لماذا ال تثمر شجرة األفوكادو ( الزبدية ) في الكثير من األحيان
الدكتور  /عاطف محمد إبراهيم
األستاذ بكلية الزراعة  -جامعة اإلسكندرية – مصر
كثيرا ً ما تتكرر الشكوى من بعض هواة زراعة أشجار األفوكادو في الحدائق المنزلية منن أن الشنجرة التني تنم
زراعتها تزهنر و لكنهنا ال تعقند أو تعيني امنارا ً و اإلجابنة علن ذلن سنهلة و بلنيية تنتل أ فني أن أشنجار
األفوكننادو تحمننه أزهننارا ً نث ن ه إال أن ه ن ت األزهننار تتصننف بعنناهرة ت نناو ميع ناد نضننا األعضنناج الجنلننية
ينر أن ميلنم الزهنرة ال يكنون ملنتعدا و
بالزهرة (أي أنه في بعنض اللنتال تت نتل المتنوي و ينتثنر اللقنا
نشيا ً لتلقي اللقا و في أزهار ستال أ رى يحدث العكس أي أن ميلم الزهرة يكنون ملنتعدا ً لتلقني ح نو
اللقا بينما تعه المتوي مغلقة و ال ينتثر منها اللقا ) و من ام فإن حدوث التلقيل ال اتي يُعد أمرا ً ملتحيتً  .و
قد لوحظ أن أزهار شجر ٍة ما تت تل مرتين متتاليتين ..حيث تت تل األزهار في اليوم األول وتكون فينه مياسنمها
ملتعدة الستق ال اللقا ه ام تغلق األزهار  .و في اليوم التالي تت نتل األزهنار منرة اانينة و فيهنا تنتثنر ح نو
اللقا في الوقت الن ي ال تكنون فينه مياسنمها ملنتعدة لتلقني اللقنا  .وت تلنف األاننان فيمنا بينهنا فني وقنت
ان تا و لق األزهاره و عليه يمكن تقليم األانان ت عا ً لوقت ان تا و انغتق األزهار إل :
القلم األول:
و فيه يحدث االن تنا األول فني ان ا الينوم األول و فني هن ت الحالنة تكنون المياسنم قابلنة للتلقنيل ه انم ت ُغلنق
األزهار لتعاود ان تاحها مرة اانية بعد ظهر ا ليوم التالي ه و فيه تنتثر ح و اللقنا ه و منن أهنم أاننان هن ا
القلم ه لوال  Lulaو تايلور . Taylor
القلم الثاني:
وفيه يحدث االن تا األول بعد ظهر اليوم األول ه وتكون فيه المياسم ملتعدة الستق ال اللقا ه ام ت ُغلق األزهار
لتن تل مرة اانية في ا ا اليوم التالي  .وفي ه ا االن تا تنتثر ح و اللقا ه و من أهم أاننان هن ا القلنم
. Fuerte
بولوي Pollockو فوير
مننن اننم يمكننن ال قننول بننصن أانننان المجموعننة األولن تصننلل كملقحننا ألانننان المجموعننة الثانيننة أو العكننسه
ويتضل من ذل أنه من الضروري زراعة أانان من كت القلمين وذل لضمان حندوث التلقنيل و الحصنول
علن محصننول اقتصننادي .وتجنندر متحعننة أن عمليننة ان تننا و انغننتق األزهننار تكننون أكثننر و ننوحا ً فنني الجننو
المشمس الصافي الدافئه و اقه و وحا ً في الجو ال ارد المل د بالغيوم .كما و يجب توفير نحه العله بال لتان
لضمان حدوث التلقيل.
و يمكن تو يل ذل بيريقة أكثر دقة لو عرفنا أن هناي مجموعتين أو ستلتين هما (أ) و ( ):
اللتلة (ا) :يحدث االن تا األول لألزهنار فني الصن ا ( المياسنم هننا ملنتعدة لتلقني ح نو اللقنا ) و يحندث
االن تا الثاني بعد ظهر اليوم التالي ( فيه تن تل المتوي و ينتثر اللقا ).
اللتلة ( ) :يحدث االن تا األول لألزهار بعند العهنر ( المياسنم هننا ملنتعدة لتلقني ح نو اللقنا ) و يحندث
االن تا الثاني في ا ا اليوم التا لي ( فيه تن تل المتوي و ينتثر اللقا ).
و من ام فإن أانان اللتلة (أ) يمكنها تلقيل أاننان اللنتلة ( ) و العكنس بنالعكس و يمكنن تل نيأ هن ت
العملية بالجدول التالي:
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