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  :مقدمــــة

ما تتمتع به من مزايا اقتصادية بين أنواع الفاكهة         تعتبر الموالح من أهم أنواع الفاكهة ل      * 

اآلخرى حيث تعتبر الفاكهة الشعبية األولى فى مصر نظراً لقيمتها الغذائية العالية ورخص             

أسعارها وطول فترة عرضها باألسواق باإلضافة لما تتمتع به من سـمعه عالميـة فـى                

 .األسواق الخارجية لصفاتها الثمرية الممتازة 

غت المساحة الكلية المنزرعة موالح طبقاً إلحصائية اإلدارة المركزيـة للبسـاتين           قد بل و* 

ـ         334 ألف فدان منها     365م  2005عام   س العـام   ألف فدان مثمرة وقد بلغ اإلنتاج فى نف

ألـف طـن    195 ألف طن منها باإلضافة إلـى تصـنيع          650 مليون طن وتم تصدير    3.03

  .والباقي االستهالك المحلى كثمار طازجة

 الـف   8.5 -7.0در االشارة الى ان صافى العائد من فدان الموالح  يتراوح بـين              جتو* 

 2006 -2005 الف جنية عـام  3.0-2.5 تكلفة فدان الموالح المثمر بين      قدر ت حيث جنية

 ومتوسط سعر الطن     . طن 14-12 بين هذة الظروف   متوسط انتاج الفدان تحت      ويتراوح

 الف  14-12 قيمة محصول الفدان     لك تبلغ  مصريا وبذ   جنيها 1000نفس العام  طبقا السعار 

   . جنيها سنويا 2500ان متوسط ايجار الفدان  مع االخذ فى االعتبار جنيها مصريا

ومن خالل هذه النشرة نقدم لك أخى المزارع أحدث التوصيات واإلرشادات التى تساهم             * 

  .لدنا العزيزة مصر فى رفع إنتاجية الموالح ونسأل اهللا أن يوفقنا جميعاً لخير ب
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  زراعة حدائق الموالح
 

   :تربة المناسبة لزراعة الموالحتربة المناسبة لزراعة الموالحللاا   
ـ تنتشر زراعة أشجار الموالح فى معظم األراضى المصـرية إال أن در           تنتشر زراعة أشجار الموالح فى معظم األراضى المصـرية إال أن در            ـ ج ة نجـاح   ة نجـاح   ج

نموها الخضرى وارتفاع إنتاجها يتوقف لحد كبير على خواص وصفات تلك األراضى لـذا             نموها الخضرى وارتفاع إنتاجها يتوقف لحد كبير على خواص وصفات تلك األراضى لـذا             

وأخذ عينات من التربة لتحليلها ميكانيكياً وكيميائياً يعتبر مـن أهـم            وأخذ عينات من التربة لتحليلها ميكانيكياً وكيميائياً يعتبر مـن أهـم            فإن معاينة األراضى    فإن معاينة األراضى    

  ..الخطوات الواجب أتباعها قبل إنشاء حديقة الموالح الخطوات الواجب أتباعها قبل إنشاء حديقة الموالح 

وفيما يلى وصفاً مختصر ألهم الصفات الطبيعية والكيمائية الواجب توافرها فى األراضـى             

 .الصالحة لزراعة الموالح 

  :: الخواص الطبيعيةالخواص الطبيعية: : أوالً أوالً 

الموالح فى أراضى متباينة من حيث قوام التربة ولكـن يفضـل أن             يمكن زراعة   

يتراوح  قوام التربة من رملية إلى طينية خفيفة ويجب أن تكون التربة جيـدة الصـرف                 

والتهوية وخالية من الطبقات الصماء بحيث ال يقل بعد مسـتوى المـاء األراضـى عـن                 

عن طريـق إنشـاء شـبكات       سم من سطح التربة ، وعموماً فإنه يمكن تحقيق ذلك           150

  .الصرف الجيدة سواء كانت مصارف مغطاة أو مكشوفة 

  :: الخواص الكيماويةالخواص الكيماوية: : ثانياً ثانياً 

يمكن التعرف عليها بتزهير     عدم زراعة الموالح فى األراضى الملحية والتى         يجب

على ظهر الخطوط وحواف الشقوق وذلك ألن ارتفاع نسبة الملوحة فـى التربـة              األمالح  

أعراض نقص العناصر الغذائية على األشجار رغم توافرها فـى األرض           يؤدى إلى ظهور    

بجانب أن األشجار ال تستجيب أيضاً للتسميد اآلزوتى هذا بجانـب أن أيونـات الكلوريـد                

تسبب سمية مباشرة لألشجار ، وفى حالة الضرورة فإنه يمكن تطهيـر وتعميـق شـبكة                

دها ثم إجراء غسيل لألرض قبل      الصرف الحقلى أو أنشاء شبكة صرف فى حالة عدم وجو         

الزراعة وذلك بواسطة غمرها بالمياه ثم صرفها سطحياً مع األعتمـاد بعـد ذلـك علـى                 

الصرف الجوفى بحيث يسمح لمياه الغسيل بأن تتخلل باطن األرض وتكرر هـذه العمليـة               

  .ة نفاذية التربة وكمية األمالح بها جعلى حسب در

 : حو التالى نة لزراعة الموالح على اليمكن تحديد صفات التربة المناسب -

 . جزء فى المليون 0.5 أال يزيد تركيز عنصر البورون عن *

 . جزء فى المليون 200أال يزيد تركيز الكلوريد عن *
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 % .12-10 اال نزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن *

 . جزء فى المليون 400-300اال تزيد الكربونات والبيكربونات عن *

 .من مجموع القواعد المتبادلة % 40 نسبة الصوديوم والمغنسيوم عن أال تزيد*

المناسبة لنجاح زراعة الموالح فيما بين ) PH(درجة حموضة التربة  حتتراو  

 وعموماً ففى األراضى التى تميل إلى القلوية وقلة النفاذية فإنه يمكن التغلب 6.5-7.5

لنقى نثراً على سطح األرض ثم يقلب الناعم اعلى ذلك عن طريق أضافة الجبس الزراعى 

سم باإلضافة إلى تكسيره الطبقات 60محراث تحت التربة بعمق فى األرض باستخدام 

الصماء التى قد تتواجد فى بعض الحاالت ثم تغمر األرض بالماء بعد ذلك  عدة مرات 

ك ة على حسب نوع التربة ودرجة القلوية ، ولذلوعموماً تتوقف كمية الجبس المستخدم

يفضل أن يضاف  الجبس  المستخدم عل دفعة واحدة فى حالة إذا تراوحت الكمية 

    . طن للفدان وعلى دفعتين فى حالة الزيادة عن هذا المعدل 5-3المستعملة ما بين 

أخذ عينات فى حالة االعتماد على األبار االرتوازية فى الرى فإنه من الضرورى        

من صالحيتها للرى حيث يجب أن تتوافر فيها الشروط من هذه المياه وتحليلها للتأكد 

 :األتية 

 ملليموز أى أن تركيز الملوحة الكلية حوالى 2درجة التوصيل الكهربى عن  أال تزيد *  

 . جزء فى المليون 1300

 . جزء فى المليون 500 – 350أال يزيد تركيز الكلوريد عن *  

 .لمليون  جزء فى ا0.5أال يزيد تركيز البورون عن *  

  :خطوات إنشاء حدائق الموالح 

بعد التأكد من صالحية التربة لزراعة الموالح يجب عمل خريطة تفصيلية لألرض            

يوضح عليها مصادر الرى والصرف ومواقع مصدات الرياح واألبعاد بين كل مصد واألخر             

بعد بين   متر وال يزيد ال    4ومواقع األشجار ومواقع الطرق بحيث ال يقل اتساع الطرق عن           

على حافتها وفى نفس الوقت      متر لكى يمكن زراعة المصدات       100الطرق المتوازية عن    

لكى يسهل انتقال اآلالت الزراعية لخدمة التربة ومقاومة األفات ونقل األسمدة وتوزيعهـا             

  : عند إنشاء البستان اآلتىوكذا نقل المحصول ويراعى

   : :مصدات الرياحمصدات الرياح  --11

قبل زراعة أشجار الموالح بسنتين على األقل لتوفير        يجب زراعة مصدات الرياح      

الحماية الكافية ألشجار الموالح من التأثير السئ للرياح الشديدة التى تـؤدى إلـى ميـل                
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األشجار ونمو أفرعها الصغيرة فى اتجاه واحد من الشجرة كما تسبب الحـرارة العاليـة               

  .صغيرةوالرياح الجافة أحتراق وتساقط جزئى ألوراق األشجار ال

وتستخدم عادة أشجار الكازرارينا لزراعة مصدات الرياح على مسافة متر مـن                   

بعضها حول البستان وأقسامه الرئيسية وفى المناطق المكشوفة المعرضة للرياح الشديدة           

زراعة صفين من أشجار الكازوارينـا      ثة يفضل   يمثل مناطق االستصالح الصحراوية الحد    

 متر مـع  1.5غربية بالتبادل على شكل رجل غراب والمسافة بينهما   البحرية وال فى الجهة   

 متر بين أشجار المصد وصـف أشـجار المـوالح           6-5عن  مالحظة ترك مسافة ال تقل      

  .للمصد  المجاورة المصد واألشجار المجاورة لمنع التأثير التنافسى بين جذور 

لح وأشجار المصد بعمل    أشجار الموا ويمكن بصفة عامة منع التنافس بين جذور               

 متر وتقطع الجذور التى تمتد فى هذا الخندق مـع مالحظـة تـرك               1خندق بينهما بعمق    

 متر بين أشجار المصد وحد الجار واال تزيد المسافة بين خطوط الكازوارنيـا        3-2مسافة  

 متر حتى تتمكن أشجار المصد من       100-80المنزرعة بين أقسام المزرعة المختلفة عن       

  . فى كل قسم من أقسام المزرعةحلحماية الكافية ألشجار الموالتوفير ا

 وقد ثبت أن أشجارالمصد توفر الحماية الكافية ألشـجار المـوالح مـن الريـاح                     

 أمثال ارتفاع أشجار المصد وبفرض أن متوسـط ارتفـاع أشـجار             5-4تعادل  . لمسافة  

-80صفوف أشجار المصد عـن      اال تزيد المسافة بين      متراً لذلك يجب     20المصد يعادل   

  . متر 100

   : :مسافات الزراعةمسافات الزراعة  --22

نمو أشجار كل صـنف ليسـهل       نمو أشجار كل صـنف ليسـهل       مسافات الزراعة بحيث تناسب طبيعية      مسافات الزراعة بحيث تناسب طبيعية      يجب تحديد   يجب تحديد             

 كما تؤدى الـى ان يتخلـل         كما تؤدى الـى ان يتخلـل        إجراء عمليات الخدمة وكذا تسمح بنمو األشجار بحالة جيدة        إجراء عمليات الخدمة وكذا تسمح بنمو األشجار بحالة جيدة        

  ..يد كما ونوعايد كما ونوعاججالى الحصول على محصول الى الحصول على محصول ؤدى ؤدى الضوء المزرعة بصورة جيدة مما يالضوء المزرعة بصورة جيدة مما ي

 وعموماً ينصح بزراعة األصناف قوية النمو مثل البرتقـال أبـو سـرة والبرتقـال                وعموماً ينصح بزراعة األصناف قوية النمو مثل البرتقـال أبـو سـرة والبرتقـال                     

      66XX55 او  او 55xx55 او  او   66xx44  والليمون البلدى على مسافة   والليمون البلدى على مسافة   ) ) الصيفىالصيفى((اليافاوى والبرتقال الفالنشيا    اليافاوى والبرتقال الفالنشيا    

  ..الصناف السابقة الصناف السابقة ااافضل مسافة لزراعة افضل مسافة لزراعة   )) متر  متر   66xx44(( االولى االولىمسافةمسافةالالتعتبرتعتبروو  متر متر 

 متـر   متـر    55xx44على مسافةعلى مسافةاعتهما اعتهما رر والجريب فروت فيتم ز والجريب فروت فيتم زاليوسفى البلدىاليوسفى البلدىالة الة اما فى حاما فى ح        

فى حالة اليوسفى الصينى والتى تتميز أشجاره بالنمو القائم غيـر المفتـرش فـيمكن               فى حالة اليوسفى الصينى والتى تتميز أشجاره بالنمو القائم غيـر المفتـرش فـيمكن               وو

    ..   متر متر44××44   او او44xx33      زراعته على مسافةزراعته على مسافة
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   : :توزيع األصناف بالمزرعةتوزيع األصناف بالمزرعة  --33

توزيـع  ب وينصـح ى المزرعة   يجب عدم التوسع فى عدد األصناف التى ستزرع ف                

 النضج ةاألصناف داخل المزرعة وفقاً لموعد نضج الثمار حيث تبدأ بزراعة الصنف المبكر    

مثل البرتقال السكرى ثم البرتقال أبو سرة ، ويزرع فى نهاية المزرعة األصناف المتأخرة              

الخدمـة   ويؤدى ذلك الى سهولة اجراء عمليـات         )الصيفى(النضج مثل البرتقال الفالنشيا     

  .بالزرعة عقب جمع المحصول

      ::اختيار األصل المناسباختيار األصل المناسب  --44

يعتبر  أصل النارنج هو أكثر األصول شيوعاً وأنتشاراً فى مصر وحـوض البحـر           يعتبر  أصل النارنج هو أكثر األصول شيوعاً وأنتشاراً فى مصر وحـوض البحـر           

األبيض المتوسط بصفة عامة نظراً لشدة مقاومته لمرض التصمغ وتعفن الجذور بجانـب             األبيض المتوسط بصفة عامة نظراً لشدة مقاومته لمرض التصمغ وتعفن الجذور بجانـب             

لك فهو أكثر األصول توافقاً مع لك فهو أكثر األصول توافقاً مع تحمله لألراضى الثقيلة والغدقة أو رديئة الصرف وبجانب ذ   تحمله لألراضى الثقيلة والغدقة أو رديئة الصرف وبجانب ذ   

ويعاب ويعاب . . جميع أصناف الموالح التجارية سواء من ناحية النمو الخضرى أو صفات الثمار             جميع أصناف الموالح التجارية سواء من ناحية النمو الخضرى أو صفات الثمار             

على أصل النارنج أنه غير مقاوم لألمراض الفيروسية خاصة مرض التدهور السريع وهو             على أصل النارنج أنه غير مقاوم لألمراض الفيروسية خاصة مرض التدهور السريع وهو             

  ..أخطر األمراض الفيروسية التى تصيب أشجار الموالحأخطر األمراض الفيروسية التى تصيب أشجار الموالح

كا ماريانا من افضل أصول الموالح فى االراضى الرمليـة نظـرا       كا ماريانا من افضل أصول الموالح فى االراضى الرمليـة نظـرا       يعتبر اصل الفول  يعتبر اصل الفول                    

النة اصل منشط قوى النمو مما ينعكس على نمو واثمـار االشـجار المطعومـة عليـة                 النة اصل منشط قوى النمو مما ينعكس على نمو واثمـار االشـجار المطعومـة عليـة                 

باالضافة الى انة مقاوم للجفاف نظراً النتشار مجموعه الجذرى وارتفـاع نسـبة جـذور               باالضافة الى انة مقاوم للجفاف نظراً النتشار مجموعه الجذرى وارتفـاع نسـبة جـذور               

ولية ، ويعتبر الفولكا اصـل      ولية ، ويعتبر الفولكا اصـل      اإلمتصاص التى تقوم بامتصاص الماء والعناصر الغذائية األ       اإلمتصاص التى تقوم بامتصاص الماء والعناصر الغذائية األ       

مناسب للبرتقال الفالنشيا والليمون المالح والليمون االضاليا والجريب فـروت ولكـن ال             مناسب للبرتقال الفالنشيا والليمون المالح والليمون االضاليا والجريب فـروت ولكـن ال             

يفضل استخدامة كاصل للبرتقال ابو سرة واليوسفى نظرا لتاثيرة الغيـر مرغـوب علـى               يفضل استخدامة كاصل للبرتقال ابو سرة واليوسفى نظرا لتاثيرة الغيـر مرغـوب علـى               

  . . مواصفات الثمرة رغم قوة نمو االشجار المطعومة علية وانتاجيتها العاليةمواصفات الثمرة رغم قوة نمو االشجار المطعومة علية وانتاجيتها العالية

    ..عتبر اليوسفى كليوباترا والليمون الرانجبور من أنسب األصول لألراضى الجيريةعتبر اليوسفى كليوباترا والليمون الرانجبور من أنسب األصول لألراضى الجيرية   ي   ي          

   : : اختيار الشتالت اختيار الشتالت--55

يجب الحصول على الشتالت من مصدر موثوق به لضـمان مطابقتهـا للصـنف              

 الشـتالت   وخلوها من األمراض وخصوصاً األمراض الفيروسية مع مراعـاة أن تكـون           

بة الزراعية فى مكوناتة لضمان خلو وسط الزراعـة مـن           منزرعة فى وسط ال تدخل التر     

 .عمرةمالنيماتودا وفطريات مرض التصمغ وكذا الحشائش ال
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اع الشتلة عـن سـطح وسـط         واليقل ارتف  سم25 عن   االصل ال يقل ارتفاع      يجب ان   -

   سم100-90الزراعة عن 

  من الزراعـة    وقد لوحظ ضعف نمو الشتالت فى األراضى الرملية فى السنوات األولى            -

 ويرجع ذلك إلى أن جذور الشتالت  تظل فترة طويلـة            .فى حالة استخدام شتالت بصاليا      

لصلية بينما تنعدم الرطوبـة     لداخل الصاليا حيث تكون الرطوبة مرتفعة فى التربة الطينية          

  . لالحتفاظ بالرطوبة  األرض الرملية النخفاض قدرة بهافى التربة الرملية المحيطة 

 اختيار شتالت الموالح المنزرعة فى أكياس بالستيك وفى وسط يتكون من            يجب  ولذلك -

على مشكلة ضعف نمو شتالت الموالح فى السنوات األولى من            للتغلب الرمال والكمبوست 

 . خلو وسط الزراعة من النيماتودا والفطريات وكذا الحشائش إلى  بإلضافة .الزراعة 

  : :حفر جور الزراعةحفر جور الزراعة  --66

سم ثم يخلط نـاتج  سم ثم يخلط نـاتج  8080× × 8080 ×  × 8080 بحيث ال تقل أبعادها عن    بحيث ال تقل أبعادها عن    الزراعة  الزراعة تحفر الجور تحفر الجور   

كجم سماد سوبر   كجم سماد سوبر     22+ +  مقطف سماد بلدى جيد       مقطف سماد بلدى جيد      44--33حفر الجورة السطحى خلطاً جيداً بعدد       حفر الجورة السطحى خلطاً جيداً بعدد       

كجـم  كجـم    33//44+ + بوتاسـيوم   بوتاسـيوم   سلفات  سلفات  كجم  كجم    11//44+ +    سلفات نشادر   سلفات نشادر  كجمكجم  11//22  + + ير  ير  ججفوسفات ال فوسفات ال 

لجزء العميـق مـن الجـورة       لجزء العميـق مـن الجـورة       مع ضرورة استبعاد التربة التى تخرج من ا       مع ضرورة استبعاد التربة التى تخرج من ا       كبريت زراعى   كبريت زراعى   

الحتوائهاغالباً على نسبة عاليـة مـن       الحتوائهاغالباً على نسبة عاليـة مـن       واستخدامها فى إقامة البتون حول الشتالت وذلك        واستخدامها فى إقامة البتون حول الشتالت وذلك        

  ..األمالحاألمالح

مما يؤدى الى   مما يؤدى الى   عمق متر عمق متر ببوو متر    متر   ويفضل عمل خندق على طول خط األشجار بعرض       ويفضل عمل خندق على طول خط األشجار بعرض       

تفكيك التربة والتخلص من الطبقات الصماء الى قد تكون موجودة تحت التربة مع ازالـة               تفكيك التربة والتخلص من الطبقات الصماء الى قد تكون موجودة تحت التربة مع ازالـة               

 وبؤدى عدم التخلص من هذة االحجار الى اعاقة          وبؤدى عدم التخلص من هذة االحجار الى اعاقة          تحت التربة   تحت التربة  ةةكون موجود كون موجود تتحجار قد   حجار قد   اى ا اى ا 

  . . نمو الجذورنمو الجذور

 متـر مكعـب كمبوسـت        متـر مكعـب كمبوسـت       2020  --1155بعد االنتهاء من حفر الخنادق  يضاف للفدان         بعد االنتهاء من حفر الخنادق  يضاف للفدان         وو

 نشادر   نشادر  سلفاتسلفات كجم    كجم   100100+ +  كجم سوبر فوسفات كالسيوم       كجم سوبر فوسفات كالسيوم      300300+ + نباتى او سماد بلدى جيد      نباتى او سماد بلدى جيد      

  نـاتج الحفـر  نـاتج الحفـر   خلط  خلط كجم كبريت زراعى على ان يتم       كجم كبريت زراعى على ان يتم         100100+ +  كجم سلفات بوتاسيوم      كجم سلفات بوتاسيوم     5050+ + 

مع مراعاة استبعاد التربة التى تخرج من الجزء العميـق          مع مراعاة استبعاد التربة التى تخرج من الجزء العميـق          . . سابقةسابقةاالسمدة ال االسمدة ال لط جيداً مع    لط جيداً مع    خخ

  . . من الخنادق الحتمال احتوائها على نسبة عالية من االمالحمن الخنادق الحتمال احتوائها على نسبة عالية من االمالح

 ساعات يوميا لمدة اسبوع لغسـيل        ساعات يوميا لمدة اسبوع لغسـيل       88  --66يجب ان تروى االرض قبل الزراعة  من         يجب ان تروى االرض قبل الزراعة  من                   

كما يساعد انتظام توزيع الرطوبة علـى طـول         كما يساعد انتظام توزيع الرطوبة علـى طـول         مالح التى قد تكون موجودة فى التربة        مالح التى قد تكون موجودة فى التربة        االاال

 سم علـى انتشـار المجمـوع         سم علـى انتشـار المجمـوع        5050الخندق وخصوصا فى حالة وضع النقاطات عاى ابعاد         الخندق وخصوصا فى حالة وضع النقاطات عاى ابعاد         

        . . الجذرى للشتالت بصورة جيدة الجذرى للشتالت بصورة جيدة 
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  : :د الزراعةد الزراعةييععاامومو  --77

يونية ( يدة الحرارة   يمكن زراعة الموالح فى جميع اشهر السنة ماعدا االشهر الشد              

ولكن اقضل موعـد للزراعـة هـو        ) ديسمبر ويناير   ( واالشهر الشديدة البودة    ) ويولية  

 سـبتمبر وأكتـوبر     وخـالل   )  فصل الربيع    (تداء من منتصف فبراير حتى أوائل  مايو         إب

  . )فصل الخريف(

راضـى  تعطى زراعة الخريف نتائج أفضل من زراعة الربيع فى األ         وبصفة عامة           

  . فى فصل الربيع الصحراوية نظراً لتعرضها لرياح الخماسين

  : :زراعة الشتالتزراعة الشتالت  --88

فى وسط الخندق السابق تجهيزة بحيـث تكـون         حفر جورة    ت عند زراعة الشتالت        

 -: الزراعة على التحو التالى تموتمناسبة لحجم الكيس المنزرعة بة الشتلة 

فيمـا   ويربط   اعلى ثم يسحب  الكيس الى       قطر قطع قاعدة  كيس الزراعة بواسطة        يتم -

 .ق االصل مما يؤدى الى منع نمو السرطانات احول سبعد 

توضع الشتلة فى الجورة بحيث يكون الطعم متجه ناحية الجهة البحرية التـى تهـب                -

 . منها الرياح فى الغالب وبذلك نحمى الطعم من الكسر بسبب الرياح الشديدة

 سم حتى   3-2اعة فى الكيس اعلى من سطح التربة ب        ان يكون سطح وسط الزر     يجب -

 . نتيجة الرى تظل منطقة التطعيم على نفس االرتفاع  ذلكاذا هبطت التربة بعد

مع مراعاة عدم وجود أى       ضغط  التربة جيدا حول الشتلة لتثبيتها        ردم الجورة مع   يتم -

داخل الجـورة   يؤدى تسرب الهواء تشققات فى التربة فى منطقة جورة الزراعة حتى ال  

 .الى جفاف المجموع الجذرى مما يؤدى الى موت الشتالت 

 بعد الزراعة مباشرة    تهايجب إزالة جزء من المجموع الخضرى للشتالت بتطويش قم         -

وذلك لتقليل عملية النتج وإحداث توازن مائى للشتالت وبالتالى تصبح الشـتالت أقـل              

 .عرضة للجفاف

 حتى ال يؤدى نقص الرطوبة الى       ةة رية غزير  يجب رى المزرعة عقب الزراعة مباشر      -

 .موت بعض الشتالت 

 وجود أكثر من نمو   وفى حالة  النموات التى جفت     إزالة   يتمبعد إسبوعين من الزراعة      -

ـ        ويزال الباقى    فقطترك نمو واحد    ي منطقة التطعيم    فى   فة ا بحيث يبدأ التفريع علـى مس

  . التطعيمسم من منطقة 40-50
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  :النشاوىتسميد االشجار 
   سنوات3-1 االشجار عمر -1

  :يحتاج الفدان فى المتوسط الى كميات االسمدة التالية 

  . متر مكعب سماد عضوى جيد15 -

  . كجم سوير فوسفات احادى100 -

   %).48( كجم سلفات بوناسيوم 80-100 -

جم من كل عنصـر     200 رش عناصر الحديد والزنك والمنجيز فى صورة مخلبية بمعدل           -

  . لتر ماء فى مارس ومايو واغسطس600جم يوريا لكل  ك3+

   %).20.5( كجم سلفات نشادر 350 -300 -

   سنوات 7-4 االشجار عمر -2

  :يحتاج الفدان الى االسمدة التالية 

  . متر مكعب سماد عضوى جيد15 -

  .  كجم سوبر فوسفات احادى150 -

  . كحم سلفات بوتاسيوم150 -

   .  كجم سلفات نشادر 400-600 -

جم من كل عنصـر     200 رش عناصر الحديد والزنك والمنجيز فى صورة مخلبية بمعدل           -

  . لتر ماء فى مارس ومايو واغسطس600 كجم يوريا لكل 3+
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   المثمرةالموالححدائق خدمة 

  :فى حالى الرى بالغمر: اوال 

  : التسميد -1
لموالح وتحسـين نوعيتـه     تلعب األسمدة  دوراً كبيراً فى زيادة إنتاجية محصول ا         

وقيمته الغذائية وهناك عدة إحتياطات لإلستفادة الكاملة مـن األسـمدة أهمهـا اسـتخدام          

الصورة المناسبة من السماد وإضافته فى الموعد المناسب وبالطريقة المثلـى وبالكميـة             

 اإلقتصادية التى تعطى أعلى محصول دون إسراف فى التسميد ولذلك تسمد أشجار الموالح            

  -: فاكثر بالمعدالت التالية  سنوات8 التى عمرها لمثمرة ا

   :األسمدة العضوية والفوسفاتية والكبريت الزراعى -1

 للفدان وتضاف األسمدة الفوسفاتية على      3م15 تضاف  األسمدة العضوية بمعدل      

% 37 أو سماد سـوبر فوسـفات مركـز          5أ2فو % 15.5 صورة سوبر فوسفات أحادى     

كجم سوبر فوسفات أحادى    200وهذه الكمية تعادل    (للفدان  ) 5أ2فو( كجم   30بمعدل  ) 5أ2فو(

كجم كبريت زراعى خالل الفترة 100  باالضافة الى كيلو جرام سوبر فوسفات مركز    80أو  

من أكتوبر وحتى يناير وتؤدى اإلضافة المبكرة إلى تحلل األسمدة العضـوية قبـل فصـل       

ضوية فيمكن أضافتها كـل عـامين مـع إضـافة           النمو ونظراً ألرتفاع أسعار األسمدة الع     

  .األسمدة الفوسفاتية والكبريت الزراعى سنوياً

  

  :األسمدة األزوتية -2
  -: على النحو التالى على ثالثة دفعات السماد االزوتى ضاف ي 

 كجـم سـلفات     300 بمعـدل    مـارس  الدفعة األولى فى منتصف فبراير وحتى أوائـل          *

  ، نتروجين %20.5نشادر

          . نتـروجين   %  33.5نتـرات نشـادر    كجـم    150عة الثانية فى شهر مايو بمعدل        الدف *

  . كجم سلفات نشادر300الدفعة الثالثة فى شهر أغسطس بمعدل * 

مباشرة على أال يكون الرى غزير        عقب وضع السماد اآلزوتى     المزرعة  أن يتم رى   يجب  

  .خوفاً من غسيل السماد مع ماء الصرف 
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                  : البوتاسيةاألسمدة -3

 كيلـو   200بمعـدل   )  أ 2بـو % (48تضاف على صورة سماد سلفات البوتاسيوم       

 فى منتضف فبراير وحتى اوائـل       فدان  على دفعتين متساويتين وتضاف األولى        لل/ جرام

 الثانية خالل شهر أغسـطس     وتضاف الدفعة   ) مع الدفعة االولى للسماد االزونى      ( مارس  

  .) الثالثة للسماد االزوتى مع الدفعة( 

  :العناصر الصغرى -4

يتم تسميد األشجار بالعناصر الصغرى فى شهر مارس وذلـك بـرش األشـجار              

جم من  250بمحلول سمادى يتكون من الحديد والزنك والمنجنيز فى صورة مخلبية بمعدل            

لضرورة  لتر ماء ، ويكرر الرش فى حالة ا        600كجم يوريا لكل     3 كل عنصر باإلضافة إلى   

  .بنفس المعدالت السابقة فى يوليه أو أغسطس 

  

   : الــــــرى-2
يعتبر الرى من أهم عمليات الخدمة ذات التأثير الواضـح علـى مـدى نجـاح                  

زراعات الموالح لما له من تأثير كبير على نمو األشجار وإنتاجيتها وكذلك صفات الثمـار               

األشجار وإنخفاض محصـولها بجانـب      فلقد ثبت أن األسراف فى الرى يؤدى إلى تدهور          

إصابة الثمار ببعض األمراض الفسيولوجية مثل التبحير وتشـقق الثمـار ويظهـر ذلـك               

  .صة فى الوادى ومنطقة الدلتابوضوح فى األراضى الثقيلة خا

 8000 الـى    7000 بين   فدان الموالح     تتراوح كمية المياة  المستخدمة فى رى       

 متـر مكعـب     5000-3500  الى أشجار الموالح   ما تحتاج   بينمتر مكعب من الماء سنوياً      

 رية على مدار العام حسب قوام التربة وبحيث تطول الفترة بين            16-14فقط موزعة على    

كل رية وأخرى أو تقصر حسب الظروف الجوية فكلما كانت درجة الحرارة مرتفعـة مـع                

قاربـة والعكـس    هبوب الرياح وإنخفاض نسبة الرطوبة كلما كان الرى على فتـرات مت           

  .صحيح فى فصل الشتاء حيث إنخفاض درجة الحرارة وأرتفاع نسبة الرطوبة الجوية

 يوم مع مالحظـة أن      20-15 الصيف كل     الربيع و   فصل خالل وعموماً يتم الرى    

 يـوم   30 – 25 ويتم  الرى كل  كل        العقد ، ويكون الرى على الحامى خالل فترة التزهير        

 لنـوع   طبقـاً   رية فقط    2 الى   1تاء فتحتاج االشجار من     شأما فى فصل ال   خالل الخريف   

  .التربة وحالة ألمطار
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   :أهم  النقاط الواجب مراعاتها لتجنب األسراف فى الرى* 

  . ضرورة تسوية األرض جيداً لسهولة توزيع الماء بين صفوف األشجار -1

  .ى  اإلهتمام بمقاومة الحشائش حتى يسهل مالحظة حركة الماء أثناء الر-2

 إختيار أنسب طرق الرى والتى تؤدى إلى توفير ماء الرى مع سهولة إجراء العمليات               -3

  .الزراعية

 ضرورة قفل فتحة الرى عند وصول الماء إلى حوالى ثلثى طول الحوض أو الباكية ثم                -4

يترك الماء للوصول إلى الجزء الجاف من األرض بتأثير اإلنحدار وبهذه الطريقة ال تسمح              

  . بالتراكم فوق سطح األرض وبالتالى منع األسراف فى الرىللمياه

 : طرق الرى السطحى المختلفة 

  :توجد عدة طرق مختلفة للرى بالغمر والتى يمكن تلخيصها فيما يلى 

   الخطوط-3   المصاطب -2   األحواض -1

     البواكى العمياء-5   الحلقات-4

ن أفضل طرق الـرى الواجـب       وتعتبر طريقتى الرى بالحلقات والبواكى العمياء م      

إتباعها فى مزارع الموالح لما لها من مميزات عديدة سواء من حيث تنظيم توزيع المياه               

وتوفيرها وكذلك عدم مالمسة المياه لجذوع األشجار لتجنب اإلصـابة بمـرض التصـمغ              

بجانب سهولة إجراء عمليات الخدمة المختلفة ولذلك سوف نتنـاول هـاتين الطـريقتين              

النحو التالى بالتفص ى   :يل عل

  :  الحلقات)أ(

سـم  75-50تقام حلقات حول جذوع األشجار بحيث يتراوح نصف قطرها ما بين            

م حتى ال يسمح بدخول الماء ومالمسة        س 35-30على أن يكون عرض البتن فى حدود        و

جذع الشجرة كما يجب مراعاة أن يكون سطح التربة داخل الحلقة وخارجها فى مسـتوى               

شجرة حسب قوام التربة    12-10مراعاة تقسيم األرض إلى أحواض بكل حوض        واحد مع   

   لخفيفة وتزداد فى األرض الثقيلة وبحيث تقل فى األرض ا
  

                                              
  

  

                            قناة الرى                                                               

        
  

          
       

  

         

 o        موقع الشجرة × الحلقة
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 طريقة الحلقات



  :البواكى العمياء )  ب(

 تنفيذ هذه الطريقة بإقامة بتن علـى  يتمويفضل إتباع هذه الطريقة عن طريقة الحلقات و   

سم من جذع الشجرة وبالتالى يكـون عـرض          50جانبى كل خط من األشجار عل مسافة        

تى يوجد بداخلها األشجار حوالى واحد متر وفى هذه الحالة تغمر مياه            الباكية العمالة أى ال   

 مع مراعاة أن يكون مستوى      )خالية من األشجار  اى الباكية ال  ( الرى البواكى البطالة فقط     

  .ربة داخل البواكى البطالة والعمالة متساوى التسطح 

سـة المـاء لجـذوع      وتمتاز هذه الطريقة بتوفير مياه الرى وتقليل الحشائش وعدم مالم         

  .األشجار مع سهولة تنفيذها 

  

   

  قناة الرى        

    

    
  

  

  

  

  

                       

x       x       x       x       x        x        x        x        x      

  باآية بطالة

   

   متر1باآية عما لة بعرض   
x       x       x        x        x       x        x        x        x 

  موقع الشجرة  ×
  

طريقــــــــة البواآـــــــى العميــــــــاء   

  

   :طرق تقدير حاجة األشجار للرى
  :هناك العديد  من طرق تقدير حاجة األشجار للرى منها على سبيل المثال 

  ) .التنشيومترات( استخدام أجهزة قياس الرطوبة فى التربة -1

 زراعة األدلة النباتية مثل عباد الشمس أو نبات الذرة بين أشجار الموالح وهى تمتاز               -2

بظهور أعراض العطش عليها مبكراً قبل األشجار مما يعطى فكـرة عـن قـرب احتيـاج                 

  .األشجار للرى 

ئى فنى   سهلة فى التنفيذ ويمكن للمزارع إتباعها دون الحاجة إلى أخصا          ةقي وهناك طر  -3

سم ثم يؤخـذ كميـة مـن        30بعمق   صغيرة   أو أجهزة معقدة وهى عبارة عن عمل حفرة         

التربة من قاع الحفرة بقبضة اليد الواحدة ويضغط عليها فإذا تشكلت على شكل اليد فيدل               

 13



ذلك على توفر نسبة من الرطوبة وعدم الحاجة للرى أما إذا لم تتشكل مع الضغط عليهـا                 

  .تربة وضرورة الرىفيدل ذلك على جفاف ال

  

  :أهم اإلحتياطات الواجب مراعاتها عند رى أشجار الموالح

  . رية غزيرة قبل التزهير بأسبوعين  ضرورة رى األشجار-1

وخصوصا عند هبوب    يستمر الرى على الحامى خالل فترة التزهير وحتى ثبات العقد            -2

 يجب تـوفير مسـتوى      رياح ساخنة او عند توقع حدوث ارتفاع فى درجة الحرارة  النة           

  . مناسب من الرطوبة خالل هذة الفترة

 يزداد معدل كميات مياه الرى تدريجياً خالل فترات نمو الثمار أى أعتباراً مـن شـهر            -3

مايو وحتى شهر أكتوبر مع مالحظة زيادة معدالت الرى بصفة خاصة خالل شهرى يوليو              

 يراعى أن يكون الـرى فـى        وأغسطس حيث تنمو الثمار وتزداد فى الحجم بسرعة كذلك        

  .الصباح الباكر أو فى المساء فى أشهر الصيف 

 يجب أطالة الفترات بين كل رية وأخرى أعتباراً من أواخر شهر سبتمبر مـع تقليـل                 -4

كمية المياه المستخدمة فى كل رية حيث تقل احتياجات األشجار للمياه فى هذه الفترة نظراً            

  . فى مرحلة النضج الكتمال نمو الثمار وبدء دخولها

 يجب عدم منع الرى تماماً عن األشجار خالل فصل الشتاء بل تروى األشـجار علـى                 -5

 يوم على أن يكون الرى على الحامى لتقليـل          45-30فترات متباعدةقد تصل إلى حوالى      

  .كمية المياه المستخدمة فى كل رية نظراً لقلة حاجة األشجار للمياه فى تلك الفترة 

  

  :م التقلي-3
يجرى تقليم اشجار الموالح بغرض احداث توازن بين النمو الخضـرى والثمـرى             

لتنظيم عملية االثمار وزيادة جودة االثمار وبصفة عامة فان اشجار الموالح ال تحتاج الى              

ومن الجدير بالذكر أن أصناف الموالح تختلف عن بعضها فى مـدى             .تقليم جائر سنويا    

الليمون األضاليا أكثر أصناف الموالح احتياجاً للتقلـيم يليـه          احتياجها للتقليم حيث يعتبر     

الليمون البلدى المالح والليمون الحلو ثم اليوسفى البلدى أما أصناف البرتقال والجريـب             

  -: ويمكن تقسيم التقليم على الحو التالى فروت فهى تحتاج لتقليم خفيف
  : تقليم االشجار المثمرة-اوال

يم الشتوي     تم التقل رة النضجي ع المحصول لالصناف المبك د جم خالل  بع
 وحتى فبراير اما البرتقال الصيفى فيتم تقليمة عادتا خالل شهر            ديسمبر الفترة من 
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د       ل اى بع ارس وابري ى م ب حت ى الغال أخر ف ول يت ع المحص را الن جم ة نظ يولي
 : على النحو التالىخروج العين  

 .ة إزالة األفرع الجافة والمصابة والمكسور -1
ك              2- ؤدى ذل خف األفرع المتزاحمة مما يساعد على تخلل الضوء قلب األشجار وي

 .إلى تشجيع النمو الخضرى والثمرى 
ا            -3 زدحم أم ان م ا فى مك ة وجوده ة فى حال إزالة السرطانات والصواريخ المائي

تم تطويشها فتعطى نموات                  فى حالة وجود الصواريخ المائية فى مكان مناسب في
 . ثمار فى العام التالى مباشرة جانبية تحمل

ى أع       -5 رع المتجه إل اع الشجرة عن       قرط األف د ارتف ى بحيث ال يزي م 3.5 -3.0ل
ات جمع                    ام النمو الخضرى والثمرى للشجرة ويسهل عملي مما يساعد على انتظ

 .الثمار ومقاومة اآلفات 
رك م           -6 داخل األشجار مع بعضها بحيث تت ة ت سافة  قرط اإلفرع الجانبيه فى حال

ل عن     ين األشجار وبعضها ال تق ى تنشيط خروج النموات    1ب ؤدى إل ا ي ر مم  مت
ى تعرض                      ك عل ا يساعد ذل ادة المسطح الثمرى لألشجار آم الى زي الجانبية وبالت
ى    اعد عل ا يس ل الضوئى مم ة التمثي الزم لعملي ب الشجرة للضوء ال ع جوان جمي

 .الحصول على إنتاج جيد ذات مواصفات ثمرية ممتازة
  :الحظات على التقليمم

دائق     1- ى الح ة ف رع الجانبي ى واألف ى أعل ه إل رع المتج رط األف ة ق رى عملي تج
 .المزدحمة حسب حالة األشجار

وراآس           -2 ول آل ى أخرى باستخدام محل يجب تطهير أدوات التقليم من شجرة إل
 .لمنع أنتشار األمراض الفيروسية% 4
ول  -3 يم بمحل د التقل دل يراعى رش األشجار بع ورور النحاس بمع  3أوآسى آل

  . لتر ماء للوقاية من األمراض الفطرية بعد اإلنتهاء من التقليم مباشرة600/ آجم
  :التقليم  لتجديد شباب األشجار: ثانياً

يجرى هذا النوع من التقليم بغرض تجديد نشاط األشجار وشبابها والتى وصـلت             

نتاجيتها وحدوث جفاف واضح فى     إلى مرحلة الشيخوخة مع قلة نموها الخضرى وضعف إ        

األفرع الخضرية والرئيسية مع سالمة الجذع وعدم إصابته باألمراض أو الحشرات وفـى             

سم مـن سـطح األرض      120-100هذه الحالة يجرى تقليم األشجار بقرطها على ارتفاع         

خالل فصل الشتاء حيث تخرج نموات خضرية كثيفة فى مكان  القرط فى الربيع التالى ثم                

 فروع على كل ذراع من أذرع الشجرة مع إزالة النموات األخرى            3-2 إختيار عدد من     يتم

بصفة دورية فيساعد ذلك على سرعة تكون الهيكل الجديد للشجرة وتمتاز هذه الطريقـة              

بتوفير الوقت والتكاليف المادية الالزمة إلعادة زراعة األرض من جديد فى حالـة تقليـع               

  .األشجار القديمة 
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  :التقليم  بغرض استبدال الصنف: ثالثاً

يجرى هذا النوع من التقليم الجائر بغرض استبدال الصنف المطعوم الغيـر جيـد              

األثمار بصنف آخر أكثر إثماراً وذو قيمة أقتصادية عالية ويتم بقرط األشـجار أسـفل               

 ثم يطعـم األصـل بالصـنف الجديـد           خالل يناير وفبراير   سم 5منطقة التطعيم بحوالى    

 مع تغطية االقالم بكـيس       أقالم على محيط الجذع    4-3 تركيب    يتم دام القلم حيث  باستخ

  .من البالستك واخر من الورق لوقايتها من فقد الرطوبة ومن اشعة الشمس 

وتعد هذه الطريقة وسيلة سريعة للحصول على شجرة مثمرة خالل فترة قصـيرة             

الها خاليـة مـن األمـراض       دون تقليع األشجار بشرط أن تكون األشجار المراد استبد        

  .الفيرسية والفطرية 

صل ال أ من سراطانات   3-2كما يمكن استبدال الصنف بالتطعيم بالعين وذلك بتربية         

 مـع العنايـة بإزالـة جميـع          فى شهر سـبتمبر     بالعين امي تطع ويتمبعد قرط الشجرة    

  .السراطانات األخرى التى تنمو على األصل 

  

   : مقاومة الحشائش-4
حدائق الموالح العديد من الحشائش الحولية والمعمرة والتـى يختلـف           ينتشر فى   

  .ألخ ....  مصدر السماد العضوى – مصدر الرى –تصنيفها بإختالف المنطقة 

 –وهذه الحشائش ينتج عنها العديد من المشاكل نذكر منها المنافسة على الماء والغـذاء               

جداً للعديد من اآلفات ولذلك فإنـه        وتعتبر هذه الحشائش عائل مهم       –أعاقة عملية الرى    

يجب مقاومة الحشائش فى حدائق الموالح لتجنب أضرارها والتغلب على المشاكل الناتجة            

  .وفيما يلى أهم وسائل مقاومة الحشائش فى حدائق الموالح .عنها

  

  :المقاومة الميكانيكية  -1
  :وتشمل هذه الطريقة  -

 والعزيق ويراعى عند إجراء     Mulchingبالستيك   التغطية بال  – الحش   – النقاوة اليدوية   

عمليات العزيق أن يتناسب موعدها مع المراحل الفسـيولوجية لألشـجار خـالل موسـم         

 -:وبصفة عامة يجرى الزيق على النحو التالى النمو

وذلك خالل فصل الشتاء ، وتتضمن تقليـب السـماد          ) خرط(العزقة الشتوية األساسية     

بجانب تطهير قنوات الرى ومسحها ، باإلضافة إلـى تقويـة           العضوى والسوبر فوسفات    
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 يجـب   .األربطة والحلقات حول األشجار وكذلك األحواض أو البواكى حسب النظام المتبع            

أى بعـد   (تجنب العزيق وإثارة التربة فى الفترة ما بعد العزقة الشتوية وحتى شهر يولية              

  Hoewingو النقـاوة باليـد       أ Mowingويفضل فى هذه المرحلة الحـش       ) ثبات العقد 

 .وذلك قبل اضافة الدفعة الثانية من السماد النتروجينى 

 عزقة سطحية فى الفترة من يوليو وحتى بداية شهر أكتوبر وذلك قبل إضافة الدفعـة      

بعـد  يراعى تنقية الحشائش والتخلص منها خارج الحقل        واألخيرة من األسمدة الكيماوية     

 .تشار الحشائش فى السنوات التالية  ذلك يقلل من أنالن العزيق
 
  :المقاومة الكيماوية -2
يراعى عدم اإلعتماد الكلى على مبيدات الحشائش فى خدمة ومكافحة الحشائش فـى             ) أ(

الحديقة بصفة عامة ، ولكن البد من إجراء العزقة الشتوية األساسية واألستعاضة عن         

  .  المناسب أيضاً توفيراً للنفقاتالعزقات األخرى باستخدام المبيد المناسب وبالسعر

يجب تجنب مقاومة الحشائش كيماوياً فى الفترة ما بين العزقة الشتوية وبداية شهر             ) ب(

وإذا ) فترة التزهيـر والعقـد    (يوليو لحساسية األشجار ألى معامالت خالل هذه الفترة         

  .دعت الحاجة لمقاومة الحشائش يفضل حشها وتركها فوق سطح التربة 

ى الفترة من أول شهر يوليه ونهاية شهر أكتوبر نوصى باستخدام المبيدات التاليـة          ف) ج(

  . حسب نوع الحشائش السائدة فى البستان 

يمكن اسـتعمال مبيـد     )  ضيقة –عريضة  (إذا كانت الحشائش السائد حولية بنوعيها       ) 1(

حد  مرات بفاصل شهر وا    3-2فدان من   /  لتر ماء    200/  لتر   1الجرامكسون بمعدل   

فـدان دفعـة    /  لتر ماء    200/  لتر 4 بمعدل   20بين الرشة واألخرى أو مبيد الباستا       

 شهر بين الرشة واألخرى هذا      2-1بفاصل من   ) فدان  / لتر   2(واحدة أوعلى دفعتين    

ويفضل استعمال المبيد األقل سعراً فى السوق حيث أن تأثيرهمـا علـى الحشـائش               

  متقارب 

 هى الرجلة والحشائش العريضة الحولية يمكن اسـتخدام         إذا كانت الحشائش السائدة   ) 2(

فـدان  /  لتر مـاء   200) / جرامكسون 3سم200+  كجم   4/3الجيسابريم  (مخلوط من   

  .على أن يكون الرش على الحشائش النامية مباشرة 

 – حجنـة    – حلفـا    - سعد –نجيل  (بعد المعامالت السابقة إذا ظهرت حشائش معمرة        ) 3(

اوند أب أو النسـر بمعـدل      نتشرة فى الحديقة يتم رشها بالر      بقع م  على صورة ) عليق

 لتر ماء   1  لكل  زيت طعام  3نصف سم + جم سماد سلفات النشادر     10+  مبيد   3سم20

  . فى الفترة من أول يوليو وحتى بداية أكتوبر،
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 رش التربـة    فيتمإذا كانت األرض موبوءة بتلك الحشائش المعمرة السابق ذكرها              اما  

 كجم  2+  لتر مبيد    4فى وجود الحشائش بالراوند أب أو الالنسر بمعدل         بصفة عامة   

  .فدان / لتر ماء200 زيت الطعام لكل 3سم100+ سماد سلفات النشادر 

  

  :الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش
 . سنوات 4ال تستخدم مبيدات الحشائش فى الحدائق أقل من  -1

 .لبالستيك الظهرية عند رش المبيدات البد من استخدام الرشاشة ا -2

يتم الرش بعد تطاير الندى فى الصباح ويوقف قبل غروب الشمس بفترة ال تقل عـن                 -3

 .ساعتين على األقل 

 . أيام من الرش7-5 تروى أال بعد يجب أن يسبق عملية المقاومة رى الحديقة وال -4

 .ء عملية الرش يجب عدم مالمسة المبيد ألوراق أو ألفرع أو لجذع الشجرة أثنا -5

 . ومدربين على ذلك –ضرورة أن يقوم بعملية الرش عمال فنيين مهرة  -6

البد من غسيل الرشاشة جيداً للتخلص من آثار المبيد وذلك بعد اإلنتهاء من عمليـة                -7

  .الرش
 

   :زيادة إنتاجية البرتقال أبو سرة 
رة   اء فت ق رش األشجار أثن و سرة عن طري ال أب ة أشجار البرتق ادة إنتاجي يمكن زي

دل          ) قمة التزهير   (التزهير الكامل     جم   18فى أواخر إبريل وأوائل مايو بحمض الجبرالين بمع
  . لتر ماء مع مالحظة أن يكون الرش على شكل شمسية تحت ضغط منخفص600لكل 

  
  :اليوسفي   تنظيم  األثمار  فى  

ادل                       أثير الضار لظاهرة تب ل من الت دي والتقلي لتنظيم األثمار فى أشجار اليوسفي البل
الين                دول حمض النفث ر بأن ز    (NAA)الحمل ترش األشجار فى سنة الحمل الغزي -300 بترآي

فى منتصف مايو وذلك لخف العقد الصغير  )  ماء   100/  جرام 40-30( جزء فى المليون     400
ول ع   ى الحص ك إل ؤدى ذل ر      وي ل الغزي نة الحم ى س ويق ف ب للتس م مناس ار ذات حج ى ثم ل

ة   (باإلضافة إلى زيادة المحصول فى سنة الحمل الخفيف              ويمكن يفضل إجراء      ) السنة التالي
ك يخف                   ر وذل عملية خف الثمار يدويًا فى األسبوع األول من يوليه ألشجار سنة الحمل الغزي

دوى أفضل            ثمرة من آل ثمرتين من المحيط الخارجى لألشجار            ة الخف الي ر عملي فقط وتعتب
  .من الناحية االقتصادية
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  : مقاومة االفات -5
   : الحشرات القشرية والبق الدقيقى-1
  

ود اصابة   ة وج ى حال ة ف ا المختلف دقيقى بأنواعه ق ال اوم الحشرات القشرية والب تق
ل سوبر مصرونا أو زيت                ال   تستدعى المقاومة باستخدام أحد الزيوت الصيفية مث سوبر روي

 لتر ماء ويالحظ أن العالج الصيفى هو العالج     600/  لتر9بمعدل (KZ) أو زيت آيزد أويل 
ى                        ى الحصول عل ا يساعد عل ار مم ال االصابة للثم ل انتق ك قب األساسى لمكافحة الحشرة وذل
ى أو  ويق المحل الحة التس دات وص وث بالمبي رية أو أى تل ابة الحش ن االص ة م ار خالي ثم

  .التصدير 
ات                          رة النشاط للطفيلي ادى فت ى أخر سبتمبر حتى يمكن تف يبدأ هذا العالج فى أول يوليو وحت

  .المفيدة خالل موسم الربيع والخريف 
تاء         هر الش الل أش دقيقى  خ ق ال رية والب رات القش ابة بالحش ود إص ة وج ى حال وف

دل  تستدعى المقاومة يستخدم أحد الزيوت الشتوية مثل البوليوم أو رويال أو م           15صرونا بمع
ر  وت 600/ لت ذلك يمكن استخدام أحد الزي وفمبر أو ديسمبر آ ك خالل أشهر ن اء وذل ر م  لت

 لتر زيت 9أى % 1.5الصيفية ذات الكفاءة اإلبادية العالية والتى تستخدم صيفًا وشتاًء بمعدل       
 : لتر ماء مع ضرورة أتباع االحتياطات التالية 600صيفى لكل 

 .روية وتتحمل القدم  أن تكون األرض م-1
 .يراعى رج عبوة الزيت وتقليبها جيدًا قبل االستعمال  .1
ل ضغط     .2 ى إال يق جرة عل زاء الش ل أج د لك يل الجي ع الغس د م بورى واح تخدام بش اس

 . ضغط جوى 20الموتر عن 
ى                    م 35الرش فى الصباح الباآر أو بعد العصر مع إيقاف الرش عندما تصل درجة الحرارة إل

ود ة وج ى حال ط  وف تم خل نات ي دقيقى واألش ق ال ترآة بالحشرات القشرية والب  أصابة مش
ل      12أى  % 2الزيوت الشتوية بمعدل     اء مع      600 لتر زيت لك ر م ورور    3 لت آجم أآسى آل

  .النحاس آعالج مشترك لهذه الحشرات 
  

  : المن اوالذبابة البيضاء اودودة ازهار الموالح-2
ل             فى حالة ظهور إصابة بأحد هذه اآلفات أو        أى زيت صيفى مث ا ب  جميعها يتم عالجه

ي زد  دل    ) KZ(الك ول بمع رونا أو آيميس وبر مص ال أو س وبر روي ر9أى % 1.5أو س /  لت
   لتر ماء 600

دل               ون بمع تخدام المالثي ا باس تم عالجه ات ي ذه اآلف ديدة به ابة الش ة اإلص ى حال  وف
م900 ور   3/600س اء أو بريم ر م دل % 50 لت م450بمع ر3/600س ك   لت اء أو اآتلي  م
دل                3/600سم900 ا بمع % 1 لتر ماء مضافًا إلى أى منهم أحد الزيوت الصيفية السابق ذآره
ع المصابة                    600/ لتر 6أى   ى شكل شمسية ويفضل رش البق  لتر ماء على أن يكون الرش عل

اج     اليف اإلنت ل تك دات وتقلي تخدام المبي ن اس د م ك للح دودة وذل ابة المح ة اإلص ى حال ط ف فق
ا ى           باإلض دورها ف ا ب اثر وقيامه ات للتك ذه اآلف ة له داء الحيوي ة لإلع ة الفرص ى أتاح فة إل

  .المكافحة الحيوية 
  

   : أآاروس صدأ الموالح -3
داد                    حلم دودى الشكل يتواجد على أشجار الموالح طوال العام ويبدأ فى التزايد فى التع

جر الشجرة وتظهر اإلصابة     أبتداء من شهر مايو وتترآز اإلصابة فى الجهة الشرقية وفى ح        
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ار                       ى الثم ل اإلصابة عل م تنتق ألوراق ث ى السطح السفلى ل ة عل ع صدئية برونزي فى صور بق
دخل      ل للت هر إبري ن ش ة م ة الدوري تلزم المتابع ة يس ذه اآلف ورة ه دئية ولخط ع ص ببًا بق مس

ى األوراق                      د وصول متوسط اإلصابة عل دأ العالج عن  أو  بالعالج فى الوقت المناسب حيث يب
ن  ر م ار أآث ك 5الثم تخدام فيرتم راد باس دل EC% 1.8 أف م180 بمع اء أو 3/600س ر م  لت

س  دل EC% 5أورت م 300 بمع اء 3/600س ر م د  لت م 210او براي اء 600/  س ر م .  لت
  .ويراعى تغطية األسطح المعاملة آاملة للحصول على النتيجة المرجوة

  
  :أآاروس الموالح المبطط  -4

ة                   أحم  االآاروس   لون ع وتحسن الظروف الجوي ة الربي دأ نشاطه فى بداي اتح ويب ر ف
ار ويسبب                ى الثم ل إل م ينتق ويصيب السطح السفلى لألوراق ويترآز حول العروق الوسطية ث
ى                           ة الماصة عل ه الثاقب أجزاء فم ه ب ى األوراق نتيجة لتغذيت ة عل ر منتظم ة غي ع بني وجود بق

دئ   ة ص ة غامق ع بني بب بق ا يس ارة األوراق آم اف   عص دأ استكش ار ويب ى الثم ر عل ية المظه
راد   5االصابة من أول أبريل وعندما يصل متوسط االصابة على األوراق أو الثمار أآثر من                 أف

د   ة براي ات التالي د المرآب الج بأح تم الع دل % 20ي م210بمع ك 3/600س اء أو فيرتمي ر م  لت
1.8 %EC   5 لتر ماء أو أورتس       3/600سم180 بمعدل %EC  دل ر   600/سم  300  بمع  لت
  .ماء
  

  :أآاورس الموالح البــنى  -5
وع           االآاروس لون ذا الن ألوراق وينتشر ه وى ل  بنى محمر ويتواجد على السطح العل

على أشجار الموالح فى الوجه القبلى أآثر من الوجه البحرى وتزداد االصابة بارتفاع درجات    
ى السطح             ألوراق تتحول      الحرارة وانخفاض الرطوبة ويسبب ظهور بقع صفراء عل وى ل العل

ة تتحول                     ع صفراء باهت إلى اللون البنى حيث تجف األوراق وتسقط أما على الثمار فتظهر بق
دما يصل متوسط           ايو وعن إلى اللون البنى بتقدم اإلصابة ويبدأ استكشاف االصابة فى شهر م

ار    ى األوراق أو الثم ابة عل د      5االص تخدام براي الج باس تم الع أآثر ي راد ف دل %20 أف  بمع
م210 اء أو أورتس 3/600س ر م دل EC% 5 لت م300 بمع ك 3/600س اء أوفيرتيمي ر م  لت

1 %.EC دل اء 3/600سم180 بمع ر م دل  لت ى بمع م 1.5او آبريت ميكرون ر 600/  آج  لت
  . اسابيع من المعاملة االولى 3ماء وتكرر معاملة الكبريت مرة اخرى بعد 

  
  :العنكبوت الحمر العادى  -6

ذا ال  والح   ظهر ه ى الم وع من األآاروسات عل ىن ة 1999/2000 موسم  ف  فى منطق
وادى المالك وسبب خسائر آبيرة للثمار حيث يسبب بقع صفراء باهتة على الثمار مما يشوه                 
اآن            ار واألم رة الثم ى س ة ف وط العنكبوتي راد والخي ز األف ادة ترآي وحظ زي ار ول كل الثم ش

ا     اف اإلص دأ استكش ار ويب ى الثم ة عل ط     المنخفض ل متوس دما يص ع وعن ة الربي ع بداي بة م
ار        ك                  5االصابة على األوراق أو الثم ة فرتيمي ات التالي تم العالج بأحد المرآب ر ي اراد أو أآث  أف

1.8 %EC   5 لتر ماء أو أورتس      3/600سم240 بمعدل %EC   ر   3/600سم 300 بمعدل  لت
  .ماء 

  
  :  ذبابة الفاآهة -7

داد         5 واحدة لكل    تستخدم المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة     دير التع ك لتق ة وذل  أفدن
ك          . الحشرى الذى تبدأ إجراءات مكافحة ذبابة الفاآهة آيميائياً        ان استخدام تل ة بمك من األهمي
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ؤ                 ر للتنب ة أآب المصائد فى حدائق المانجو والجوافة المجاورة أو المختلطة مع الموالح وبكثاف
  بمدى تواجد الذبابة فى حدائق الموالح 

ك                يستخدم ا  تم ذل ار وي وث للثم ة دون حدوث تل ذه اآلف ة لمكافحة ه لمبيد مضافًا للمادة الجاذب
  :آاآلتى

 
   : الرش الجزئى-أ

دل         ى بمع رش الجزئ تخدم ال يد  250يس م ليباس م بو 250+   س ل   س ال ويكم مين
ى  ول إل ة   20المحل ة ظهري لء رشاش اء أى م ر بالم ر20 لت ون او  لت ابثيون او اجروثي  او ف
ت بم دل مالثي م 100ع ل   250+ س ة لك ادة جاذب م م ن  20 س د م ل مبي اء لك ر م دات  لت  المبي
رك أخر                   السابقة  ويتم رش جذع الشجرة لكل أشجار الحديقة أو يرش خط من األشجار ويت

ذلك عدد الرشات فى                         ة وآ أو يرش خط ويترك خطان ويتوقف عدد خطوط األشجار المعامل
  .الموسم على آثافة الذبابة فى المصائد 

  
    : الحزم القاتلة-ب

سم ومحشو أيضًا       10سم وقطر     20وهى عبارة عن آيس خيش أسطوانى بطول              
ل عن                      رة ال تق  4بالخيش ويتم غمر األآياس فى المخلوط السابق ذآره فى الرش الجزئي لفت

ًا ويجب أن تظل                      ار اطالق ساعات حتى يتم التشبع ثم تعلق على األشجار بحيث ال تالمس الثم
  .مبللة دائمًا وذلك بمداومة تزويدها بالمخلوط األآياس 

ة   ن ال تستخدم الحزم القاتل ط ولك ى فق رش الجزئ ه يمكن استخدام ال ى أن  وتجدر اإلشارة إل
  .بمفردها وإنما تستخدم مع الرش الجزئى 

يتم جمع الثمار المتساقطة والتى ال تصلح للتسويق وتوضع فى الشكائر البالستيك الخاصة             
مدة ا ايات   باألس ى المش رك عل دًا وتت ق جي ليمة وتغل اس س ذه األآي ون ه ث تك ة وبحي لكيماوي

ل                ار ب معرضة ألشعة الشمس المباشرة فيؤدى ذلك إلى موت يرقات ذبابة الفاآهة فى تلك الثم
وأيضًا موت أى آفات أخرى بالثمار مما يقلل من تكرار االصابة وهذا اإلجراء من الضرورى             

والح ألن هذين               تطبيقه فى حدائق المانجو     والجوافة المجاورة أو المختلطة بأشجار حدائق م
  .العائلين هما مصدر إصابة الموالح بذبابة الفاآهة

ة أوًال فى              ذه المعامل د جمع المحصول مباشرة مع ضرورة إجراء ه  غمر الحديقة بالماء بع
ل ا     دف قت والح به جار الم ة بأش اورة أو المختلط ة المج انجو والجواف دائق الم ات ح ليرق

دائق         ى ح ة إل ال الذباب ر أنتق ى حد آبي ل إل الى يق ة وبالت ة الحديق ذارى الموجودة فى ترب والع
ى                         ة إل ال الذباب ى الحد من أنتق د جمع المحصول إل الموالح آما يؤدى غمر حدائق الموالح بع

  . العوائل التالية على أال تتعارض هذه المعاملة مع التوصيات البستانية
  
  : القواقع  -8

ة         ة العالي ث الرطوب مالى حي احل الش دلتا والس مال ال ى ش القواقع ف ابة ب ر األص تكث
ى                ا عل وتسبب القواقع أضرار بالغة لألشجار حيث تتغذى على القلف واألوراق ويكثر وجوده
ا         األفرع وجذوع األشجار ولمكافحة القواقع يجب التخلص من الحشائش بصفة مستمرة ألنه

دهن             عائل لها مع جمع القواقع ا      م ت ا خارج المزرعة ث ى جذوع األشجار وحرقه لمتجمعة عل
افة        د أن أض د وج جار، وق ع لألش لق القواق ع تس نويًا لمن وردو س ة ب جار بعجين ذوع األش ج

ل           0.5آبريتات الحديدوز حول جذع آل شجرة بمعدل         ع قب ى موت القواق آجم للشجرة يؤدى إل
دوز عل          ة من البالستيك حتى تظل           وصولها لألشجار مع مالحظة وضع آبريتات الحدي ى قطع

ة   ى حال ع أمتصاص العناصر األخرى ف ا م ارض وجوده ة وال يتع دة ممكن ر م ات أآب الكبريت
  .وضعها على التربة مباشرة
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  : النيماتودا-9
ع   د جم ط بع ابة فق جار المص الج األش تم ع اتودا ي ابة بالنيم ود إص ة وج ى حال ف

د ا          ى   المحصول فى شهر فبراير أو أوائل مارس بمبي دل   % 10لراجب جم للشجرة أو     155بمع
ورادان 250 م في ع خربشة  % 10ج ة ظل الشجرة المصابة م د نهاي رًا عن ك نث للشجرة وذل

ة                    ة اإلصابة الخفيف اليس فىحال د اإلضافة و يستخدم النيم التربة ورى الحديقة رية خفيفة بع
دل  ر 5والمتوسطة بمع دل /  لت ة بمع ى سطح الترب ًا عل دان رش م  رشات 4-3للف خالل موس
  . يوم آما يمكن وضعه فى السمادات فى نظام الرى بالتنقيط15النمو وبين آل رشة 

  
  : مقاومة االمراض -6
  :التصمغ-1

ن       زء م ع ج ابة م ان االص ط مك اير بكش مبر وين وفمبر وديس الل ن الج التصمغ خ يع
اد حتى يظهر الخشب الس           )  سم   1حوالى  (الخشب السليم    ع االتجاهات بسكين ح ليم من جمي

وردو           ة ب ان الكشط بعجين دهن مك م ي  1(بلونة أالبيض مع عدم وجود اى تلون باللون البنى ث
  .أو تدهن بالقار الساخن)  لتر ماء15+  آجم جير حى 2+ آجم آبريتات نحاس 

  
  :االشنات -2

ى      (فى حالة وجود إصابة باألشنات تستدعى المقاومى         دما تصل نسبة اإلصابة إل عن
دل      ) وع الشجرةمن فر% 5أآبر من   ورور النحاس بمع ول أوآسى آل  آجم  3يتم رشها بمحل

ع         600/ د جم دى إال بع فى البل دم رش اليوس ة ع ع مالحظ مبر م الل ديس ك خ اء وذل ر م  لت
  .المحصول حتى ال تؤدى المعاملة إلى تساقط الثمار 

  
  : عفن السرة -3

ذا المرض فطر  ذا الفطAlternaria Citriيسبب ه ادة  وتسبب األصابة به ر زي
ه                        دل الطبيعى للتساقط  خالل شهر يوني معدل تساقط ثمار أشجار البرتقال أبو سرة عن المع
ة وجود أصابة بمرض عفن السرة                         ذلك فى حال ة األشجار ول آما يؤدى إلى انخفاض إنتاجي

ل    1.5 بمعدل   101تستدعى المقاومة يتم رش األشجار فى أواخر مايو بمرآب آوسيد             آجم لك
  .على أن يتم الرش على شكل شمسية فى الصباح الباآر  لتر ماء 600

  

  :فى حالة الرى بالتنقيط : ثانياً
  : التسميد-1
  : الـتسميد العضوي والفوسفاتي والكبريت الزراعي *

دل    وي بمع ماد العض اف الس جرة 2-1يض ف للش ًا ب مقط وبر  1مخلوط م س آج
د     فى المنطقة     آجم آبريت زراعى نثرا    1فوسفات آالسيوم و     ى بع -50المبللة من التربة وعل

وبر  75 رة من أآت ك خالل الفت دًا وذل ة جي ى الترب ع تقليب السماد ف سم من جذع الشجرة م
  .وحتى نوفمبر 

  
  : الـتسميد النيتروجيني*

ادر   لفات النش ن   %) 20.6(يضاف س داء م مادة ابت الل الس ن خ بوعيًا م ين أس دفعت
  . آجم للفدان فى الدفعة10ر بمعدل منتصف فبراير وحتى األسبوع األول من أآتوب
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داء             %) 33.5( مع إضافة نترات النشادر      - ة أسبوعيًا ابت دل دفع سحبًا من خالل السمادة بمع
  . آجم للفدان فى الدفعة8من منتصف فبراير وحتى آخر مايو بمعدل 

  
  : الـتسميدالبوتاسى*

دل      ات مت       200تسمد األشجار بمع ى دفع دان عل ل   آجم سلفات بوتاسيوم للف ساوية وآ
ى         2 آجم من خالل السمادة وذلك بمعدل        5دفعة    دفعة أسبوعيًا ابتداء من منتصف فبراير وحت

  .آخر أبريل ثم من منتصف يوليه وحتى آخر سبتمبر
ل               - ع آ تم نق دة        100آجم فى     15 ونظرًا لصعوبة ذوبان سلفات البوتاسيوم ي اء لم ر م  24 لت

ول سلفات البوتاسيوم الرائق          ساعة مع التقليب الجيد قبل االستخدام ويضا         . ف للسمادة محل
  . ويتم تكبيش الجزء المتبقى من السماد لالشجار لالستفادة مما قد يوجد بة من بوتاسيوم

  
  :الـتسميدالفوسفاتى*

ى  افة إل ة   100باإلض الل الخدم افتها خ م أض ي ت يوم الت فات الكالس وبر فوس م س  آج
فو  فوريك آمصدر للفوس توية يضاف حمض الفوس داد  الش ع انس ى من اعد عل ه يس ا أن ر آم

دل       ك بمع داء من                   1النقاطات وذل دان أسبوعيًا خالل السمادة أبت  آجم حمض فوسفوريك للف
  .منتصف فبراير  وحتى منتصف اآتوبر

  
  :الـتسميد بالماغنسيوم *

داء           1.5يضاف سلفات الماغنسيوم بمعدل       آجم للفدان اسبوعيا من خالل السمادة أبت
  . وحتى االسبوع االول من اآتوبرمن منتصف فبراير

  
  : الـتسميد بالعناصر الصغرى *

ر وأوائ  ى منتصف فبراي تم رش األشجار ف ن  لي ون م ذائي يتك ول غ  أغسطس بمحل
ى     % ) 14(جم من آًال من الزنك المخلبى       250 ز المخلب ى    %)  13(والمنجني د المخلب والحدي

ى      لتر ماء ، و600 آجم يوريا لكل  3باإلضافة إلى   %) 12( دان فى المتوسط إل -3يحتاج الف
  . تحضيرات4
   : الــــرى-2

عند إنشاء مزارع الموالح فى األراضى الجديدة وخاصة الرملية البد من الوضع             

فى األعتبار بأنه ال يجوز اإلعتماد على الرى السطحى أى الغمر كنظام للرى فى مثل هذه                

ورة الحديثة مثل الرى بالرش أو      األراضى بل من الضرورىاستخدام أحدى نظم الرى المتط       

التنقيط من أجل تقليل مياه الرى لعدم توافرها بكثرة فى هذه المناطق نظراً ألنهـا تعتمـد                 

  .على الرى األرتوازى فى غالبية األحوال 

وبصفة عامة يعتبر الرى بالتنقيط من أفضل نظم الرى الحديثةوالواجب إتباعها فـى رى              

 .جديدة مزارع الموالح فى األراضى ال

  :أهم النقاط الواجب مراعاتها فى حالة الرى بالتنقيط *

البد أن يكون معدل تصرف النقاطات فى أول الخطوط مساوياً لتصـرفها فـى نهايـة                 )1(

  .الخطوط ويمكن تحقيق ذلك بتقصير طول الخرطوم 
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يجب أن تشمل الشبكة مرشحات فى بدايتها لضمان عدم إنسداد النقاطات مع إختيـار               )2(

 .لنقاطات التىيسهل تسليكها وتنظيفهانوع من ا

ضرورة عمل صيانة دورية لشبكة الرى مع استمرار المرور على النقاطـات بصـفة               )3(

 مستمرة لضمان عدم إنسداد النقاطات وتوفير حاجة األشجار من الماء  

 ضرورة تنظيم عملية الرى بما يتفق مع احتياجات األشجار على مدار السنة  )4(
ين            16 خط من االشجار خرطومين       يفضل أن يكون لكل   ) 5( ى يم م يوضع يكون أحدهما عل م

ة      75 -50خط األشجار واألخر على يساره  وعلى بعد     ى حسب حال  سم من جذع االشجار عل
ين النقاطات            ة                50نموها وان تكون المسافة ب ادة المساحة المبلل ى زي ؤدى ال ك ي  سم الن ذل

ى أنتشار المج          ع االتجاهات بشكل            بالمياه حول االشجار مما يساعد عل موع الجذرى فى جمي
ذآورة                   رى الم دالت ال دة ويراعى االسترشاد بمع منتظم ويشجع على نمو األشجار بصورة جي

  :فى الجدول التالى
  االستهالك المائى الشهرى ألشجار الموالح تحت نظام

  )شجرة/يوم/لتر(الرى بالتنقيط 
  عمر األشجار

ير
ينا

ير  
را
فب

س  
ار
م

  

يل
بر
أ

يو  
ما

يه  
ون
ي

  

يو
يه
ل

س  
سط
أغ

  

بر
تم
سب

بر  
تو
أك

بر  
فم
نو

ر   
مب
يس
د

  

  10  14  20  24  24  28  26 28 24  18  16 12   سنة2 -1
  12  20  30  36  35  40  34 40 34  24  22 18   سنوات3 -2
  18  26  40  48  47  54  52 54 46  34  30 24   سنوات3-4
  24  32  50  58  60  70  68 68 58  42  38 28   سنوات4-5
  30  40  54  66  70  80  74 74  58  50  40 30   سنوات5-6

أآثر من 
  سنوات 6

36 45  56  64  80 80  90  75  75  60  40  30  

  

  :ملحوظة 
يالحظ أن مواعيد الرى تتوقف على الظروف الجوية حيث تطـول الفتـرة خـالل               

  .أيام مع األخذ فى االعتبار الرى بالكميات الموصى بها بالجدول3-2موسم الشتاء كل 

 يومياً فى حالة سقوط أمطار خفيفة وذلك ألن عـدم           يجب الرى بنفس المعدل الموصى به     

الرى فى هذه الحالة يؤدى إلى تحرك األمالح إلى منطقة أنتشـار الجـذور ممـا يضـر                  

حيث يؤدى إلى موت الشعيرات الجذرية وتتساقط األوراق ويحدث         . باألشجار ضرر شديد    

  .موت رجعى لألفرع الطرفية 
رات   -3 ائش والحش ة الحش يم ومقاوم د التقل ت العق راض وتثبي ال   واألم ى البرتق  ف

   :وخف ثمار اليوسفى ابو سرة
راء       د إج الغمر عن رى ب ة ال ى حال ا ف ابق  ذآره ة الس ادات الفني اع اإلرش ى إتب يراع
و سرة                عمليات التقليم ومقاومة الحشائش والحشرات واألمراض وتثبيت العقد فى البرتقال أب

  .ةوخف ثمار اليوسفى لعالج ظاهرة المعاوم
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   مظاهر نقص بعض العناصر وبعض الظواهر

  ولوجية واإلصابة باآلفات واألمراضالفسي   
  : نقص الحديد-1

يؤدى نقص الحديد إلى ظهور اصفرار عام على األوراق الحديثة ما عدا العـروق               

 كما يالحظ على االوراق الثالثة الموجـودة علـى          الوسطية فتظل محتفظة بلونها األخضر    

بينما يؤدى النقص الشديد . صورة االولى بالمقارنة بالورقة العادية علىاليسار   اليمين فى ال  

واصفرارها بالكامل ماعدا العروق الوسطية كما بالصـورة         حجم األوراق    للحديد الى صغر  

  ظراً ألن الحديد عنصر غير متحرك وال تظهر هذه األعراض على األوراق البالغة ن. الثانية

  

  : نقص الزنك-2
حظ وجود بقع صفراء بين العروق على خلفية خضراء فـى األوراق الحديثـة              يال

 وال تظهر هذه األعـراض علـى األوراق البالغـة    Mottle Leafويسمى هذا التبرقش 

ويؤدى نقص الزنك إلى قصر طول سالميات األفرع وصغر حجم األوراق وبالتالي تتزاحم             

  .(Rosette)النموات الحديثة بشكل يشبه بتالت الوردة 
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  : نقص المنجنيز-3
تشبه أعراض نقص المنجنيز أعراض نقص الزنك إلى حد كبير من ناحية تبرقش             

األوراق وخصوصاً الموجودة قرب النموات الطرفية ولكن الفرق بينهما أن األوراق تكون            

  .أصغر حجماً ومتجمعة فى حالة نقص الزنك

  

  
  
  : نقص الماغنسيوم -4
  

انبى      يؤدى نقص الماغنسيوم   ى ج ين العروق الرئيسية وعل  تاى ظهور بقع صفراء ب
ة  ون حواف الورق رق الوسطى و يشحب ل ر ، الع اقط غي اقط االوراق تس ى تس ؤدى ال ا ي آم

  سبب موت اطراف النموات الصغيرةطبيع مما ي
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 Bench roots تشتالالانحاء جذور  -5
 

ة          والح بطريق تالت الم د ش ل بتفري ام العام دم قي ة ع ى حال وع   ف ان المجم ليمة ف  س

اء     ذا االنح ق ه و واضح بالصورة ويعي ا ه دة آم ى بش ذرى ينحن ال العنصر  الج ديد انتق الش

 ويؤدى ذلك الى     الغذاء الى المجموع الجذرى    انتقال الغذائية الى المجموع الخضرى آما يعيق     

رة        ورة آبي ذرى بص وع الج عف المجم ات و ض زم النب اوى    .تق جار النش ع االش ب تقلي ويج

ذا يوضح                         الم ة ضعيفة النمو وه ا سوف تظل متقزم ذة المشكلة النه تقزمة التى تعانى من ه

 .يار الشتالت من مصادر موثوقاهمية اخت
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   : تشقق الثمار-6
تتشقق ثمار الموالح وهى على األشجار نتيجة عدم انتظـام الـرى أى تعـرض                

 قيمتها التسويقية ولـذلك     األشجار للعطش الشديد ثم تروى بعد ذلك وتفقد الثمار المتشققة         

يجب أنتظام الرى مع مالحظة االهتمام بالتسميد البوتاسى ألنه يؤدى إلـى زيـادة سـمك                

  يساعد على تقليل أثر هذه الظاهرةالقشرة مما 
  

  

  

               

 :التبحير -7
هو عبارة عن حدوث تشققات فى طبقة االلبيدو بالقشرة يقابلها انخفاض فى طبقة             

دو وهى الطبقة الملونة وتكون القشرة ضعيفة جداً فى هذه المنطقة بحيث تتشـقق              الفالفي

الثمار عند تعرضها ألى ضغط فى األماكن المبحرة وهذه الصفة وراثيـة ويسـاعد علـى                

         .التقليل من أثرها االهتمام بالتسميد البوتاسى بالمعدالت الموصى بها 
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 :على األوراق أضرار الرياح -8
تسبب الرياح الشديدة وخصوصاً المحملـة باألتربـة أو الرمـال تمزيـق أوراق              

النموات الحديثة وهذا يوضح أهمية وجود مصـدات الريـاح خصوصـاً فـى المنـاطق                

الصحراوية، ولذلك البد من زراعة مصدات الرياح قبل زراعة أشجار الموالح بعامين على             

 يمكن حماية الشتالت الحديثة الزراعة بواسـطة أكبـاب          األقل فى المناطق المكشوفة كما    

  .البوص ، وذلك فى حالة عدم وجود مصدات الرياح

  

  
  

  

 : أضرار لفحة الشمس على األوراق-9
ؤدى حرارة الشمس الشديدة مع تعرض األشجار للعطش إلى جفاف األوراق ت

  .ابة لون بنى البالغة نتيجة انهيار النسيج الداخلي للورقة وتأخذ األجزاء المص
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 : الشمس على الثمار فحة أضرار ل-10
تتعرض الثمار إلى لفحة أو لسعة الشمس وخصوصاً اليوسفى البلدي فـى سـنة              

الحمل الغزير ألن األفرع تميل إلى أسفل نتيجة زيادة المحصول مما يؤدى إلـى تعـرض                

جهة الجنوبية مما يؤدى إلـى مـوت        الثمار إلى أشعة الشمس المباشرة وخصوصاً فى ال       

أنسجة القشرة فى المنطقة المعرضة الشعة الشمس وتلونها بلون بنى ثم تنمو على هـذه               

  .االجزاء المصابة فطريات رمية مما يكسبها لون أسود

كبريتـات زنـك    % + 5تعالج هذه الظاهرة برش األشجار بالجير المطفى بتركيز          

لول الرش إلى الثمـار والتركيـز علـى الناحيـة           فى أواخر يونيه مع توجه مح     %  0.5

المعرضة أكثر ألضرار أشعة الشمس ، وتوضح الصورة الثمار المصابة بلسعة الشـمس             

  . بالمقارنة بثمرة سليمة 
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 :أضرار الملوحة على األشجار  - 11
 المتوسطة شحوب لون االورق كما يظهر فى الصورة العلوية بينما           تسبب الملوحة 

 سـقط  كما بالصـورة السـفلى ثـم ت         احتراق حواف األوراق   حة المرتفعة الى  تؤدى الملو 

 قبل موعدها ونتيجة السقوط المتكرر لألوراق تجف قمم األفرع ثم يتبعها مـوت              االوراق

 وبالتالي تتدهور األشجار تدريجيا لذلك يجب Die Backاألفرع الطرفية متجهة إلى أسفل 

  . الرى قبل الزراعةالتأكد من مناسبة تحليل التربة ومياه

                                                       

  

 : تأثير الحمل الغزير على أشجار اليوسفى البلدى-21
تعتبر ظاهرة تبادل الحمل فى اليوسفي البلدي من أهم المشاكل التي تواجه منتجي             

 وفى السنة التاليـة     الموالح حيث تحمل الشجرة فى سنة الحمل الغزير محصول كبير جداً          

تحمل األشجار عدد محدود من الثمار أو ال تحمل محصـول علـى             ) سنة الحمل الخفيف  (

  .اإلطالق

ويؤدى الحمل الغزير إلى صغر حجم الثمار وبالتالي أنخفاض سعرها بدرجة كبيرة            

ذائي لألشجار وبالتالي اصفرار األوراق كما قد يحدث        الغكما يؤدى إلى استنزاف المخزون      

وت رجعى للعديد من األفرع الطرفية ولعالج هذه الظاهرة وتنظيم األثمار ينصح بـإجراء      م

  .خف الثمار سواء كيماوياً أو يدوياً كما سبق إيضاحه
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 : اإلصابة بالمن -31
يهاجم الموالح عدة أنواع من المن حيث يصيب الموالح خالل مارس وابريل وقت             

ل أغسطس وسبتمبر وقت النمو الخريفي مما يؤدى إلى         التزهير والنمو الربيعي وكذلك خال    

  .تساقط األزهار وتشوه النموات الخضرية
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 : ذبابة الفاكهة -14
تعتبر ذبابة الفاكهة من أخطر الحشرات التي تصيب ثمار الموالح حيـث تضـع الحشـرة                

ض الكاملة البيض تحت سطح القشرة وتتغذى اليرقات على لب الثمرة بعـد فقـس البـي               

فتصبح الثمرة غير صالحة لالستهالك األدمى وتسقط الثمار المصابة على األرض وتهاجم            

  .الثمرة المصابة بالعديد من الفطريات كإصابة ثانوية

    

  
  

  :أعراض االصابة باالكاروس البنى -15
ثم تنتقل إلى السطح  تبدأ اإلصابة باألكاروس البني على السطح السفلى لألوراق

 وتؤدى اصابة الثمار ، ذ مكان اإلصابة لون بنى ثم تجف األوراق وتسقطويأخ العلوي

 بقع بنية اللون فى األماكن المصابة من قشرة الثمرة مما  الى حدوثاالكاروس البنىب

  .يجعل من الصعب تسويقها
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 : أكاروس صدأ الموالح-16
ـ           ى ثمـار البرتقـال     تسبب اإلصابة باكاروس صدأ الموالح بقع لونها صـدئى عل

والجريب فروت ولونها فضى على ثمار الليمون وذلك نتيجة المتصاص االكاروس لعصارة         

حجـم   وقد تكون هذه البقع صغيرة ومحدودة أو كبيرة ال         –الطبقة الخارجية لقشرة الثمرة     

  بحيث تشمل معظم قشرة الثمرة 
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 : أعراض االصابة بنطاطات الحشائش على الثمار-71
اطات الحشائش الثمار وهى صغيرة الحجم وتتغذى على الطبقة الخارجية          تهاجم نط 

للقشرة مما يؤدى إلى وجود مساحة كبيرة من القشرة منخفضة عن بقية قشـرة الثمـرة                

وتنمو على هذه المساحات بلون أسود وفى حالة وجود أصابة تستدعى المقاومـة تـرش       

 لتـر مـاء أو بريمـور        3/600سـم 900االشجار فى شهر يوليـه بـالمالثيون بمعـدل          

 لتر ماء مع ضرورة مقاومة الحشائش التى تعتبر عائل لهـذه النطاطـات              3/600سم450

  .وتوضح الصورة أعراض االصابة على ثمار الليمون المالح والبرتقال 
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 :اإلصابة بصانعات األنفاقاعراض -81
 البيض علـى    تصيب صانعات األنفاق األوراق الحديثة حيث تضع الحشرة الكاملة        

األوراق الحديثة النمو وبعد الفقس تعمل اليرقات أنفاق غير منتظمة الشكل تحـت بشـرة               

الورقة مباشرة مما يؤدى إلى تشوه األوراق ثم تجف أجزاء الورقـة المصـابة وتهـاجم                

كما قـد   .  بنى األجزاء المصابة من الورقة بفطريات عديدة مسببة تلون هذه األجزاء بلون          

 انفاق مماثلة على قشرة الثمرة وتلون هذة االنفاق بلون بنى مما يشوة شكل              تعمل اليرقات 

  وتقاوم هذه الحشرة فى المشاتل واألشجار النشاوى بالرش بـالزيوت الصـيفية         . الثمرة

زيـت صـيفى     + 3سـم 150 لتر ماء أو الفيرتميك بمعدل       600/ لتر 9 بتركيز   (KZ)مثل  

 لتر ماء مع مالحظة عدم      3/600سم300بتركيز   لتر ماء أو كونفيدور      600/لتر1.5بمعدل  

استخدام أى مبيد مرتين متتاليين حتى ال تكتسب الحشرة مانعة لهذا المبيد أما فى حالـة                

من نمواتها تخرج فى الربيع وهـذا التوقيـت غيـر           %  70األشجار المثمرة فأن حوالى     

 وفى حالة وجـود     مناسب لنشاط الحشرة ولذلك ال تصاب نموات الربيع بصانعات األنفاق         

  .أصابة تستدعى المقاومة بعد ذلك يمكن استخدام أحد المبيدات السابق ذكرها 

                     

  
  

: الحشرات القشرية-19
 - الحمـراء  -السـوداء (تصاب أشجار الموالح بعدة أنواع من الحشرات القشرية         

ر وتسبب أصـفرار األوراق     حيث تهاجم الفروع واألوراق والثما    ).  األرجوانية –الشمعية  

وتساقطها وتشوه مظهر الثمار ويؤدى السقوط المتكرر لـألوراق إلـى جفـاف األفـرع               

  . الصغيرة
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  الحشرة القشرية الحمراء

 
  الحشرة القشرية الشمعية

  

  

  : البق القيقى-20

تمتص الحشرة عصارة النبات ويؤدى ذلك الى اصـفرار اوراق االفـرع وتـؤدى       

 الى موت االفرع المصابة وانخفاض المحصول كما ينمو العفن االسود االصابة الشديدة 

 . على الندوة العسلية التى تفرزها الحشرة
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 : اإلصابة بالقواقع-21
تتغذى القواقع على القلف واألوراق والثمار وتسـبب أضـرار بالغـة لألشـجار              

  .وتوضح الصورة أضرار تغذية القواقع على األوراق
 

  
 :دايماتون ال-22

تصاب أشجار الموالح بالعديد من أنواع النيماتودا والتي تتطفل على الشعيرات الجذريـة             

 كما يالحظ    األفرع العلوية لألشجار   وجفافلألشجار مما يؤدى إلى ضعف نموها الخضرى        

وعند فحص الشعيرات الجذرية المصابة نجد انها تاخذ لـون          . بالصورة االولى من اليسار   

كا واقل عددا وطوال من الشعريات الجذريـة السـليمة كمـا يظهـر               بنى وتكون اكثر سم   

بالشـعيرات الجذريـة    التربـة   كما يالحظ التصاق حبيبات     . بالصورتين الوسطى والثالثة    

سـهولة   و  على سطح الجـذور     لهذة االفة  نتيجة وجود أكياس البيض الجيالتينية    المصابة  

 .  تهاانسالخ الجذور المصابة بسبب تحلل قشر
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 : عفن الجذور الجاف -32
يسبب هذا العفن فطر الفيوزاريم ويؤدى إلى صغر حجم الشجرة وتوقـف النمـو              

ومع تقدم اإلصابة تسبب ذبول األوراق فجأة وتجف على الشجرة وتظهـر علـى منطقـة         

التاج مناطق مائية متعفنة ويبدو الخشب جاف تحت اللحاء ويأخذ لون بنى ويمتـد هـذا                

  . ل فى الجذور حتى منطقة التاجالتلون البنى من أسف

  

  
  

 : العفن البنى التصمغى وعفن قاعدة الساق -42
يسبب هذا المرض فطر فيتوفيثورا حيث يصيب جذوع األشجار والجذور الرئيسية           

والشعيرات الجذرية مما يؤدى إلى تصلب وتشقق القلف وظهور أفرازات صـمغية وقـد              

 المصابة من الجذع نتيجة لموت أنسجة القلف        تؤدى اإلصابة إلى تحليق كامل فى المنطقة      

المصابة ويتعفن القلف تحت سطح التربة وتمتد اإلصابة إلى أنسجة الخشب وأما فى حالة              

أصابة الجذور يظهر ضعف عام على الشجرة المصابة وتصفر األوراق وتسقط من ناحية             

ى موت الشـجرة    الجانب المصاب من الشجرة وفى حالة اإلصابة الشديدة يؤدى المرض إل          

 .بأكملها
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: اآلشنات-52
تنتشر اإلصابة باآلشنات على جذوع األشجار واألفرع واألوراق وخصوصـاً فـى            

األماكن المظللة الرطبة وفى المزارع القديمة المهملة وتسبب اآلشنات تأثير ضـار غيـر              

  . األجزاء النباتية المصابةمباشر لألشجار وذلك بحجب الضوء والهواء عن
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:عفن السرة -62
يسبب هذا المرض فطر االلترناريا حيث يصيب الثمار وخصوصاً ثمار البرتقال أبو            

سرة أثناء فترة تساقط يونيه ويؤدى إلى زيادة معدل تساقط الثمار عن المعـدل الطبيعـي                

لفترة إلى تلون وسط الثمرة     مما يقلل من اإلنتاجية ، وتؤدى اإلصابة التى تحدث بعد هذه ا           

  .بلون أسود نتيجة نمو الفطر وامتداده من منطقة السرة إلى وسط الثمرة 
 
  

  
  

: القوباء-72
 سالالت من هذا الفيرس وتشترك جميعها فى خاصـية تبـرقش األوراق             6يوجد  

 درجة مئوية ثم تختفى حالة التبرقش بعـد         26-24الحديثة فى الربيع وعند درجة حرارة       

 أيام من خروج هذه األوراق أو عند كبر حجم األوراق أو ارتفاع درجة الحرارة               10لى  حوا

 والتى تؤدى إلى تقشر قلـف جـذوع   A (Scaly bark)وأهم هذه السالالت قوباء طراز 

األشجار واألفرع الرئيسية ثم يجف القلف على هيئة حراشبف وتتكون افرازات صـمغية             

د األوعية الخشبية كلياً أو جزئياً بعد عدة سنوات مـن           على األنسجة الداخلية المصابة تس    

بدء ظهور اإلصابة مما يؤدى إلى تدهور األشـجار تـدريجياً وتصـبح عديمـة القيمـة                 

  .االقتصادية
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 : االستبورن-82
مرض شبه فيروس يؤدى إلى تقزم النمو الخضرى وتكون األفرع قليلـة العـدد              

سى بحيث يأخذ شكل مثـل فرشـاة األسـنان مـع            وتتجه األفرع واألوراق إلى النمو الرأ     

اصفرار األوراق وصغر حجمها وتشبه هذه األعراض أعراض نقص الزنك وقـد تظهـر              

األعراض على الشجرة كلها أو بعض أفرعها الرئيسية وتحمل األشجار أزهار وثار غيـر              

مكاً فى  موسمية وتكون الثمار عديمة القيمة وتكون القشرة أكثر سمكاً عند العنق وأقل س            

 حيث يكون أحد كتفى الثمـرة فـى         Lopsidedمنطقة القمة وتأخذ الثمرة المصابة شكل       

  .منطقة العنق أعلى من الكتف االخر
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 ):التدهور السريع( الترستيزا -29
تسبب بطء نمو األشجار المطعومة على أصل النارنج وتقزمها وتأخذ األوراق لون            

 10-8النموات الجديدة وعند بلـوغ األشـجار        أخضر مصفر وتسبب االصابة صغر حجم       

سنوات تتساقط األوراق تدريجياً وتجف األغصان بعد تساقط أوراقها من القمة متجهة إلى             

. أسفل وتظل الثمار معلقة على الشجرة وتزهر الشجرة المصابة بغزارة فى نفس الموسم            

 الكربوهيدراتيـة إلـى     ونظراً النسداد األنابيب اللحائية فى األصل فيتعطل مـرور المـواد          

المجموع الجذرى مما يؤدى إلى موت الجذور وتموت الشجرة المصابة بعد ذلك وينتقـل              

أخـرى  وهذا المرض بواسطة من القطن ويالحظ فى الصورة شجرة مصابة بالترسـتيزا             

  . سليمة فى نفس العمر 
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  : االكسوكورتس-30
 تم اكتشافها ويسبب تشقق     يعتبر االكسوكورتس من اول االمراض الفيرودية التى      

قلف االصول الحساسة لة وهى الليمون الرانجبور والبرتقـال الثالثـى االورق وهجنـة              

 ضـعف نمـو وتقـزم        ذلك الى  ؤدىوي) سترانجمثل الترويرسترانج والكاريزو  ( المختلفة

      .االشجار المطعومة على هذة االصول 
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 مع تحياتى

  عهد بحوث البساتينم
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