الوقائية:

■�إختيار �أ�صناف �أقل ح�سا�سية
■�إعتماد ري وت�سميد متوازن
■زرع ال�شتول على م�سافة كافية للتهوئة خا�صة في المناطق المعر�ضة للرطوبة
العالية
■قطع وحرق الأغ�صان الم�صابة
■�إزالة الثمار الم�صابة والثمار المتبقية على الأ�شجار بعد القطاف
■مكافحة الح�شرات التي ت�سبب الجروح على الثمار والأغ�صان
■عدم جرح الثمار عند القطاف
■عدم تخزين الثمار الم�صابة
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المكافحة الكيميائية:
■في حال ت�سجيل �إ�صابة في المو�سم ال�سابق �أو في حال توفر
الظروف المناخية المنا�سبة ،ر�ش الأ�شجار خالل مرحلة %20-10
من تفتح الأزهار ب�إحدى المبيدات الفطرية مثل ديفنوكونازول
( Difenoconazoleراجع �ص )٩٦ - ٩٢
■وفي حال �إ�ستمرار الأحوال الجوية المالئمة ،يتم ر�ش الأ�شجار عند
 %80من تفتح الأزهار ب�أحد المبيدات الفطرية الوقائية والجهازية
مثل �سايبرودينيل  +فلديوك�سونيل (،)Cyprodinil + Fludioxonil
تيوفانات  -مثيل ( Thiophanate-Methylراجع �ص )٩٦ - ٩٢
■ر�ش الأ�شجار  25-20يوم قبل القطاف ب�أحد المبيدات الفطرية
الجهازية في حال توفر الظروف المناخية المنا�سبة خالل ن�ضوج الثمار
■المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
ازوك�سي�ستروبين � ،Azoxystrobinأزوك�سي�ستروبين  +ديفنكونازول
( ،)Azoxystrobin + Difenoconazoleبيراكلو�ستروبيلين +بو�سكاليد
( ،)Pyraclostrobin + Boscalidكابتان � ،Captanسيبروكونازول
� ، Cyproconazoleسايبرودينيل� ، Cyprodinilسايبرودينيل
 +فلديوك�سونيل ( ،)Cyprodinil + Fludioxonilديفنوكونازول
(للعفن البني
 ،DifenoconazoleفينبيرازامينFenpyrazamin
 ،)Monilinia fructigenaايبروديون  ،Iprodioneمايكلوبوتانيل
 ،Myclobutanilكبريت تعفيري � ،Sulfurستربتومي�سي�س ليديك�س
) ،(Streptomyces lydicusتيوفانات – مثيل ، Thiophanate methyl
�سلفات النحا�س ، Tribasic Copper Sulfateتريفلوميزول Triflumizol
(راجع �ص )٩٦ - ٩٢
■عدم ا�ستخدام المبيدات الجهازية التابعة لعائلة بانزيميدازول
تم ت�سجيل
مثل تيوفانات  -مثيل  Thiophanate-Methylفي حال ّ
الإ�صابة بفطر المونيليا  Monilinia fructicolaب�سبب عدم فعالية
المبيد على الفطر.
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6.6مر�ض الجرب (Scab) Venturia carpophila
)(syn. Cladosporium carpophilum

و�صف المر�ض:
■مر�ض فطري خطير على الدراق والنكتارين خا�صة في المناطق
الدافئة والرطبة
■يتواجد المر�ض على الأغ�صان القديمة
■ينت�شر في بداية الربيع عند توفر الظروف المناخية المالئمة:
 رطوبة  %100-70وحرارة  30-15درجة مئوية فترات خطورة المر�ض من بداية العقد حتى ق�ساوة اللب�أعرا�ض اال�صابة:
■ ظهور بقع م�ستديرة و�صغيرة (1ملم)
خ�ضراء اللون على الثمار ثم على
الأغ�صان الفتية والأوراق ،تتحول
الى اللون الأ�سود ( 4-2ملم) وتتال�صق
في مرحلة متقدمة من الإ�صابة
■ت�شققات في الثمار وتعر�ضه للهريان
■ظهور بقع حمراء اللون وم�ستديرة على
�أغ�صان بع�ض الأ�صناف ( 5-1ملم)
تتحول الى اللون الأ�سود خالل ال�شتاء
■يبا�س الأفرع الفتية في بع�ض الأحيان
المكافحة الوقائية:
■اعتماد تقليم جيد لتهوئة الأ�شجار
وتخفيف الرطوبة و�إزالة الأغ�صان الحاملة للمر�ض
المكافحة الكيميائية:
■ر�ش الأ�شجار في بداية تفتح ك�أ�س الزهرة و�إعادة الر�ش بعد  14يوم ًا
( 5-3ر�شات) عند توفر الظروف المناخية المالئمة
■المبيدات الزراعية الم�سجلة في وزراة الزراعة:
ازوك�سي�ستروبين � ،Azoxystrobinأزوك�سي�ستروبين  +ديفنكونازول
(� ،)Azoxystrobin + Difenoconazoleسلفات النحا�سTribasic
( Copper Sulfateراجع �ص )٩٦ - ٩٢
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7.7الفرتي�سيليوم (Verticilium Wilt) Verticillium dahliae

و�صف المر�ض:
■متواجد في التربة ويدخل �إلى ال�شجرة
عبر الجروح في الجذور
■ينت�شر المر�ض ب�شكل ع�شوائي في الب�ستان
■العوامل المناخية المنا�سبة :ربيع رطب
يليه فترة دافئة
■له عوائل عديدة (باذنجان ,بندورة,
بطاطا)
■تعي�ش حوي�صالته (بذوره) في التربة
لمدة تزيد عن � 10سنوات
اعرا�ض اال�صابة:
■ ذبول �أوراق بع�ض الأغ�صان خالل فترة
حزيران-تموز وت�ساقطها في تموز و�آب
■ذبول ن�صفي في ال�شجرة الم�صابة
■�إلتواء الن�صف النهائي في الطرود
الم�صابة «ع�صا الراعي»
■تلون في الأوعية عند القطع العامودي
للأغ�صان الم�صابة وحلقات بنية �أللون
عند القطع الأفقي
المكافحة الوقائية:
■�إختيار �شتول �سليمة
■عدم زراعة الخ�ضار (باذنجان ،بندورة ،بطاطا ،بطيخ� ،إلخ) بين
الأ�شجار المثمرة
■عدم �إ�ضافة الأتربة قبل الت�أكد من خلوها من الأمرا�ض عبر التحاليل
المخبرية
■ تجنب جرح الجذور خالل الأعمال الزراعية للب�ساتين
■�إعتماد ري وت�سميد متوازن
■غ�سل الجرارات الزراعية وادوات الفالحة (�سكك ،فرامة �إلخ)
لتفادي �إنتقال المر�ض
المكافحة الكيميائية:
■ال يوجد �أي مكافحة عالجية فعالة لهذا المر�ض
82

8.8هريان العنق والجذور Phytophthora cactorum, P. syringae
()Crown and Root Rot

و�صف المر�ض:
■مر�ض فطري خطير
■متواجد في التربة خا�صة في الأرا�ضي ال�شديدة
الرطوبة وال�سيئة ال�صرف

الن�سيج الم�صاب ذات اللون البني

�أعرا�ض الإ�صابة:
■ذبول مفاجئ في ال�صيف
■�إهتراء منطقة العنق
■الن�سيج ذات لون �أ�سمر محمر مع �إفرازات
�صمغية ورائحة تخمير قوية
■�إ�صفرار و�إحمرار الأوراق ،يبا�سها
مع بقائها على ال�شجرة
■الثمار �صغيرة الحجم ،ذات قوام
طري ورائحة تخمير قوية
■�ضعف في تفتح البراعم
■موت ال�شجرة خالل ب�ضعة �أ�سابيع �أو �أ�شهر خا�صة بعد ربيع حار
المكافحة الوقائية:
■�إعتماد �شتول �سليمة
■�إختيار �أ�صول مقاومة ك�أ�صول الخوخ
■تجنب جرح الجذور خالل الأعمال الزراعية
■ابقاء المطعوم فوق م�ستوى التربة
■ت�صريف المياه الزائدة /الراكدة
المكافحة العالجية:
■ال وجود لمكافحة عالجية �شافية
■�سقاية التربة �أو طلي منطقة العنق بالمبيدات النحا�سية خالل ف�صل
ال�شتاء (راجع �ص )٩٦ - ٩٢

83

9.9تعفن الجذور )Armillaria mellea (Armillaria Root Rot
)& Rosellinia necatrix (White rot

Armillaria mellea

و�صف المر�ض:
■متواجد في التربة الثقيلة،
ال�سيئة ال�صرف وعلى بقايا
نباتات م�صابة
■ينتقل عبر مياه الري الملوثة ويدخل عبر جروح الجذور
■العوامل المناخية المنا�سبة :حرارة  25 – 20درجة مئوية
■ �أهم خ�صائ�ص فطر :Armillaria mellea
	-تلون في ق�شرة الجذور الكبيرة وت�شققها
	-وجود �صفائح بي�ضاء ذات رائحة قوية تحت ق�شرة الجذور ومنطقة العنق
تكون فطر خارجي في ف�صل الخريف عند منطقة العنق
	ّ -
■�أهم خ�صائ�ص فطر :Rosellinia necatrix
تكون مجمع خيوط قطنية بي�ضاء
	ّ -
اللون ،مروحي ال�شكل عند �إزالة
الق�شرة الميتة
�أعرا�ض الإ�صابة:
■ الأوراق �صفراء �أو بلون الأخ�ضر
ال�شاحب� ،صغيرة الحجم ،قليلة الكثافة على
الأغ�صان خا�صة عند الأطراف النهائية
■يبا�س بع�ض الأغ�صان �أو يبا�س عام
لكل ال�شجرة في منت�صف ال�صيف مع
بقاء الأوراق على الأغ�صان
■ثمار �صغيرة الحجم قد ال تبلغ مرحلة الن�ضج

Rosellinia necatrix

المكافحة الوقائية:
■ت�أمين ت�صريف جيد للمياه الزائدة
■�إزالة الأ�شجار الم�صابة كلي ًا ونزع كل الجذور من الأر�ض ب�شكل جيد
ودقيق وحرقها
■تجنب �إعادة الزرع في الأرا�ضي الموب�ؤة لفترات طويلة
■تجنب الزرع في � ٍ
أرا�ض تحتوي على �أ�شجار الحور وال�سنديان
المكافحة العالجية:
■ال وجود لمكافحة عالجية �شافية
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IVIVالأمرا�ض البكتيرية
1.1التقرح البكتيري Pseudomonas syringae pv. syringae,
)P. syringae pv. morsprunorum (Bacterial Canker

و�صف المر�ض:

■هو المر�ض البكتيري الأخطر على الإطالق والأكثر انت�شار ًا
■يتكاثر على �سطح الأوراق في الربيع والخريف
■ يدخل عبر الجروح ك�إ�صابة الأزهار بالبرد �أو الجذور بالنيماتود
■يبقى في البراعم الم�صابة ،التقرحات على الأغ�صان،
الثمار والأوراق المت�ساقطة
■ينتقل عبر مياه الأمطار ومعدات التقليم
■ العوامل المناخية المنا�سبة :حرارة  25-20درجة مئوية
■تعتبر الأ�شجار الفتية �أكثر ح�سا�سية

اعرا�ض اال�صابة:

■ بقع �سمراء اللون على الأغ�صان حول البراعم
■عدم تفتح هذه البراعم
وتلون في الأوعية تحت ق�شرة
■تقرح الأغ�صان ّ
الجذع �أو الأغ�صان الكبيرة مع �إفرازات حمراء
داكنة اللون
■ذبول مبكر خالل ف�صل الربيع
■بقع على الأوراق ويبا�سها
■موت الأزهار وبقائها على الأغ�صان
■بقع داكنة اللون على الثمار

المكافحة الوقائية:

■�إعتماد الأ�صناف المقاومة
■تجنب الزراعة في المناطق الباردة �أو المعر�ضة للجليد
■تجنب الزراعة في �أرا�ضي بح�صية ،قليلة العمق ،ذات حمو�ضة منخف�ضة و�سيئة ال�صرف
■اختيار �أ�صناف مقاومة و�شتول �سليمة
■ت�أخير موعد التقليم حتى الربيع ،وتطهير معدات التقليم
■حماية اماكن التقليم للأ�شجار الفتية
■قطع وحرق الأغ�صان والأ�شجار الم�صابة ب�شدة
■مكافحة النيماتود
■ر�ش الأ�شجار  4-3مرات بالمركبات النحا�سية (راجع �ص  )٩٦ - ٩٢عند ت�ساقط
 %50 ،%20و %100من الأوراق ،وفي مرحلة �إنتفاخ البراعم
■طلي الجذع والأغ�صان الرئي�سية ب�إحدى المواد النحا�سية (راجع �ص )٩٦ - ٩٢
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2.2مر�ض التدرن التاجي Rhizobium radiobacter
)(syn. Agrobacterium tumefaciens) (Crown Gall

و�صف المر�ض:
■ينت�شر في الم�شاتل عبر الإكثار من
نبات م�صاب
■ينت�شر في الأرا�ضي الرطبة والكل�سية
■ينتقل عبر المياه والتربة
■ينتقل بوا�سطة مق�صات التقليم
■ يدخل عبر الجروح في الجذور (وجود
النيماتودا) ومنطقة العنق

الدرنات على الجذور الرئي�سية

�أعرا�ض اال�صابة:
■درنات مختلفة الأحجام على الجذور الرئي�سية وعند منطقة العنق،
طرية� ،إ�سفنجية وبي�ضاء اللون ثم ت�أخذ اللون الداكن
■تدهور في الأوعية
■ �ضعف في الإنتاج
■ احتمال موت ال�شجرة
■ تقزم ال�شتول وا�صفرار الأوراق في الم�شاتل
المكافحة الوقائية:
■�إعتماد الدورة الزراعية في الم�شاتل والأرا�ضي الموبوءة
■�إختيار �شتول �سليمة
■ت�أمين ت�صريف المياه الزائدة
■تجنب �إحداث جروح في جذور النبات ومنطقة العنق خالل العمليات
الزراعية
المكافحة العالجية:
■�إن المكافحة الكيميائية بالتعقيم هي غير فعالة
المكافحة البيولوجية:
■في بع�ض البلدان ،يتم نقع جذور ال�شتول في محلول Agrobacterium
 radiobacter K84الذي يفرز الم�ضاد الحيوي 84 Agrocin
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3.3مر�ض التبقع البكتيري Xanthomonas arboricola pv. pruni
)(Bacterial canker of stone fruit

و�صف المر�ض:
■مر�ض ذات �أهمية �إقت�صادية في البلدان ذات
الأمطار الكثيفة (�أكثر من  500ملم) وتوفر
طق�س حار خالل مرحلة النمو الخ�ضري
■ تتعاي�ش البكتيريا داخل التقرحات على
الأغ�صان �أو على الأوراق المت�ساقطة
■تدخل البكتيريا عبر الأجزاء الطرية
■الظروف المناخية المالئمة :هطول
الأمطار خالل ف�صل الربيع (�إ�صابة
�أولية) ،الحرارة المرتفعة ( 28-20درجة
مئوية) ،الهواء القوي والرطب وال�ضباب
■الإ�صابة الثانية في ال�صيف عند توفر
الرطوبة العالية
�أعرا�ض اال�صابة:
■تبد�أ الإ�صابة على الأوراق ثم تمتد على الثمار
■ظهور بقع خ�ضراء اللون على الأوراق،
تتحول الى اللون الأ�سمر الداكن
■انف�صال البقع المحاطة بهالة �صفراء عن الورقة
■ا�صفرار عند قمم الأوراق الم�صابة وت�ساقطها
■تقرحات على براعم ال�سنة الجديدة ،عند منطقة
ات�صال الأوراق بالأغ�صان وعلى الأغ�صان
■ظهور بقع داكنة على الثمار قد تتطور الى
افرازات �صمغية وت�شقق في حال الرطوبة العالية
المكافحة الوقائية:
■�إختيار �شتول �سليمة
■�إختيار �أ�صناف مقاومة
■تنظيف وتعقيم الأدوات والمعدات الم�ستعملة
■�إعتماد ت�سميد وري متوازن
■التخل�ص من الثمار الم�صاب
■ر�ش المبيدات النحا�سية خالل ت�ساقط الأوراق في الخريف ،بعد
التقليم وقبل تفتح الأزهار (راجع �ص )٩٦ - ٩٢
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 V.Vالأمرا�ض الفيرو�سية
■تختلف الأعرا�ض الناجمة عن الأمرا�ض الفيرو�سية ح�سب ال�صنف
والنوع المزروع ،الظروف المناخية وال�ساللة الفيرو�سية .ولكنها
في العموم ت�سبب ت�شوه ًا في الأوراق والثمار ،تدني ًا في نمو ال�شجرة
وانتاجها .وهي تنت�شر عبر ال�شتول غير الم�صدقة عن طريق التطعيم،
دون ظهور العوار�ض في الم�شاتل.
■ال يوجد �أي عالج كيميائي لها ،ولكن �إعتماد الوقاية من خالل:
 �إختيار �شتول م�صدقة عدم التطعيم من �أي نبات دون الت�أكد من حالته ال�صحية عدم التعامل ببذور منتجة من �أ�شجار م�صابة بفيرو�سالمن الناقلة لبع�ض الفيرو�سات هي الو�سائل
 مكافحة ح�شرات ّالوحيدة لتجنب الإ�صابة
 في حال الإ�صابة ،يجب �إقتالع ال�شجرة الم�صابة وحرقها قبلتف�شي المر�ض في الب�ستان
■يجب عدم �إدخال �أي �شتول الى لبنان دون الت�أكد من حالتها ال�صحية
خا�صة من الدول التي يتواجد فيها الفيرو�س
■يجب �إبالغ المخت�صين بالأمرا�ض الفيرو�سية في م�صلحة الأبحاث
العلمية الزراعية �أو وزارة الزراعة �أو كليات الزراعة عند الإ�شتباه بها
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 1.1فيرو�س جدري الخوخ (Plum Pox Virus) PPV

■هو من �أخطر الأمرا�ض الفيرو�سية على
الدراق ،ي�سبب مر�ض ال�شاركا ،ولم ي�سجل
حتى الآن في لبنان
■ي�ؤدي الى خ�سائر اقت�صادية كبيرة مبا�شرة لأنه
ي�صيب الثمار وي�سبب ت�شوهها (جدري في
الثمار) وت�ساقطها
■ينتقل الفيرو�س بوا�سطة �أنواع متعددة من المن
من الدراق
من ال�شمام ّ ،Aphis gossypii
اهمها ّ
ومن الفول الأ�سود
الأخ�ضر Mysus persicae
ّ
Aphis fabae

■عند اال�شتباه بمثل هذه االعرا�ض يجب ابالغ
الوزارة وم�صلحة االبحاث العلمية الزراعية
با�سرع وقت حيث ان المر�ض ينت�شر ب�سرعة
وخطير جد ًا
2.2فيرويد الموزاييك الكامن للدراق PLMVd
)(Peach Latent Mosaic Viroid

و�صف المر�ض:
■هو من �أخطر الأمرا�ض التي ت�صيب
الدراق
■تظهر الأعرا�ض ب�شكل �أو�ضح خالل
ف�صل ال�صيف عند ارتفاع درجات
الحرارة (تموز�-آب)
■�إحتمال الإ�صابة وعدم ظهور الأعرا�ض
اعرا�ض اال�صابة:
■ت�أخير في الإزهار ،في النمو الخ�ضري ون�ضج الثمار
■ظهور موزاييك على الأوراق
■ظهور ا�صفرار قوي ومميز على �أوراق الأ�شجار الم�صابة
■ت�شقق وت�شوه في الثمار
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3.3فيرو�س البقع الحلقية الميتة للخوخ PNRSV
)(Prunus Necrotic Ringspot Virus

و�صف المر�ض:
■ احتمال وجود الفيرو�س وعدم ظهور
العوار�ض
■ينتقل عبر البذور واللقاح �أو غبار الطلع
اعرا�ض اال�صابة:
■بقع حلقية متماوتة وثقوب على الأوراق لدى بع�ض الأ�صناف
■ خطوط �صفراء �أو موزاييك على بع�ض الأوراق
■ ت�شوه قوي وت�شقق في الثمار ون�ضوج غير منتظم
■ عدم تلون الثمار لدى بع�ض الأ�صناف
■ت�أخر في النمو الخ�ضري في الربيع
4.4فيرو�س تقزم الخوخ (Prune Dwarf Virus) PDV

و�صف المر�ض:
■ينتقل عبر البذور واللقاح �أو غبار الطلع
اعرا�ض اال�صابة:
■بقع حلقية خ�ضراء او �صفراء على �أوراق
بع�ض الأ�صناف
■ ت�شوه وبقع على ثمار بع�ض الأ�صناف
■ تقزم عام لدى بع�ض الأ�شجار
■�إحتمال ت�ساقط الأوراق عن بع�ض الأغ�صان
5.5فيرو�س موزاييك التفاح (Apple Mosaic Virus) ApMV

اعرا�ض اال�صابة:
■موزاييك على الأوراق في الربيع
■بقع م�ستديرة �أو متطاولة �صفراء اللون
على الأوراق
■ تدن في حجم الثمار
■�ضعف في نمو ال�شجرة وتدني الإنتاج عند الإ�صابة بال�سالالت
الفيرو�سية القوية
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6.6فيرو�س التبقع الأ�صفر لأوراق التفاح ACLSV
)(Apple Chlorotic Leaf Spot Virus

اعرا�ض اال�صابة:
■بقع �صفراء مختلفة الأ�شكال على الأوراق
■ت�شوه ثمار بع�ض الأ�صناف
■بقع حمراء اللون على ثمار بع�ض الأ�صناف

VIVIالأمرا�ض الفيتوبالزمية
مر�ض فيتوبالزما اللوز )(Candidatus Phytoplasma phoenicium

اعرا�ض اال�صابة:
■ا�صفرار عام
■ت�شوه الأوراق
■ تقزم في النمو الخ�ضري بعد عملية التقليم
■ تكاثر الأغ�صان الرفيعة على �شكل المكن�سة
ال�سحرية
■عدم الإزهار ب�شكل طبيعي (تحول البتالت
الى اوراق) وانخفا�ض حاد في الإنتاج
■ت�شوه الثمار
■تكون فروع غير طبيعية في الجهة ال�سفلة من ال�شجرة
الم�صابة
■احتمال يبا�س عام في ال�شجرة خالل عامين �إلى ثالثة
�أعوام من تاريخ بداية الإ�صابة
■هو مر�ض فتاك على �أ�شجار اللوز والدراق والنكتارين ،ينتقل
المر�ض عبر ال�شتول غير الموثقة ،وتطعيم من نبات م�صاب .كما
ينتقل عبر ح�شرات من عائلة  Cixiidaeعلى االرجح
■ال يوجد �أي عالج كيميائي له
■�إن �إعتماد الوقاية من خالل �إختيار �شتول م�صدقة ،عدم التطعيم من �أي
نبات دون الت�أكد من حالته ال�صحية هي الو�سائل الوحيدة لتجنب الإ�صابة
■في حال الإ�صابة يجب �إقتالع ال�شجرة الم�صابة وحرقها قبل تف�شي
المر�ض في الب�ستان
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بع�ض المواد الفعالة للمبيدات الزراعية الم�سجلة في وزارة الزراعة
والم�سموح ا�ستخدامها على الدراق والنكتارين
نوع المبيد

الآفة

ن�سبة الإ�ستعمال
(ملل �أو غرام100/
ليتر ماء)

فترة
التحريم
(يوم)

ح�شري-
عناكبي

الأكاروز

75

14

المن

25

14

الفا �سايبرمثرين  ٪10مركز م�ستحلب
Alpha-Cypermethrin 10% EC

ح�شري

المن  -الديدان

15 - 10

21

ازاديراكتين �أ  %1مركز م�ستحلب
Azadirachtin A 1% EC

ح�شري

المن  -الترب�س

300 - 200

3

ازوك�سي�ستروبين  ٪25مركز معلق
Azoxystrobin 25% SC

فطري

�أزوك�سي�ستروبين  + ٪٢٠ديفنكونازول
 ٪١٢,٥مركز معلق
Azoxystrobin 20% +
Difenoconazole 12.5% SC

مونيليا  -البيا�ض الدقيقي
 الترناريا  -الجرب -الكورينيوم

100 - 80

21

فطري

الترناريا  -انتراكنوز -
مونيليا  -البيا�ض الدقيقي
 -الجرب

100 - 60

با�سيلو�س ثورنجين�س�س بودرة قابلة للبلل
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
32,000IU/mg WP

ح�شري

بايفينترين  %10مركز م�ستحلب
Bifenthrin 10% EC

ح�شري
عناكبي

المادة الفعالة والتركيز
�أبامكتين  %1.8مركز م�ستحلب
Abamectin 1.8% EC
�أ�سيتاميبريد  %20م�سحوق ذواب بالماء
Acetamiprid 20% SP
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ح�شري

حافرة فروع الدراق
Anarsia lineatella
 الكربوكب�سة ال�شرقيةCydia molesta
العنكبوت اال�صفر
واالحمر
الدودة الخياطة  -التريب�س
 -ذبابة الفاكهة  -الديدان

450 - 30

1

-

40 - 30
30

7

المن

10

بو�سكاليد  + %25.2بيراكلو�ستروبيلين
 %12.8حبيبات قابلة للبلل
Boscallid 25.2% + Pyraclostrobin
12.8% WG

فطري

�أنثراكنوز  -مونيليا -تبقع
االوراق  -تنخر االوراق
 -البيا�ض الدقيقي (الرمد)

60

3

كابتان  %80حبيبات قابلة للبلل
Captan 80% WDG

فطري

االنتراكنوز  -التقرحات
 -المونيليا  -التبقع

250 - 150

21

كلوربيريفو�س ايثيل  %25بودرة قابلة للبلل
Chlorpyrifos ethyl 25% WP

ح�شري

الديدان القار�ضة  -المن -
الخناف�س

400 - 300

21

كلوربيريفو�س � + %50سايبرمثرين  %5مركز
م�ستحلب
Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin
5% EC

ح�شري

حافرة البراعم � -سو�سة
الثمار  -المن  -التريب�س
 -البق الدقيقي

100 - 50

30

كلورانترانيليبرول  ٪20مركز معلق
Chlorantraniliprole 20% SC

ح�شري

دودة الثمار
Cydia molesta

35 - 30

14

المادة الفعالة والتركيز

نوع المبيد

الآفة

ن�سبة الإ�ستعمال
(ملل �أو غرام100/
ليتر ماء)

فترة
التحريم
(يوم)
14

كلورانترانيليبرول  + %4.5ابامكتين %1.8
مركز معلق
Chlorantraniliprole 4.5% +
Abamectin 1.8% SC
هيدروك�سايد النحا�س  %53.8حبيبات قابلة
للبلل
Copper hydroxide 53.8% WG

ح�شري

دودة الثمار  -حفار
�أغ�صان الأ�شجار  -حفار
�ساق الأ�شجار  -تريب�س -
الأكاروز ال�سارح

75

فطري-
بكتيري

تجعد الأوراق -
الأمرا�ض البكتيرية

300 - 200

على الحطب
وقبل االزهار

هيدروك�سايد النحا�س  %77بودرة قابلة للبلل
Copper hydroxide 77% WP

فطري -
بكتيري

تجعد �أوراق الدراق -
اللفحة البكتيرية

200 - 150

على الحطب

�أوك�سيكلورير النحا�س  %85بودرة قابلة للبلل
Copper oxychloride 85% WP

فطري

الأمرا�ض البكتيرية

150

3

تجعد �أوراق الدراق

600

�سيفلومتوفين  ٪20مركز معلق
Cyflumetofen 20% SC

عناكبي

العنكبوت ذو البقعتين

100 - 50

1

�سايبرمثرين  %10مركز م�ستحلب
Cypermethrin 10% EC

ح�شري

المن

100 - 50

14

�سيبروكونازول � %10سائل ذواب في الماء
Cyproconazole 10% SL

فطري

بيا�ض دقيقي  -مونيليا
� -صد�أ

12

14

فطري

مونيليا

100 - 50

7

فطري

مونيليا الأزهار

100 - 80

14

المن  -الفرا�شات  -حافرة
فروع الدراق والديدان

30

المن القطني  -التريب�س -
حفار ال�ساق

50

�سايبرودينيل  %50حبيبات قابلة لالنت�شار في
الماء
Cyprodinil 50% WG
�سايبرودينيل  + %37.5فلديوك�سونيل %25
حبيبات قابلة لالنت�شار في الماء
Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25%
WG
دلتامثرين  %2.5مركز م�ستحلب
Deltamethrin 2.5% EC

ح�شري

دلتامثرين  %5مركز معلق
Deltamethrin 5% SC

ح�شري

المن� -سو�سة الثمار -
ّ
الفرا�شات  -حافرة فروع
الدراق  -الديدان
المن القطني  -التريب�س
ّ
 حفار ال�ساق  -حافرةفروع الدراق

ديفنوكونازول  %25مركز م�ستحلب
Difenoconazole 25% EC

فطري

مونيليا الزهر  -الرمد

30 - 20

ديازينون  %50مركز م�ستحلب
Diazinon 50% EC

ح�شري -
عناكبي

152

ا�سفنفلريت  %5مركز م�ستحلب
Esfenvalerate 5% EC

الح�شرات الق�شرية -
بيو�ض المن  -حفار
البراعم  -بيو�ض العناكب
 -البق الدقيقي

ير�ش على
الحطب مرة
واحدة في
ال�سنة

ح�شري

المن

25

3

3

15
3
25
7

93

نوع المبيد

الآفة

ن�سبة الإ�ستعمال
(ملل �أو غرام100/
ليتر ماء)

فترة
التحريم
(يوم)

اتوكزازول  %11مركز معلق
Etoxazole 11% SC

عناكبي

العناكب

50

14

فينازكوين  %20مركز معلق
Fenazquin 20% SC

عناكبي

العنكبوت الأحمر

75

14

فينبيرازامين  %50حبيبات قابلة للبلل
Fenpyrazamin 50% WG

فطري

العفن البني (Monilia
)fructigena

120

3

فينبيروك�سيمايت  %5مركز معلق
Fenpyroximate 5% SC

عناكبي

االكاروز االحمر
واالكاروز ذو البقعتين

120-100

14

فلوبيندياميد  %48مركز معلق
Flubendiamide 48% SC

ح�شري

ديدان الأوراق  -ديدان
الثمار

30 - 20

14

غاما �سيهالوثرين  %1مركز م�ستحلب
Gamma-cyhalothrin 1% EC

ح�شري

غاما �سيهالوثرين  %6كب�سوالت معلقة
Gamma-cyhalothrin 6% CS

ح�شري

المادة الفعالة والتركيز

94

غاليفو�سات � %36سائل ذواب
Glyphosate 36% SL

ع�شبي

حفار اللوزيات -
حافرة �أغ�صان الدراق
()Anarsia lineatella
عثة الثمار ال�شرقية  -ذبابة
35 - 18
الكرز  -حافرة �أنفاق
الدراق
المعمرة1000-600 :
�أع�شاب معمرة
300

ير�ش على
الحطب
14
21

�أع�شاب حولية

المو�سمية500-200 :

هكزيثيازوك�س  %10بودرة قابلة للبلل
Hexythiazox 10% WP

عناكبي

العناكب الحمراء
وال�صفراء ذات البقعتين

50

14

اميداكلوبرايد � %20سائل ذواب
Imidacloprid 20% SL

ح�شري

ح�شرة المن

35 - 25

14

اميداكلوبرايد  %35مركز معلق
Imidacloprid 35% SC

ح�شري

ح�شرة المن

20 - 14

14

ايميداكلوبريد  %70حبيبات قابلة للبلل
Imidacloprid 70% WDG

ح�شري

ح�شرة المن

20 - 15

15

ايبروديون  %50مركز معلق
Iprodione 50% SC

فطري

مونيليا الأزهار
والأغ�صان والثمار

150

ايبروديون  %50بودرة قابلة للبلل
Iprodione 50% WP

فطري

العفن البني (المونيليا) -
تبقع الأوراق  -مر�ض
تنخر الأوراق

224 - 112

اندوك�ساكارب  %15مركز معلق
Indoxacarb 15% SC

ح�شري

الدراق :دودة البراعم -
الدودة الخياطة
النكتارين :دودة البراعم

30

7

اندوك�ساكارب  %30حبيبات قابلة للبلل
Indoxacarb 30% WDG

ح�شري

الكاربوكب�سة ال�شرقية -
الدودة الخياطة

15

7

( 3عدد
الر�شات
الم�سموح
بها )3
ال ي�ستعمل
بعد �سقوط
التويجات
(ر�شتين كحد
�أق�صى)

المادة الفعالة والتركيز
كازوكامي�سين  + %5كابر �أوك�سيكلورايد
 %75.6بودرة قابلة للبلل
Kasugamycin 5% + Copper
Oxychloride 75.6% WP
كريزوك�سيم-مثيل  %50حبيبات قابلة لالنت�شار
بالماء
Kresoxim-methyl 50% WDG

نوع المبيد

الآفة

ن�سبة الإ�ستعمال
(ملل �أو غرام100/
ليتر ماء)

فطري-
بكتيري

تثقب الأوراق -تجعد
الأوراق

200

21

فطري

الرمد (البيا�ض الدقيقي)

30

14

المن � -سو�سة الثمار

30

لمبدا �سيهالوثرين  %2.5مركز م�ستحلب
Lambda cyhalothrin 2.5% EC

ح�شري

لمبدا �سيهالوثرين  %5مركز م�ستحلب
Lambda cyhalothrin 5% EC

ح�شري

لمبدا �سيهالوثرين  %10مركز م�ستحلب
Lambda cyhalothrin 10% EC

ح�شري

تريب�س � -سو�سة الطرد

المن � -سو�سة الثمار
الكربوكب�سة ال�شرقية -
تريب�س الدراق  -حفار
�أغ�صان الدراق
المن � -سو�سة الثمار
الكربوكب�سة ال�شرقية -
تريب�س الدراق  -حفار
�أغ�صان الدراق

50

فترة
التحريم
(يوم)

7

15
25

7

7.5
12.5

7

مانكوزيب  %75بودرة قابلة للذوبان
Mancozeb 75% WP

فطري

ال�صد�أ

225 - 200

30

مانكوزيب  %80بودرة قابلة للبلل
Mancozeb 80% WP

فطري

ال�صد�أ

225 - 200

30

متلديهايد  %4.9طعم محبحب
Metaldehyde 4.9% GB

مبيد
حلزوني

الحلزون  -البزاق

800 - 500

15

ميثوميل  %90م�سحوق ذواب في الماء
Methomyl 90% WSP

ح�شري

الكربوكب�سة ال�شرقية
 دودة الثمار -المن -التريب�س

80

7

ميلبمكتين  %1مركز م�ستحلب
Milbemectin 1% EC

ح�شري

االكاروز

100

مايكلوبوتانيل  %12.5مركز م�ستحلب
Myclobutanil 12.5% EC

فطري

60 - 40

7

مايكلوبوتانيل  %24مركز م�ستحلب
Myclobutanil 24% EC

دراق :رمد (بيا�ض
دقيقي)  -مونيليا
نكتارين :رمد (بيا�ض
دقيقي)

( 7عدد
الر�شات
الم�سموحة )1

فطري

البيا�ض الدقيقي

30 - 20

7

�أوك�سيفلورفان  %24مركز م�ستحلب
Oxyfluorfen 24% EC

ع�شبي

االع�شاب الحولية

زيت �صيفي
بارافيني

( 400 - 200اقل
من  1ليتر/هكتار بعد
انتهاء مرحلة ال�سكون)

21

الح�شرات الق�شرية

1,000 - 750

على الحطب

بانكونازول  %10مركز م�ستحلب
Penconazole 10% EC

فطري

الرمد

40 - 30

14

بيريدابين  %20بودرة قابلة للبلل
Pyridaben 20% WP

ح�شري-
عناكبي

حلم ال�صد�أ

75

14

�سبينوزاد  %0.024طعم مركز
Spinosad 0.024% CB

ح�شري

ذبابة البحر المتو�سط

16,000 - 8,000

3

زيت بارفيني  %99.1مركز م�ستحلب
Paraffinic oil 99.1% EC

95

نوع المبيد

الآفة

ن�سبة الإ�ستعمال
(ملل �أو غرام100/
ليتر ماء)

فترة
التحريم
(يوم)

�سبينوزاد  %48مركز معلق في الماء
Spinosad 48% SC

ح�شري

التريب�س -ديدان

25 - 20

7

�سبينوترام  %11.7مركز معلق
Spinetoram 11.7% SC

ح�شري

100 - 45

1

�سبيروديكلوفن  %24مركز معلق
Spirodiclofen 24% SC

ثاقبة براعم الدراق -
ديدان الثمار  -الدودة
الخياطة  -فرا�شة براعم
التفاح

عناكبي

العنكبوت ذو النقطتين
 -الحلم

46

21

كبريت ميكروني % 80حبيبات قابلة للبلل
Micronized sulfur 80% WG

فطري -
عناكبي

البيا�ض الدقيقي -التبقع
اال�سود

( 500 - 300ير�ش
بعد االزهار)

21

كبريت تعفيري  %93.03م�سحوق غباري
Sulfur (Dusting) 93.03% DP

فطري-
عناكبي

المادة الفعالة والتركيز

96

العفن البني  -مونيليا
الزهر والأغ�صان  -تقرح
الدراق  -الكورينيوم -
الأكاروز الف�ضي  -لفحة
ال�ساق  -البيا�ض الدقيقي

6,800 - 4,000

( 5مراجعة
المل�صق قبل
الر�ش)

كبريت  %72مركز معلق
Sulfur 72% SC

فطري-
عناكبي

البيا�ض الدقيقي  -التبقع -
العناكب

4,600 - 700

�ستربتومي�سي�س ليديك�س  %0.0371بودرة
ذوابة
)Streptomyces lydicus (WYEC 108
0.0371% SP

عند ت�ساقط
البتالت  -ال
ير�ش عند
الن�ضوج

فطري-
بكتيري

الرمد  -اللفحة النارية -
المونيليا

85 - 22.5

1

ثياميتوك�سام  %25حبيبات قابلة للذوبان في الماء
Thiametoxam 25% WG

ح�شري

المن  -نطاطات الأوراق

20 - 10

14

ثياميتوك�سام  + %14.1لمبدا �سيهالوثرين
 %10.6مركز معلق
Thiametoxam 14.1% + Lambda
cyhalothrin 10.6% SC

ح�شري

تيوفانات  -مثيل  %70بودرة قابلة للبلل
Thiophanate methyl 70% WP

فطري

�سلفات النحا�س  %34.5مركز معلق
Tribasic Copper Sulfate 34.5% SC

فطري-
بكتيري

من � -سو�سة الثمار-
دودة  -خنف�ساء
 نطاطات الأوراق -لفافات الأوراق  -دودة
الثمار  -حفار �ساق
اال�شجار  -فرا�شات -
تريب�س
التقرح
مونيليا
االمرا�ض البكتيرية -
العفن البني (المونيليا)
 تنخر االوراق  -تبقعاالوراق (الجرب)

40 - 35

165
95

14

3

600 - 400

ترياديمينول  %25مركز م�ستحلب
Triadimenol 25% EC

ي�ستعمل من
فترة الح�صاد
الى فترة ما
قبل االزهار

فطري

البيا�ض الدقيقي

20-10

10

ترايفلوك�سي�ستروبيين  %50حبيبات قابلة لالنت�شار
في الماء Trifloxystrobin 50% WG

فطري

البيا�ض الدقيقي

15

7

تريفلوميزول  %30م�سحوق قابل للبلل
Triflumizol 30% WP

فطري

العفن البني

100 - 75

زيرام  %90بودرة قابلة للبلل
Ziram 90% WP

فطري

تجعد الأوراق

250

 1يوم بعد
�سقوط
التويجات
حتى �سقوط
تويجات
الزهر
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