كراز سورينام Surinam Cherry
أ.د .عاطف محمد إبراهيم
كلية الزراعة – جامعة اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية
كراز سورينام (أسمه العلمي  )Eugenia unifloraعبارة عن شجيرة استوائية تنتمي إلى سىورينام
جوانىا ننيىا النرنةىىية ب البرازيىم .تةىىم أياىا ا بيتانجىىا ' ' Pitangaكىراز البرازيىىم كىراز كىىايين ب
كراز فلوريدا.
من الناحية النباتية الثمىرة ليةىك كىراز بش تاىهها حتى فىي النعىم تنتمىي هىة الناكهىة إلى العائلىة '
' Myrtaceaeكما أنها تتمي للنواكه اشستوائية مثم الجوافة ب تناح الجبم.
الثمرة فريدة الاكم فهي مالعة الاكم (تابه ثمرة القرع العةلي الصغيرة الحجم جداا) يترابح لون
الثمرة بين برتقالي إل أحمر براق زاهي ثم إل قرمزي عند تمام الناج.
في هاباي تزرع الاجرات من أجم التنةىي ب كىةلم مىن أجىم ثمارهىا .الثمىرة عصىيرية جىدا ا ب ات
نكهة عنرية ماوبة برائحة التوابىم فىي هىاباي يقبىم الطنىا على تنىاب الثمىار بمجىرد جمعهىا مىن
الاجيرات .تعد الثمرة مصدرا ا ممتازا ا لنيتامين  Cب اللياف ب ماادات الكةدة.

المنشأ و التوزيع:
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ينتاىىر هىىةا النبىىات فىىي المنىىاط الممتىىدة مىىن سىىورينام جويانىىا ب ننيىىا النرنةىىية إلى جنىىو البرازيىىم
(خاصة في بشيات ريوديجينيرب سانك كاثرينا ب ريوجراند دي سو ب فىي شىما ب شىرق ب بسى
أبربجواي كما تنمىو النباتىات على فىناف نهىر بىارجواي .ب لقىد بصىف النبىات مىن الناحيىة النباتيىة
لب مرة من النبات الةي كان ينمو بأحد الحدائ بمننقة باسيا بإيناليا ب الةي كان يعتقىد أنىه اسىتورد
من الهند .كما لعب الرحالة البرتغاليين دبرا ا هاما ا في نقلهم للبةبر مىن البرازيىم إلى الهنىد كمىا فعلىوا
مع الكاشو .تزرع الشىجار بصىورة طبيعيىة الرجنتىين فنىزبيو ب كولومبيىا كمىا تتواجىد على طىو
شواطئ الطلنني لمريكا الوسن ب بعض جزر الهند الغربية جاميكا بورتوريكو كوبا هىايتي ب
جمهور يىىة الىىدبمينيكان الباهامىىا ب برمىىودا كمىىا تىىزرع كأشىىجار تنةىىي فىىي هىىاباي الهنىىد ب أفريقيىىا
اشستوائية كما زرعىك فىي الصىين ب النلبىين ب أثمىرت فىي عىام  .1921كمىا زرعىك منىة أمىد طويىم
عل سواحم البحر المتوس بأفريقيا ب عل فناف النهار البرببية .ب في فلوريىدا تىزرع الشىجار
كأسيجة نباتية في الجزاء الوسن ب الجنوبية للوشية.
الوصف النباتي:
شىىىجرة أب شىىىجيرة يبلىىىا ارتناعهىىىا  7.5متىىىر الفىىىرع أسىىىنوانية الاىىىكم ب منتاىىىرة النمىىىو المجمىىىوع
الخاري ا رائحة أربماتية تخرج البراق في بفع متقابم لون البراق الصغيرة الةن بربنىزي
يتحىىو إلى الخاىىر الىىداكن الومىىع عنىىد بصىىو الورقىىة لمرحلىىة البلىىو ثىىم يتحىىو إلى الحمىىر فىىي
حىاشت البىىرد ب النقىىا الجىىاف فىىي الاىىتاء .الزهىار بياىىية إلى بياىىية منابلىىة أب منتنخىىة مةىىحوبة
الاىىكم يتىىرابح طىىو الزهىىرة بىىين  6.25 – 4سىىم ب عنى الزهىىرة طويىىم تخىىرج الزهىىار إمىىا بحالىىة
فردية أب في مجموعات (أربع أزهار) في آباط البراق .تتركب الزهرة من أربع بتوت بيااء اللىون
ب حزمة من السدية (  ) 60 – 50يحمم كم منها متم لونه أصنر باهك .الثمىرة ماىلعة ات أجىزاء
بىارزة (تاىىبه ثمىىرة القىىرع العةىىلي الصىىغيرة الحجىىم جىىداا) يتىىرابح قنىىر الثمىىرة بىىين  4 – 2سىىم لىىون
الثمرة يتحو من الخار إل البرتقالي مع تقدم الثمرة في النمو ب عندما يىتم اكتمىا نموهىا يتحىو
اللون إل الحمر البراق إل القرمزي الداكن ثم السود عند تمام الناج .جلد الثمرة رقي لون اللب
برتقالي – أحمر ب اللب عصيري جدا ا يةب في النم حاماي إل حلو النعم تاوبه لمةة صىمغية
ب مرارة خنينة .تحتوي الثمرة عل بةرة باحدة كبيرة نةبيا ا أب  2أب  3بةبر صىغيرة يحمىم كىم منهىا
جانب مبن تتصم كم بةرة باللب بواسنة اسنوانة مكونة من عدة ألياف.
المناخ و التربة المناسبة:
تنمو الشجار في المناط اشستوائية ب الاىبه اسىتوائية فنىي النلبىين تزدهىر الشىجار على ارتناعىات
تترابح من مةتوى سنح البحر ب حت  1000متر فوق سنح البحر ب في جواتيماش يزداد اشرتنىاع
حت  1800متر .تاار النباتات الصغيرة عند نموهىا على درجىات حىرارة منخناىة (  ° 2 22 -م)
فىي حىىين تصىىا الشىىجار البالغىىة المتأصىىلة فىىي التربىىة بأفىىرار طنينىىة عنىىد تعرفىىها لدرجىىة حىىرارة
( °5 56 -م) .تزدهىىر الشىىجار تحىىك لىىربف الاىىما الةىىاطعة .تحتىىاج الشىىجار إلى هنىىو أمنىىار
بدرجة معقولة ب لم نظرا ا لمجموعها الجةري المتعم كما تتحمم الشجار موسم الجناف النويم.
تنمو الشجار في معظم طرز الرض الرملية من رملية خالصة إلى رمليىة – طمييىة طينيىة خاىنة
حجر جيري ناعم تتحمم الشجار التربة الغدقة لنترة ما نير أنها ش تتحمم الملوحة.
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يوضح الشكل – 1 :منظر الشجرة و عليها الثمار – 2 ,األوراق الحديثة النمو – 3 ,األزهار – 4 ,الثمار و – 5
األوراق و الثمار.

التكاثر:
تعد البةبر هي الوسيلة الرئيةية لإلكثىار تحىتنا البىةبر بحيويتهىا لمىدة زمنيىة ش تتعىدى الاىهر تنبىك
البةبر فىي ناىون  4 – 3أسىابيع عقىب نمىو الاىتوت يمكىن نقلهىا بنجىاح .فىي الهنىد يةىتخدم الترقيىد
كوسيلة إكثار ناجحة ك ما يمكن تنعيم الاتوت عل منتخبات فائقة (تركيب قمىي) باسىتخدام التركيىب
الجانبي أب التركيب بالا نير أن جميع التركيبات تميم إلنتاج سرطانات أسنم مننقة التركيب.
األصناف:
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هنىىاط طىىرازين مميىىزين مىىن كىىراز سىىورينام الب – الكثىىر انتاىىارا – لىىون ثمىىار أحمىىر زاهىىي ب
الثاني لون ثمار قرمزي داكن إل السود تقريبا ا ثمار النراز الخيىر أكثىر حىوبة ب أقىم فىي المىواد
الراتينجية.
الزراعة:
الاتوت بنيئىة النمىو ب تبىدأ بعىض الاىتوت فىي حمىم الثمىار عنىدما يبلىا عمرهىا عىامين فىي تتىأخر
شتوت أخرى في حمم الثمار إش بعد أن تبلا عمر  6 – 5سنوات أب حت بعد عار سنوات فىي حالىة
الظىىربف نيىىر المناسىىبة ب تجىىب موحظىىة أن الشىىجار تظىىم تنىىتج ثمارهىىا حتى إ ا لىىم تقلىىم نيىىر أن
الشجار تةتمر في إعناء العديد من الثمار إ ا ما شكلك على هيئىة سىياج متقىار أشىجار  .ب تةىميد
الشجار كم فصم بتركيبة كا ملة من السمدة ينا اإلثمار .يةتجيب النبات بةىرعة للىري بعىد الىري
الجيد يزداد حجم الثمار بةرعة ب يحلو طعمها ب تزداد نكهتها.
موسم جمع الثمار:
تتنور الثمرة ب تناج بةرعة فق بعد ثوثة أسابيع مىن تنىتح الزهىار .فىي البرازيىم تزهىر النباتىات
في شهر سبتمبر ب تناج الثمار في شهر أكتوبر ثم تزهر الشجار مرة ثانية فىي ديةىمبر ب ينىاير .ب
في فلوريدا ب الباهامىا يوجىد محصىو الربيىع مىارأ أب أبريىم ب حتى مىايو أب يونيىو ب المحصىو
الثاني سىبتمبر ب نىوفمبر يتىزامن هىةا المحصىو مىع أمنىار الربيىع ب الخريىف .تجمىع الثمىار عنىدما
تكون تامة الناج في هة المرحلة تةق الثمار مباشرة ب بةهولة عند لمةها لمةىة خنينىة باليىد ب إش
ستحتوي الثمرة عل مواد راتينجية نير مرنوبىة .ش بىد مىن جمىع الثمىار يوميىا ا أب حتى مىرتين فىي
اليوم.
المحصول:
في الهند تنتج الاجيرات المقلمة محصو يبلا في المتوس حوالي  3.6 – 2.7كيلوجرام لكم نبات
ب قد سجم أعل محصو في بعض الدب حوالي  2700ثمرة تزن حوالي  11كيلوجرام للنبات نير
المقلم.
اآلفات و األمراض:
تجة الثمار ب بادة بابىة ثمىار البحىر المتوسى ب الكىاريبي ولكن تبين ت تالن اإلتابةن يتتب ب ن ت
ا بالفًن تكي ن ًنفاتفننئتل ننفاو عتإ ن تإو ن تلل ن ت ننف .ب أحيان ىا ا مىىا يهىىاجم المجمىىوع الخاىىري بالحاىىرات
القارية ب الثاقبات .ب في فلوريىدا تصىا البراق بمىرض تبقىع الورقىة النثراكنىوز المىوت الخلنىي
لألفرع كما تصا الشجار بعنن الجةبر.
االستخدامات الغذائية:
ا
يتناب الطنا الثمار النافجة باغف كبير أما بالنةىبة شسىتخدامات المائىدة تاى الثمىرة رأسىيا مىن
جانب باحد ب تنار منتوحة شستخراج البةبر منها ب تحنا مبردة لمىدة  3 – 2سىاعات للىتخلم مىن
النعم العنري الراتينجي  .ب قد بجد أن رش الثمار بالةكر قبم بفعها بالمبرد يجعلها أكثىر حىوبة
ب تنىىرز الكثيىىر مىىن العصىىارة ثىىم تقىىدم باىىكم جميىىم للغايىىة بىىدشا مىىن النرابلىىة كمىىا تةىىتخدم فىىي تىىزيين
التورتة مع الكريمة المخنوقة .كما تدخم الثمىار فىي عمىم سىوطة النواكىه ب اريىا كىريم كمىا يصىنع
منها المرب ب الجيلي أب المخلىوت يقىوم البرازيليىون بتخميىر العصىير لعمىم الخىم أب النبيىة ب أحيانىا ا
بعض الخمور المقنرة.
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استخدامات أخري:
في البرازيم تنار البراق عل أرفيات البيوت عند الةير عل البراق المناىورة يتصىاعد منهىا
زيك ننا يعمىم على طىرد الىةبا ب يحتىوي القلىف على  ٪28.5 – 20تانينىات تةىتخدم فىي معاملىة
الجلود .تعد الزهار مصدرا ا ننيا ا بحبو اللقاح الوزمىة لنحىم العةىم نيىر أنهىا إنتاجهىا مىن الرحيى
نادر أب معدبم .أما عن اشستخدامات النبية يةتخدم مةتخلم البراق لعىوج آشم المعىدة الاىعف
ب طىىارد للحم ى ب المةىىاعدة عل ى الهاىىم .فىىي سىىورينام يةىىتخدم مةىىتخلم البراق كعىىوج للبىىرد
مختلنىا ا مىىع حاياىىة الليمىىون كنىارد للحمى  .ب تقنىىتج البراق زيتىا ا أساسىيا ا يحتىىوي على ال ننبفول عت,ت
ب إلتجفل عت,تج فال وعت,ت لوعت,تبفي ل ت,ت ك ب في توتيول بفي .
القيمة الغذائية:
٭يحتوي كم  100جرام جزء صالح لألكم عل المكونات التالية
المكون

القيمة

سعرات

51 – 43

رطوبة

 90.7 – 85.4جرام

بروتين

 1.01 – 0.84جرام

دهن

 0.88 – 0.04جرام

كربوهيدرات

 12.5 - 7.93جرام

ألياف

 0.6 – 0.34جرام

رماد

 0.5- 0.34جرام

كالسيوم

 9ملجم

فسفور

 11ملجم

حديد

 0.2ملجم

كاروتين (فيتامين )A

 2000 – 1200وحدة دولية

ثيامين

 0.03ملجم

ريبوفالفين

 0.04ملجم

نياسين

 0.03ملجم

حمض أسكوربيك٭٭

 30 – 20ملجم

* تم إجراء التحاليم في هاباي أفريقيا فلوريدا.
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:السمية
يجب تجنب أكم البةبرب ب لم لما تحتويه من مواد راتينجية بمةتويات عالية كما لوحا لهور
اإلسها عل الكو التي تنابلك ثمارا ا كاملة قدمها لهم الطنا كةلم اشنبعاثات الحرينة القوية
.المنبعثة من الاجيرات المقلمة حديثا ا تهدث تهيجا ا في الجهاز التننةي لألشخاص الحةاسة لةلم
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