
  لماذا نزرع أشجار الحمضیات على أصول محددة

تتم زراعة أشجار الحمضیات على أصول محددة وذلك لكي یتم االستفادة 

، ومن اجل الجمع بین میزات  واألنواع األصولمن ممیزات بعض هذه 

عدیدة جیدة وبالتالي الحصول على شجرة منسجمة ومتوافقة مع الظروف 

 األمراضمقاومة  إلى إضافةیة المتبعة البیئیة ونوع التربة وطرق الترب

  .جید واقتصادي  إنتاجوالحشرات وفي نفس الوقت تعطي 

 أخرى أصولتحمل صفات جیدة قد ال تكون متوفرة في  األصولهذه   بعض

یتحمل تربة  األخرفمثال بعضها تتحمل انخفاض درجات الحرارة والبعض 

مقاومة لبعض  ثرأكتقاوم الجفاف و بعضها یكون  واألخرىملوحة  أكثر

 األصولوبعض  Terstizaالخطیرة مثل مرض التدهور السریع  األمراض

، وبالمقابل توجد بعض ....... غیر مقصر وهكذا  واألخریكون مقصرا 

سابقا  أوردناهاالحمضیات ال تتمتع بهذه المیزات التي  وأصناف أنواع

 أوبمرض  ثمار مصابة أووبالتالي قد تعطي ثمار غیر جیدة وحاصل قلیل 

  .حشرة معینة 



 األصلمتبادل بین  تأثیرهناك  أنالدراسات والبحوث تثبت دائما  أنوبما 

المقاوم للبرودة یكسب النوع  األصلالمستخدم والنوع المطعم علیه مثال 

مقاومة للبرودة وكذا  أكثرالمطعم علیه هذه الصفة وستكون الشجرة الناتجة 

سوف یكسب النوع  األمراض ألحد صابةلإلالمقاومة  لألصلالحال بالنسبة 

مقاومة  أكثرالمطعم علیه هذه الصفة وبالتالي الشجرة الناتجة تكون 

والطعم منسجمان ومتوافقان في  األصلكان  وٕاذا. بهذا المرض  لإلصابة

ومیزات الصنف  األصلالنمو فأننا سنحصل على شجرة جیدة تحمل میزات 

  .المراد الحصول على ثماره 

  -:المستخدمة في الحمضیات وبعض مواصفاتها  ولاألصأهم 

مقاوم  أهمهاالحمضیات استخداما ومن  أصول أكثروهو من : النارنج  - 1

ویناسب لمرض التصمغ ویمتاز بجذره الوتدي المتعمق جیدا في التربة 

الكلسیة ومتوسط  األراضيالطینیة الثقیلة الرطبة كما یتحمل  األراضي

 أصالوهو یشكل  األمراضببعض  صابةلإلالمقاومة للبرودة مقاوم 

 .الحمضیات  أشجارمناسبا للغالبیة العظمى من 



الحمضیات المقصرة وهو من  أصولوهو من  : األوراقالبرتقال ثالثي  - 2

، كما  األوراقمقاومة للبرودة لكونه متساقط الحمضیات  أصول أكثر

الحامضیة  األراضيالكلسیة وتنجح زراعته في  األراضيیتحمل 

 .المطعمة علیه بالحاصل الغزیر  األنواعوالمعتدلة وتمتاز 

السریعة النمو ویتوافق مع جمیع  األصولوهو من  :البرتقال الحلو  - 3

الحمضیات ویتالئم مع الترب الخفیفة الصفراء ذات الصرف  أصناف

 .مقصر  أصلالجید للمیاه وهو 

الخفیفة  لألراضيالقویة یصلح  األصولوهو من  :اللیمون المخرفش  - 4

كبیرة تنضج ثماره بوقت  أشجارهسریع النمو  أصلویقاوم الجفاف وهو 

 .مبكر 

 الخفیفة  األتربةالمقصرة یحب  األصولوهو من  :اللیمون الحلو  - 5

 .المطعمة علیه تكون قویة النمو غزیرة الحاصل األشجارالرملیة 

كون التي ت األصولوهو من  ) :البرتقال الهندي( الكریب فروت  - 6

النارنج  أصلمما لو طعمت على  إنتاجیةالمطعمة علیه اقل  األشجار

 .البرتقال وهو مقاوم لمرض التصمغ  أو



الجیدة الناتجة من تهجین البرتقال  األصولوهو من  :ترویر سیترنج  - 7

وهو مقاوم لمرض التصمغ ومرض  األوراقوالبرتقال ثالثي  سره أبو

 بإثمارهاالمطعمة علیه تمتاز  شجارواألالتدهور السریع ومقاوم للبرودة 

 .المبكر 

الجیدة یمتاز بعمره  األصولوهو من :  الیوسفي صنف كلیوباترا -8

الثقیلة كما انه جید  األراضيالطویل ویقاوم مرض التصمغ ینجح في 

 .التحمل للملوحة ویقاوم مرض التدهور السریع ومرض التصمغ 

مع الیوسفي وهو ناتج من تهجین الكریب فروت  :سامبسن تانكلس -9

 لإلصابةالجیدة خاصة للیمون اضالیا ویوریكا ، ومقاوم  األصولمن 

 . األمراضببعض 

 لألراضيالفطریة ومقاوم  األمراضمقاوم لكثیر من  :الفولكامریانا  -10

 .الكلسیة یمتاز بسرعة نموه الخضري وبكونه متوسط التحمل للبرودة 

 واألراضيملیة الر  األراضيفي  األصلیجود هذا : راف لیمون  -11

 . الخفیفة ویتحمل الكلس والملوحة ویستعمل عادة كأصل للیمون
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