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ــ نـ عـال ول ـــــصـمح  ب ــــــــ
 ،  ماجده هاشم منصور إعداد/ د.

 جمال محمد حسن  د.         

 

 

شجیرات، و العنب متساقط األوراق وأهمها    متسلقة وقد تنمو في صورة  اتوهى كروم Vitceae یتبع العنب عائلة

 یعتمد أساساً على العنب األوروبيوالذى یحتوى على األصناف ذات األهمیة االقتصادیة واإلنتاج العالمي من العنب    Vitisجنس  

نزرعة  من جملة المساحة الم 12% والعنب هو محصول الفاكهة الثانى بعد محصول الموالح وتمثل المساحة المزروعة بالعنب.

ویزرع العنب فى األراضى الرملیة والمستصلحة حدیثاً حیث یزرع من أجل التصدیر واإلنتاج  .  الفاكهة المختلفة فى مصر  بأنواع

البولیفینول التى   مثلویحتوي العنب على مضادات أكسدة    المحلى وله أصناف ال بذریة وأصناف بذریة تختلف فى وقت النضج.

 لها خصائص مضادة لأللتهابات ومضادة لألكسدة. ومنها الریسفیراترول ویوجد في العنب األحمر.

 وتتبع أصناف العنب التجاریة إلى العنب األوروبي ویعتمد إنتاج العنب على صنفین أساسیین  

 العنب الرومى األحمر  ✓

 . العنب البناتى ✓

 تقسم أصناف العنب  و

 ستخدام الثمار إلطريقة أوالً: تبعاً 

یرلى  سوبیریور، سوبیریور،  بیوتى سیدلس، روبى إومنها     األصناف التي تستخدم لألستهالك الطازج  عنب المائدة: 

 سیدلس، طومسون سیدلس، فلیم سیدلس، كریمسون وریبیر. 

طومسون    ثمارها عدیمة البذور ومنهاویصنع منها الزبیب. وتكون    : األصناف التى تستخدم ثمارها للتجفیف عنب الزبیب 

 . سیدلس، فلیم سیدلس،  بالك مونكا وریبیر وتكون أصناف حمراء أو بیضاء

العصیر:  التي تصلح إلنتاج  عنب  العنب  كونكورد    أصناف  ومنها  تخمیرة  بعد  أو  الطازج  لألستهالك  العصیر سواء 

 والموسكادین )األمریكى(.  

 ثانیاً: تبعاً للون الثمار  

 .  ثمارها بیضاء اللون: سوبریور، طومسون سیدلس، ریش بابا، سوبیریور وفیستاأصناف  ❖

 أصناف ثمارها صفراء وخضراء اللون أو مصفرة وذهبیة اللون: أیرلى مسكات وأیرلى سویت.  ❖

 أصناف ثمارها حمراء اللون: فلیم سیدلس، الرومى االحمر وكریمسون. ❖

 سیدلس، بالك مونكا، كونكورد ومطروح أسود. أصناف ثمارها سوداء اللون: ریبیر، بیوتى  ❖

 ثالثاً: تبعاً لموعد النضج 

 یرلى سوبیریور، سوبیریور، فلیم سیدلس وبیوتى سیدلس. إأصناف مبكرة النضج:  ▪

 أصناق تنضج فى منتصف الموسم: طومسون سیدلس، بالك مونكا، ریبیر، ریش بابا ومطروح أسود. ▪

 سون والرومي األحمر.أصناف متأخرة النضج:  كنج روبى،  كریم ▪

 أهم أصناف العنب 

 أوالً: األصناف الالبذرية 

  إيرلى سوبیريور 

أیام وهو من أصناف التصدیر. ویتمیز بأن العنقود متوسط الحجم مخروطى   10صنف مبكر جداً فینضج من أسبوع إلى  

األراضى الصحراویة الجدیدة مع رش  الشكل ممتلئ والحبات لونها أبیض مخضر. یربى بالتربیة القصبیة وتصلح زراعتة فى  

مادة كاسرة للسكون موصى بها على البراعم فینضج المحصول مبكراً فى أوائل یونیو ویصدر إلى دول أوروبا حتى منتصف  

 یولیو. 

   سوبیريور 

صنف مبكر جداً والعنقود متوسط الحجم ممتلئ له أجنحة قصیر منضغط والحبة كبیرة مستدیرة لونها أبیض مخضر  

عند النضج له طعم ونكهة ممیزة مسكاتیة خفیفة یربى بالتربیة القصبیة وینضج فى أوائل یونیو مع رش كاسرات السكون ویصدر  

 لدول أوربا حتى منتصف یولیو.  

 بناتى األبیض( طومسون سیدلس ) ال 

من أصناف عنب المائدة وأهم أصناف الزبیب المشهورة في العالم ویستخدم إلنتاج الزبیب وعمل الكمبوت والمربات  

العنقود كبیر الحجم متزاحم وله    و  لنضجاوالعصائر الطازجة وهو متوسط فى میعاد النضج والحبة بیضاء اللون  تصفر عند  

 ستخدام رش كاسرات السكون .إاف التصدیر وینضج مبكراً ب أجنحة ویربى تربیة قصبیة ومن أصن
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 روبى سیدلس )كنج روبى( 

صنف متاخر النضج غزیر اإلثمار والعنقود كبیر الحجم له أجنحة ممتلئ جداً والحبة متوسطة الحجم لونها أحمر وردى، 

الحمل   الكردونیة  بالطریقة  یربى  نوفمبر.  ویستمر حتى  سبتمبر  أوائل  فى  على  ینضج  ویمكن حفظه  الخصوبة  عالیة  والعیون 

  األشجار.

  الفلیم سیدلس 

صنف مبكر من أصناف التصدیر والعنقود كبیر الحجم له أجنحة ممتلئ والحبة متوسطة الحجم ذات لون أحمر قرموزى  

عن البناتى بخمسة عشر یوما وینضج فى أوائل یونیو. یربى بالطریقة الكردونیة  وینضج مبكرا  واللب یقرش لیس له نكهة ممیزة.  

  مع وقصبى قصیر على التكاعیب.

 بیوتي سیدلس    

سطوانى الشكل ممتلئ له أجنحة والحبة مستدیرة إلى إمتوسط النضج ینضج فى أوائل یولیو والعنقود كبیر متوسط الحجم  

یربى بالطریقة الكردونیة  وبیضاویة ذات قشرة رقیقة مع لون أسود داكن لها طعم حلو ولیس له طعم ممیز، ینضج فى أوائل یولیو.  

 حجم.الالتلوین وزیادة وبرلین لكبر حجم الحبة والقصبیة ویستخدم الج

  

  فانتزى سیدلس 

صنف متوسط النضج ینضج فى أواخر یولیو، حساس جداً للمعاملة بالجبرلین والعنقود متوسط الحجم أسطوانى طویل والحبة 

 یربى بالتربیة القصبیة. و بیضاویة سوداء اللون، ویتحمل التخزین نتیجة لسمك القشرة ویصلح للتصدیر

 

  سیدلس كريمسون 

متالء مخروطي الشكل صنف متأخر النضج وینضج متأخراً فى أوائل أكتوبر یصلح للتصدیر والعنقود متوسط الحجم جید اإل

راق والحبة متوسطة  ذات لون أحمر قرمزى، قوى النمو جداً فیؤدى ذلك إلى عدم تماثل التلوین فى العناقید وتجرى إزالة األو

 من حول العناقید عند بدء طراوة الحبات لجودة التلوین ویربى بالطریقة القصبیة، یزرع فى األراضى الثقیلة. 

  إيمرالد سیدلس 

متالء  متوسط النضج وینضج فى أوائل یولیو قبل طومسون سیدلس والعنقود متوسط الحجم مخروطى الشكل جید اإلصنف  

مستدیرة كرویة متوسطة الحجم ذات لون أخضر یمیل إلى األصفرار عندما ینضج واللب عصیرى لیس وقصیر له أكتاف والحبة  

 له نكهة ممیز. یربى بالطریقة القصبیة والكردونیة. یعامل بالجبرلین ویؤدى التحلیق إلى التبكیر فى النضج. 

  ديـلـیت 

صناف نتج من تجهین صنفي الرین دي فیني مع السلطانین األبیض وینضج فى منتصف یونیو فهو من االیصنف هجین  

متالء والحبة بیضاویة متوسطة الحجم ذات لون أبیض المبكرة النضج، العنقود كبیر إلى متوسط الحجم وله أجنحة طویلة وجید اإل

 خفیفة وله قشرة رقیقة. یربى بالطریقة الكردونیة والقصبیة. مصفرعندما تنضج واللب یقرش حلو المذاق ذات نكهة مسكاتیة

  بیـرلیت 

ینضج وهو من األصناف المبكرة النضج ویصلح للتصدیر  صنف هجین نتج من تجهین صنفي الرین دي فیني مع السلطانین  

لعنقود كبیرالحجم مزدحم ویجب أن تتم عملیة خف للعنقود، وله أجنحة والحبة متوسطة الحجم مستدیرة بیضاء  اخالل شهر یونیو،  

ذهبیة اللون لها قشرة رقیقة واللُب قوى متماسك القوام. ویربى بالتربیة الكردونیة. ویستعمل الجبرلین لتكبیر الحبة فى بدایة العقد  

 والتحلیق فیكبرحجم الحبات.  

 ملیسیا   

والحبة   متوسط  إلى  أكتاف صغیرة  ذات  الشكل  والعنقود مخروطى  الصنف طومسون سیدلس  بعد  ینضج  النضج  متوسط 

 الكورمة قویة النمو. یربى بالطریقة القصبیة أو الكردونیة.ونضج، عند السطوانیة ذات لون أبیض لها طعم مسكتى خفیف إ

 بالك مونكا   

سطوانیة إصنف متوسط النضج والكورمة قویة النمو، والعنقود متوسط الحجم وله أجنحة طویلة والحبة متوسطة مستطیلة  

یقرمش حلو المذاق لیس له طعم ممیز ویصلح للتصدیر. ویربى بالطریقة كردونیة   ذات لون أحمر بنفسجى واللب لحمى قوى

 رش اإلیثرال.  والقصبیة ویمكن اإلسراع في التلوین بالتحلیق أو
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  السنیتینال 

صنف متوسط النضج وینضج فى أواخر شهر یولیو له طعم حلو لیس له نكهة ممیزة وینتج منه الزبیب الفاخر والعنقود 

 .  عند النضج متوسط الحجم له أكتاف مخروطى الشكل جید األمتالء والحبة مستدیرة الشكل تمیل إلى االستطالة بیضاء ذهبیة اللون  

  الفیستــا 

إلى بیضاویة   یتمیزالعنقود الحجم صغیرة مستدیرة  أكتاف ممتلئ والحبة متوسطة  له  الشكل  إسطوانى  بحجم متوسط 

الشكل خضراء اللون مصفرة عند النضج ، صنف متوسط النضج ینضج فى أواخر شهر یولیو حلو الطعم لیس له نكهة ممیزة 

 یربى بالطریقة القصبیة.  و وینتج منه أیضاَ الزبیب الفاخر

 البـذريةاألصنـاف 

 ريبیر ) الفونس الفالییه(   ❖

والحبة كبیرة الحجم بیضاویة ذات قشرة سمیكة  تقرمش  .سطواني كبیر إلى متوسط الحجم وله أكتاف ممتلئإالعنقود  

ذات لون أسود غامق واللب قوى عصیرى حلو الطعم لیس له طعم ممیز. ویتمیز بنسبة قلیلة من الحموضة بالثمرة، متوسط  

 یربى بالطریقة الكردونیة.  و ینضج في أوائل أغسطس. یتحمل النقل والتداول والتخزینالنضج 

  مسكات إسكندرية ❖

له رائحة مسكاتیة ممیزة والعنقود كبیر الحجم   و  من األصناف القدیمة ونشأ فى األسكندریة وهو صنف متأخر النضج

والقشرة سمیكة، الحبة مستدیرة كبیرة الحجم لونها أخضر مصفر إلى ذهبى عند النضج وینضج    ممتلئ مخروطى الشكل له أجنحة

 یربى بالطریقة الكردونیة والقصبیة. ویستخدم كعنب مائدة، صناعة العصیر والزبیب.   و فى أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

 الرومي األحمر  ❖

والمناطق واألراضي المستصلحة في شرق وغرب الدلتا   فى مصر الوسطى  التى تزرع  قدیمةمن األصناف المحلیة ال

خر النضج وینضج فى اوائل شهر  أمتوهو صنف  وهو الصنف األول فى المساحة المنزرعة في محافظتى المنیا وبنى سویف،  

القلیل من    إلى شهر أكتوبر وتظل على األشجار حتى شهر دیسمبر،  یمتدسبتمبر وقد   النمو جداً ویحمل  العناقید والكرمة قویة 

الحبة كبیرة الحجم مستدیرة إلى بیضاویة لونها أحمر وردیاً واللب صلب متماسك    والعنقود كبیر الحجم طویل غیر ممتلئ مفكك و

 ألن   والقشرة سمیكة، قلیل الحموضة یتحمل النقل والتداول لمسافات طویلة. ویمكن استعمال التقلیم القصیر معه )دوابر ثمریة(

 یربى بالطریقة الكردونیة.  و صبة مثمرةالعیون القاعدیة خ

 أسود مطروح ❖

العنقود متوسط الحجم مخروطى والثمرة متوسطة إلى كبیرة الحجم   ینضج خالل شهر أغسطس ،  النضج  متوسط  صنف

 یربى تربیة كردونیة. و سوداء اللون یغطیها طبقة شمعیة واضحة، یتحمل النقل والتداول لمسافات طویلة

   إيرلى مسكات ❖

عالى المحصول والعنقود متوسط الحجم مخروطى الشكل قصیر ممتلئ. لونه والحبة   ینضج في آخر یونیو،صنف مبكر  

المذاق له طعم مسكاتى    ستدارة ذات لون  أبیض ذهبى )كهرمانى( عند النضج واللب لحمى حلومتوسطة الحجم تمیل إلى اإل

 ویربى تربیة كردونیة.واضحة. 

  جولــــد ❖

له    صنف ینضج فى أول یولیو الحجم مخروطى قصیر  النضج، ذات محصول مرتفع والعنقود متوسط  فهو متوسط 

واللب لحمى یقرمش.    لها نكهة المسكات أكتاف وغیر ممتلئ والحبة كبیرة الحجم مستدیرة لونها أبیض مائل للذهبى عند النضج  

 . یربى بالطریقة كردونیة

  كـــو ❖

متوسط النضج والعنقود طویل كبیر الحجم ممتلئ مخروطى الشكل له أكتاف والحبة كبیرة بیضاویة لونها أحمر  صنف 

 داكن یربى تربیة كردونیة. 

 إيطالیا   ❖

وكان یزرع بمصر منذ زمن بعید بمناطق محافظة البحیرة  األصناف قویة النمو الجیدة والمنتشرة في إیطالیا وأسبانیا    من

، وهو ناتج من التهجین بین مسكات همبورج  متوسط النضج ینضج فى منتصف أغسطس  أحیاناً مسكات إیطالیا،  ویسمى  وجناكلیس

وصنف بیكان. العنقود ضخم كبیر الحجم ممتلئ مخروطى، والحبة كبیرة الحجم مستدیرة إلى بیضاویة ذات لون ابیض ذهبى عند  

لب وقشرة سمیكة المعة اللون. وهو من أصناف عنب المائدة، یربى النضج وله طعم جید ذو نكهة مسكاتیة ممیزة واللب لحمى ص

 بالطریقة الكردونیة.
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  بالك روز ❖

صنف متوسط النضج ینضج فى أوائل أغسطس، عالى المحصول والعنقود كبیر الحجم طویل له أجنحة غیر ممتلئ  

الحبة   التصاقها بعنق  الشكل عریضة من ناحیة  الحجم بیضاویة  القمة والقاعدة(والحبة كبیرة  ذات لون أسود یمیل   )من ناحیة 

تتم عملیة  یربى بالطریقة الكردونیة مع التقلیم الدابرى القصیر.    وحددة  ولیس له نكهة م  ذات قشرة رقیقة  للبنفسجى واللب عصیرى 

 زالة لألورق )التوریق( حول العنقودعند بدایة التلوین لتجانس تلوین العنقود.إ

 رد جلوب   ❖

القوة متوسطة  النمو  جیدة  ممتلئ    النضج  و  الكرمات  الحجم  كبیر  والعنقود  سبتمبر،  منتصف  في  الثمار  تنضج  حیث 

مخروطى الشكل والحبة كبیرة مستدیرة لونها أحمر وردى جذابة الشكل لیس لها نكهة محددة، واللب ضعیف القوام یغطیها طبقة 

 تربى تربیة كردونیة. و شمعیة من الخارج. 

  كريسماس روز ❖

النمو،   العناقید فى نهایة شهرصنف متأخر النضج  ضعیف  سبتمبر، والعنقود متوسط إلى كبیر الحجم غیر    فتنضج  

والحبة كبیرة الحجم تشبة   ویفضل قص طرف العنقود عند األزهار لزیادة نسبة العقدمخروطى الشكل  مفكك أو مشلشل(  ممتلئ )

عملیة خف لألفرع أو العناقید ویترك عنقود    دمعة العین لونها أحمرتقرمش ولیس له طعم ممیز. یربى بالطریقة الكردونیة. التتم

 واحد على الفرع لكبر حجمه.

 إمبـرور ❖

النضج الشكل والحبة كبیرة   صنف متأخر  أسطوانى  كبیر ممتلىء  العنقود  أكتوبر،  أواخر سبتمبر وأوائل  فى  ینضج 

 بیضاویة ذات لون أحمرا قرمزى، یربى تربیة كردونیة، تخف األفرع فى الكرمات الحدیثة الزراعة. 

  كاردينــال ❖

ستطالة الشكل ممتلئ یمیل إلى اإل  صنف مبكر النضج ینضج في أوائل یولیو، العنقود متوسط إلى كبیر الحجم أسطواني

والحبة كبیرة الحجم مستدیرة الشكل تمیل إلى الصورة البیضاویة  لونها أحمر داكن واللب یقرمش لحمى ذات نكهة حلوة له طعم 

وزیادة مسكاتى خفیف. یربى بالطریقة الكردونیة. تتم عملیة توریق )إزالة أوراق( عند بدایة التلوین لتجانس اللون علي الثمار  

 تركیز صبغة األنثوثیانین.

  الفیومى ❖

یولیو  مبكر فى محافظة  النضج وینضج نصف  التى كانت تزرع منها مساحات كبیرة  القدیمة  المحلیة  من األصناف 

الفیوم، العنقود متوسط الحجم مخروطى قصیر ممتلئ والحبات مستدیرة كرویة ذات لون أخضر فاتح یمیل إلى اإلصفرار عند  

 .صابة باألمراض الفطریةشدید اإلو تحمل النقل والتسویق، یحلو الطعم عصیرى له قشرة رفیعة جداً، ال والنضج 

 بز العنزة  ❖

من األصناف المحلیة التى تزرع في محافظة المنوفیة. وهو من األصناف التي تربى على تكاعیب بالحدائق المنزلیة، 

یولیو أوائل أغسطس. والعنقود متوسط الحجم ممتلئ له أجنحة، والحبة بیضاویة طویلة    متوسط النضج حیث ینضج فى أواخر

 ال یتحمل النقل والتسویق.ولونها أخضر فاتح عند النضج حلوة الطعم عصیریه القوام رقیقة القشرة. 

 اإلكثار فى العنب  

مصر وهى ناتجة من التقلیم الشتوى للكرمة  یعتبر اإلكثار بالعقل الخشبیة هى الطریقة الشائعة إلنتاج شتالت العنب فى 

خالل الفترة من تساقط األوراق إلى ماقبل تفتح العیون وحدیثاً بدأ االتجاه إلى إنتاج شتالت عنب مطعومة على أصول مقاومة 

 للنیماتودا، والفلوكسرا واألمراض أو متحملة للملوحة وارتفاع نسبة الجیر أو الجفاف. 

 أوالً: اإلكثار بالعقل  

یتم أخذ نواتج التقلیم من الكرمات المنتخبة ذات الصفات الجیدة خالل التقلیم الشتوى ویتم عمل العقل فى نفس یوم التقلیم أو  

سم وذلك   30  -  25سم( وتكون العقل إما قصیرة بطول حوالى    5  -  3الیوم التالى على األكثر وتكون السالمیات متوسطة الطول )

سم لزراعتها فى المكان المستدیم مباشرة. على أن یكون القطع أعلى العین الطرفیة    60  -  50طویلة    عقل   لزراعتها فى المشتل أو

 1سم مائالً فى اتجاه مخالف للعین، أما القطع السفلى )قاعدة العقلة( یكون مستویاً أسفل العین بحوالى    2  -  1.5)العلیا( بحولى  

عقلة معاً ویتم وضع عالمة یكتب علیه الصنف والعدد لكل حزمة. یتم ترقید العقل مقلوبة فى خندق بحیث    100سم. وتربط كل  

سم للمساعدة على تكوین نسیج الكالوس على قواعد    5ى بالتربة بارتفاع حوالى  تكون قمة العقل ألسفل وقاعدة العقل ألعلى ویغط

العقل ثم یتم تندیتها بالماء على فترات حسب نوع التربة ووجود رطوبة حول العقل ویراعى عدم زیادة الرطوبة حتى الیحدث  

 إصابة العقل باألعفان.  

  

http://media.kenanaonline.com/photos/1138799/1138799716/1138799716.jpg
https://i0.wp.com/agronomie.info/wp-content/uploads/2016/04/Sans-titre-5.jpg
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 اإلكثار بالعقل الخشبیة   ✓

مم . تؤخذ من أشجار   5العقل مجهزة من قصبات جیدة النضج والیقل سمك العقل عن    أن تكونكثار یراعى  إلعند ا

قویة النمو خالیة من األمراض وذات محصول عاٍل، وتجهز العقل من خشب عمر سنة أو من التفریعات الجانبیة جیدة النضج 

میات متباعدة وأن تكون العیون ظاهرة غیر ویمیل لون القصبات إلى البنى والتكون السالمیات متقاربة والفكوك ضیقة أو السال

  50سم ثم یتم تخزینها فى صنادیق إلى حین موعد الزراعة أو فى خنادق بعرض    30  -  25ممسوحة. وتجهز العقل بطول حوالى  

ل سم وتوضع بها العقل مقلوبة وتوضع طبقة رقیقة من الطمى وتندى بالماء من وقت آلخر وتحفظ العقل لمدة تص  50سم وبعمق  

% لمنع ظهور األعفان ویجب أن ال تزید درجة حرارة  5إلى شهرین ترش العقل قبل تخزینها بمحلول كبریتات النحاس بتركیز 

 م ویتمتع وسط التخزین )رمل أو تربة عادیة( بتهویة جیدة.  °4م والتقل عن  ° 7التخزین عن 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلكثار بالعقل الخضرية ) النصف خشبیة (  ✓

تعد من النموات الحدیثة أثناء الصیف بطول برعمین و إزالة ما علیها من األوراق مع ترك  

الورقة العلویة فقط وإذا كانت الورقة كبیرة الحجم یقلل حجمها إلى النصف أو الثلث وتغمس قواعد 

  جزء فى 1000)مشجع للتجذیر( ویزداد تركیز المحلول  أندول بیوتریك أسیدمنظم نمو العقل فى 

أو   والرمل  موس  البیت  من  مكون  وسط  فى  الزراعة  صنادیق  فى  بعدها  وتزرع  الملیون. 

الفیرموكیولیت والرمل ثم توضع الصنادیق بالصوبة تحت الضباب وتتكون الجذورعلى العقل فى  

 یونیه ویولیو .  وخالل ثالثة أسابیع ثم توضع فى أكیاس وأفضل موعد هو شهر مایو

   اإلكثار عن طريق التطعیم 

النیماتودا أو شتالت مطعومة على أصول تتحمل ارتفاع نسبة الجیر فى   تنتج الشتالت مطعومة على أصول مقاومة 

التربة أو أصول تتحمل نسبة الملوحة العالیة أو أصول تتحمل الجفاف ومقاومة لحشرة الفلوكسرا. ویعتمد نجاح التطعیم على مدى 

 . الكامبیوم فى األصل مما ینتج عنه تكوین نسیج الكالوسإلتحام نسیج الكامبیوم فى الطعم مع نسیج 

 تربیـة كـروم العـنب

 أوالً: التربیة الرأسیة فى العنب   

تزرع الشتالت في شهر فبرایر ویفضل دفن عدد من العیون أسفل سطح التربة وترك عینین فقط فوق سطح التربة،  

متر بین الشتالت داخل الصفوف(. وفى فصل النمو األول، تنشط    2  متر بین &  2.5متر )    2.5*    2وتزرع الشتالت علي مسافة  

ال النمو الخضري  التمثیل الضوئى التى تقوى وتساعد تى  تالجذور وتظهرالبراعم  ؤدى إلى تكوین الكربوهیدرات نتیجة عملیة 

عین وتزال   3  -2ر بترك من  ختیار أقوي النموات وتقصإالجذور على إنتشارها. ویتم بعد ذلك التقلیم الشتوى األول عن طریق  

سم،    3.5سم *    3.5سم وذات قطر    125باقي النموات ویوضع بجوار كل شتلة سنادة خشبیة ) السنادة الخشبیة بطوال حوالى  

 سم ویعامل بالبتومین حتي ال یتأثر بالرطوبة (. بینما فصل النمو الثانى  30  -  25والجزء السفلي منها مكشوط بطول حوالي  

ها ویزال الباقى وتنمو حتي تصل إلي اإلرتفاع المطلوب ثم تزال القمة  اخب أقونتی  حدیثة  ح البراعم وتظهر نمواتتتفتعندما  ،

سم و وللعمل علي سرعة الوصول إلي هذا اإلرتفاع تتم إزالة النموات الجانبیة النامیة   90له إلرتفاع  والنامیة لهذا الفرع عند وص

ع من أسفل وترك النموات الجانبیة النامیة في الثلث العلوي منه و تقصر هذه النموات عندما  فى آباط األوراق علي ثلثى هذا الفر

التى ستصبح أذرع الكرمة فیما بعد، ونتیجة لذلك ستنمو أفرع ثانویة علي هذه األفرع ولذلك یعمل وسم    60یصل طولها حوالى  

وى الثانى، ینتخب األفرع ذات الخشب الناضج النامیة في  سم. وفى التقلیم الشت  30  -20على قطعها عندما یصل طولها حوالي  

 5  -  4عیون إذا كانت الكرمة متوسطة القوة، وعندما تكون الكرمة قویة فیمكن ترك    3الـثلث العلوي من الساق وتقصر بترك  

فس العام فیمكن ذرع في نأ  6  -5من  عیون علي كل منها . وتصبح هذة األفرع أذرع الكرمة وعند عدم توفر العدد المطلوب  

وعند خروج العیون في بدایة الربیع فإنها تعطي نموات تحمل  إستكمال هذا العدد في الموسم التالى . وأیضاً فى فصل النمو الثالث

سم یتم تطویشها بإزالة القمة النامیة، وتختار األفرع الناضجة   70  -   60العناقید الثمریة وعند وصول طول هذه النموات حوالى  

عین في األصناف ذات العیون القاعدیة الخصبة، بینما األصناف ذات العیون القاعدیة   4  -  3  من بحیث یترك علي الفرعوتقصر  

عیون لتصبح دوابر اإلثمار )الطراحات( . ویقصر عدد آخر من األفرع عمر سنة بحیث یترك    8  -  6  من  القلیلة الخصوبة فیترك
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ال یقل عدد الدوابر عن عدد الطراحات وتكون الدوابرخلف الطراحات أقرب أعین لتصبح دابرة تجدیدیة ویجب  2علي كل منها 

 فى موسم التقلیم الشتوى الثالث. إلي رأس الكرمة

 

 

 

 ثانیاً: التربیة الكردونیة فى العنب 

كردون   وكذلك  سیلفو  كردون  منها  الكردونیة  للتربیة  عدة طرق  یوجد 

ولكن المتبع في مصر  .ال یتم إستخدامها في مصر  وهىلنزموزر وكردون روایا  

هو كردون كازنافیة سواء كان مفرداً أو مزدوجاً ولكن معظم المزارع التي تربي  

بالطریقة الكردونیة تستخدم الكردون المزدوج وهو المتبع فى تربیة صنف الرومى 

 األحمر بالطریقة الكردونیة. 

 الكردون المزدوج  

 2عیون ، وتزرع الشتالت علي مسافة  3 - 2تزرع الشتالت فى شهر فبرایر وینتخب أقوى األفرع ویقصر بترك من 

م بین الصفوف. وتوضع سنادة خشبیة بجوار الشتالت أو وضع غابة بجوار النباتات لتربیة   3و    م بین الشتالت داخل الصف 

تفتح العیون على الفرع    وبعد  فى موسم النمو األولوالساق علیها أو تربیة الساق بالتسلق على خیط مربوط فى السلك األول.  

طى له ، تجرى عملیة سرطنة لثلثى الفرع القوى المختار من  حتفاظ بفرع آخر احتیاإلعدة نموات یترك أقواها مع ا نموالمختار و

القاعدة )من سطح األرض( بإزالة النموات الجانبیة )األفرع الثانویة( النامیة فى إبط األوراق وترك األفرع الجانبیة النامیة فى 

االحتیاطى بعد نجاح ساق الكرمة فى  تم ازالة للفرع  بعد ذلك ی الثلث العلوى لهذا الفرع والذى سیصبح ساق الكرمة فیما بعد، و 

النمو أى بعد حوالى شهر تقریبا.ً بینما فى التقلیم الشتوى األول، یختار أقوى نموین بمستوى السلك السفلى وتزال باقى النموات  

واختیار أحد   ویكون النمو فى اتجاهین مختلفین )إحداهما جهة الیمین اآلخر جهة الیسار(. وتتفتح العیون فى موسم النمو الثانى

النموات جهة الیمین واآلخر جهة الیسار حتى یصل كل منهما إلى منتصف المسافة بین الكرمتین وفى هذه الحالة یطوش هذا النمو 

ویحدث تشجیع للنموات الثانویة فى إبط األوراق، ویتم فى التقلیم الشتوى الثانى أزالة جمیع النموات المتجهة إلى أسفل الكردون  

عیون وهى أذرع على الكردون ویجب أن تكون هذه األذرع   3  -2موات النامیة فى األعلى ویترك على كل منهما  وتقصر الن

وتتفتح العیون الموجودة على هذه األذرع لتعطى   سم.  20  -15موزعة على الكردون بحیث تكون المسافة بین كل ذراعین حوالى  

فى موسم النمو الثالث.  بینما    سم  100-  80ت عندما یصل طولها حوالى  نموات جدیدة حاملة للعناقید ویتم تطویش هذه النموا

عیون  واآلخر أقرب إلى قاعدة الذراع   4  –  3یختارفى التقلیم الشتوى الثالث على كل ذراع فرعان العلوى یقصر ویترك علیه من  

 ویقصر ویترك علیه عینان ویسمى دابرة تجدیدیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً: التربیة القصبیة  

 العادية   التربیة القصبیة 

عین فوق سطح األرض ویزال   3  -  2تزرع الشتالت فى شهر فبرایر وینتخب األفضل فى النمو على الشتلة ویقصر بترك  

 3صف وسم بین الشتالت داخل ال  175  -  150. یمكن دفن عدد من العیون تحت سطح التربة وتزرع الشتالت على مسافة    الباقى

تساعد على تكوین الكربوهیدرات التى ینتج التي  نموات خضریة    نموتفتح العیون ووبعد    م بین الصفوف. وفى موسم النمو األول

عنها تكوین مجموع جذرى قوى وتوضع سنادة خشبیة بجوار الشتالت أو یمكن وضع غابة بجوار النباتات لتربیة الساق علیها أو  

بوط فى السلك األول. وتتفتح العیون على الفرع المختار وتعطى عدة نموات یترك  رلق على خیط میمكن تربیة الساق بحیث تتس
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أقواها ویترك فرع آخر إحتیاطى له، وتجرى عملیة السرطنة للفرع األفضل الذى تم إختیاره وذلك لـثلثى هذا الفرع من القاعدة 

وتترك األوراق بدون إزالة وتترك األفرع الثانویة النامیة على الثلث العلوى لهذا  بإزالة النموات الجانبیة النامیة فى إبط األوراق 

الفرع والذى سیصبح ساق الكرمة.  وال یزال الفرع اإلحتیاطى اال بعد ضمان نجاح الساق فى النمو أى بعد حوالي شهر تقریباً.  

لقمة النامیة مما یؤدى إلى تشجیع النموات الثانویة  سم یطوش بإزالة ا  85  -   80وعند وصول الفرع إلى الطول المطلوب حوالى  

النامیة فى الـثلث العلوى لهذا الساق. وتقصر النموات الثانویة النامیة في الـثلث العلوى من الساق بحیث تكون فى المسافة أعلى  

تصبح أذرع الكرمة بعد  عیون ل  4-2  من  هذه النموات وتقصر بترك  سم ویتم إنتخاب عدد من  10وأسفل السلك السفلي بحوالى  

وإذا لم یتم إستكمال هذه األذرع فى نفس العام فیمكن إستكمالها فى العام التالى . وفى حالة تربیة ساق فقط بدون أذرع فیمكن ذلك  

وى  سم )التقلیم الشت  70  -  60تطویش النموات النامیة على الـثلث العلوى من الساق أثناء النمو التالى عندما یصل طولها حوالى  

األول(. وتتفتح العیون المتروكة على األذرع لتعطى أفرخ حاملة للعناقید وتطوش هذه األفرع أثناء موسم النمو عندما یصل طولها  

سم )فصل النمو    30  -  25سم وینتج عن ذلك ظهور أفرع ثانویة یتم تطویشها عندما یصل طولها حوالى    150  -  120حوالى  

سنة على كل ذراع ذات خشب ناضج متوسط السمك ذات سالمیات متوسطة الطول وتقصر بترك  الثانى(. بینما یختار أفرع عمر  

عیناً ویطلق  15  -   12عینان وتسمى دابرة تجدیدیة وتكون قریبة من رأس الكرمة،  بینما األفرع األمامیة فتقصر بحیث یترك علیها  

القصبات الثمریة )التقلیم الشتوى الثانى(. والقصبات الثمریة    علیها قصبة ثمریة ویجب أن یكون عدد الدوابر التجدیدیة مساٍو لعدد

)الفرع   التالى  الموسم  في  القصبات  التجدیدیة سوف تحل محل  والدوابر  علیها  النامیة  الحدیثة  األفرخ  المحصول على  ستحمل 

تجدیدیة ، والفرع األمامى النامى على القاعدى النامى على الدابرة التجدیدیة یقصر أثناء موسم التقلیم الشتوى التالى لیصبح دابرة  

الثمریة على السلك السفلى األوسط فى   التالى ( وهكذا. ویتم تربیط القصبات  الدابرة التجدیدیة تصبح قصبة ثمریة فى الموسم 

 طریقة التربیة القصبیة العادیة  )فصل النمو الثالث(. 

 

 

 

 

 

 

 

 التربیة القصبیة بطريقة التلیفون  

من حیث تربیة الساق واألذرع والقصبات الطریقة العادیة  نفس خطوات    وفیها نتبع

والدوابر إال أن القصبات الثمریة یتم ربطها على السلكین الموجودین على العارضة  

 السفلیة وفى حالة زیادة عدد القصبات یمكن ربطها على السلك السفلى. 

 Y  التربیة القصبیة بطريقة حرف 

من حیث تربیة الساق واألذرع والقصبات والدوابر إال أن القصبات الثمریة یتم  الطریقة العادیة  المتبعة في  نفس الخطوات  

 .Y( كذلك على األسالك القاعدیة من فرعى حرف Yربطها م علي السلك األوسط ) عند بدایة حرف

 

 

 

 

 

 

 

 Gable التربیة بطريقة 

ومن األفضل    Y  العنب . وتعتبر هذه طریقة معدلة لطریقة حرف إحدى طرق التربیة الحدیثة لكروم    Gable  تعتبر طریقة

ویصل طول كل  Yأن یتم تربیة الكروم بهذه الطریقة تربیة قصبیة إلمكان إستغالل عدد األسالك على كل ذراع من أذرع حرف

كما یتم  Y حرفأسالك على كل ذراع ل 5 - 4م تتشابك مع بعضها ویتم تركیب  2.30 - 2إلى حوالى  Y ذراع من أذرع حرف

متر إال أنه یمكن تضییق هذه المسافة   2تركیب سلك على كل قائم داخل الصف ، وتكون المسافة بین الكروم داخل الصف عادة  

 م . 3.5 - 3م والمسافة بین الصفوف من  1.5إلي حوالى 
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 رابعاً: التربیة بنظام التكاعیب 

تعتبر من أحسن الطرق فى الحصول على أعلى محصول نتیجة لتعرض المجموع الخضرى للضوء والتهویة وزیادة  

م ویوضع قائم بجوار كل كرمة وتربى الشتالت    3  ×  2م وأحیاناً    3  ×  3كفاءة عملیة التمثیل الضوئى. وتزرع النباتات على مسافة  

سم فیتم تطویشه بإزالة القمة النامیة . یربى عدد   10سقف التكعیبة بحوالى  بنفس طریق التربیة السابقة حتى یصل الساق أعلى  

أذرع إلمكان تربیة القصبات الثمریة والدوابر التجدیدیة على تلك األذرع وتستخدم    7  -   5  منمن األذرع قریبة من سقف التكعیبة  

أسالك سمیكة بینما أسالك الدوائر الخارجیة للتكعیبة    األسالك الرئیسیة بین الكرمات بین القوائم الداخلیة داخل التكعیبة وتكون

للتكعیبة عن   التكعیبة ویتم تضفیرها. ویتم فصل كل جهة من الجهات األربع  فتكون من الصلب وتختلف عددها حسب مساحة 

ایة الخطوط م لربط أسالك الشد الخاصة بنه  1.5  -  1بعضها بقوائم رئیسیة ویتم عمل كتل خرسانیة تحت سطح التربة بحوالى  

 بها وتكون هذة األسالك مضفرة.  

 تقلیم الكروم  

المختلفة   النباتیة  لألجزاء  الجزئیة  أو  الكلیة  اإلزالة  هو 

 : ویقسم التقلیم إلى للكرمة.

 وشتوى صیفى :حسب الموعد

 )إستخدام قصبات ودوابر تجدیدیة(  والتقلیم المختلط )قصبي( ،طویلو قصیر )دابرى( :حسب الشدة

 )صیفى و شتوى(   أوالً: التقلیم حسب الموعد

 ى التقلیم الصیف  ➢

تقلیم   النموأوهو  أثناء موسم  النموات وهو    الصیفي  جزاء خضریة ویتم  بدایة طول وخروج  نمو   یعمل علىمع  قوة 

الفسیولوجیة وتوفیر التهویة  وتظلیلها والظروف المناسبة ألتمام العملیات    الشجرة وكمیة المحصول وتجنب تزاحم األفرع

 - 15األفرع لطول    للضوء مما یقلل إمكانیة إصابة العناقید بأمراض أعفان الثمار أثناء النضج، ویتم عند وصول  مع التعرض

 كما یلى:سم ویتم  20

حبیباتها على نسبة  تحتوى    یتم التخلص من األفرع الضعیفة وترك القویة والتي تحمل عناقید كبیرة الحجم إزالة األفرع: ▪

 . عالیة من السكریات

إزالة لجمیع األفرع الخارجة من تحت سطح التربة وتسمي بالسرطانات واألفرع الخارجة على جذع الكرمة    السرطنة: ▪

ویجب اإلبقاء على أقوى األفرع عند خروج فرعین أو ثالثة من  . وبعض األفرع المائیة الموجودة على رأس الكرمة

 تشابك العناقید مع بعضها وبینها وبین المحالیق بإزالة المحالق المتداخل مع العنقود لسهولة   واحدة، والعمل على فكعین  

  صعوبة في قطف العناقیدوجود إجراء عملیة الجمع للعناقید الناضجة، ویتم مبكراً حتى ال تتقطع أجزاء العناقید أو 

من    التطويش: ▪ خ  2  -1التخلص  الفرع  قمة  من  الربیعسم  في  السریع  النمو  مراحل  التى    الل  لألصناف  خاصة 

یوم ثم التعدیل وتوجیه المواد الغذائیة في أتجاه   15  -10إلیقاف النمو من    تتمیزعناقیدها بإنخفاض نسبة العقد، ، وذلك

 والعناقید وزیادة نسبة العقد.  النموات الجانبیة

من  سالمیات بدءاً   8 -  5ة من  زالوفیها یتم إ  جزء الذى یتم إزالتهتشبة عملیة التطویش، ولكنها تختلف بحجم ال  :القصف ▪

قمة الفرع في االتجاه ألسفل. وینتج عنها خف لمستوى نتح األوراق خاصة باألراضي الصحراویة أو الجافة وكذلك قلة  

لفرع لزیادة نسبة  ستهالك المواد الغذائیة في النموات بغرض إنضاجها وتوجیهها إلى العناقید وخفض درجة التظلیل لإ

 اإلضاءة والتهویة للعناقید. 

تقل فیها شدة اإلضاءة، واألصناف غزیرة النمو   لها أهمیة كبیرة بالمناطق التىالتوريق )خف األوراق المكتملة النمو(:   ▪

 جودة الحبات.  منها هو اإلسراع في نضج العناقید وخفض نسبة اإلصابة باألعفان وتحسین والهدف

 

 

 التقلیم الشتوى لكروم العنب  ➢

النضج   بالتقلیم  الكرمة ویسمى  السكون أو  وهو تقلیم أجزاء ناضجة من  أو تقلیم  الشتاء  الشتوى ألنه یتم خالل فصل 

تؤدى إلى توجیه نمو وإثمار الكرمة والحصول على محصول عالى من العناقید یتمیز بثباته النسبى  وإلجرائه فى فترة السكون.  

ربط القصبات وأفرع النمو الجارى على السنادات أو األسالك،  ویتم  مع المحافظة على جودة العناقید وینظم نمو كرمة العنب ،  

%  90  -  50فرع الثانویة أو تطویشها. ویزال عند التقلیم حوالى  إزالة بعض أفرع النمو الجاري، التطویش، القصف، إزالة األو



 

عدإد/ د. ماجده هامش منصور ،   إ 
 عامل الزراعة.... شبكة الزراعة املصرية              جامل محمد حسن   د.           

9 

من النموات عمر سنة وبواسطة التقلیم خالل السنوات األولى من عمر الكرمات بعد الزراعة یتم تربیتها وتشكیلها وإعطاؤها 

 شكالً ممیزاً ویكون الهدف من التقلیم فیما بعد هو الحفاظ على هذا الشكل. 

 یم حسب الشدة ثانیاً: التقل

 التقلیم الدابرى أو القصیر  •

وعن طریقها  الطرق تنفیذاً  وأسهل  أقدم    وهى منعیون    3-1  مندوابر    تترك 

  الباقیة تستطیل األذرع ببطئ بمعدل سالمیة واحدة كل سنة وینموعادة من البراعم  

ولكن یعاب التقلیم قلیلة العدد  التى تحدث عند  الجروح  وعند تقلیم أفرع قویة النمو  

  .النخفاض خصوبة هذه العیوننتیجة انخفاض المحصول علیها فى 

 ت التقلیم الطويل للقصبا •

د  توجیه القصبات الثمریة بعدوذلك ب  توجیهها مع عدم ترك أى دوابر تجدیدیةیتم  

نصف قوس أو عجلة أو ربطها فى وضع    أو  سالثنى على هیئة قو  ومنهاطرق  ال  من

 ه ارة إلى الجزء الطرفى من القصبة مما ینتج عنعصبطء سریان ال  وینتج عنهاأفقى  

یتم الحد من نمو األفرع فوق    وتفتح أكثر نسبة من العیون على باقى أجزاء القصبة  

و  نمیولكن  .فى طریقة التربیة بكردون سلفور وهى طریقة قدیمة وتستخدممكان الثنى 

األفرع عند قاعدة القصبة الثمریة فى بعض األحیان والتى تلزم لتجدید القصبات القدیمة  

ترك القصبات الجدیدة على أجزاء بعیدة عن قاعدة القصبیة    مما یؤدى إلىعند التقلیم  

  .القدیمة

 التقلیم المختلط  •

رك قصبات ثمریة عمر سنة یتراوح طولها إستخدام قصبات ودوابر تجدیدیة فى تكوین مجموعة ثمریة مختلطة وذلك بت  وهو

ن وتستخدم القصبة الثمریة لمدة عام واحد للحصول على المحصول ثم تزال بعد ذلك اعین ودوابر تجدیدیة ذات عین 16 - 5بین 

النامى من العین السفلیة  لتكوین أفرع قویة العلوى منها یقلم إلى قصبة ثمریة جدیدة للعام التالى أما الفرع  فهى  ما الدابرة التجدیدیة  إ

اإلزالة السنویة لقصبات إثمار العام السابق بجزء من الخشب ولكن یعاب علیها    فیقصر إلى عینین ویستخدم كدابرة تجدیدیة جدیدة .

  التقلیم الطویل. منیكون قطر الجرح الناشيء عن التقلیم فى هذه الطریقة أكبر و سنوات  3عمره 

 زراعة العنبالتى تؤثر فى  أهم العوامل 

 درجة الحرارة  ➢

العوامل    من العنبالتى تؤثر فى  أهم  العنب زراعة  البراعم من  إلى شتاء تتوفر خالله   ، ویحتاج  البرودة    احتیاجات 

ن شهر وشهرین بمتوسط یومي ال یزید  األوراق، وتتراوح احتیاجات البرودة للعنب بی  السكون كنبات متساقط  الالزمة لكسر حالة

°م هى درجة بدء النمو للعنب ومجموع درجات الحرارة خالل مرحلة النمو وحتى   10وتعتبر درجة °م 2°م والیقل عن 10عن 

خاصة عندما تطول مدة    ویؤدى انخفاض الحرارة إلى درجة الصفر أثناء الشتاء إلى أضرار بالغة لكرمات العنبنضج الثمار  

یستعمل بعض المواد الموصى بها التي تساعد على كسر   ض، وفى المناطق التي ال یتوفر بها احتیاجات البرودة الكافیةاالنخفا

لبراعم   °م وهى درجة بدء النمو والنشاط  12براعم العنب فی الربیع عندما ترتفع درجة الحرارة بمتوسط یومى    السكون وتتفتح

التزهیر الكامل إلى  ى  °م، ویتوقف طول الفترة ف19-18متوسط درجة الحرارة عن    وتحتاج معظم األصناف لنموها إلى  العنب،

الحراریة االحتیاجات  على  األصناف  من  لصنف  ونضجها  الثمار  تكوین  جیدة.   اكتمال  بحالة  الثمار  ونضج  لنمو  الالزمة 

المتأخرة تساوي ضعف كرة. ویحتاج العنب لموسم نمو  االحتیاجات الحراریة لألصناف المب  واالحتیاجات الحراریة لألصناف 

ویعتبر الحد األدنى لدرجات  الحرارة حتى یستكمل نضجه وتتكون فیه السكریات الالزمة ،    طویل تتوفر فیه كمیة مناسبة من

°م لألصناف    50-  45°م وذلك لألصناف المبكرة فى موعد النضج بینما الحد األقصى فیتراوح بین    25الحرارة لزراعة العنب هو  

° م تصاب األوراق  45وعند ارتفاع الحرارة إلى   م    30  -  25ویناسب نمو الثمار درجة حرارة من   خرة فى موعد النضج .المتأ

الشمس و بلفحة  العنب والعناقید  في تحدید أصناف  الزراعة  بمنطقة  السائدة  الحرارة  الكورمات بأضرار. وتؤثر درجة  تصاب 

یسمح بتجفیف الثمار إلنتاج    الطویل الحار الجاف تزید نسبة السكر في الثمارمماحیث وجد أنه في المناطق ذات الصیف   المختلفة

 . الزبیب

 الضوء ➢

ویؤدى قلة األضاءة إلى قلة خصوبة العیون وتساقط األوراق وربما العناقید ویؤثرسلبیاً على محصول العام التالى أیضاً  

بالبستان وینتج عن تعرض المجموع الخضرى للضوء زیادة الخصوبة  .ویالحظ ذلك فى الخطوط المجاورة لمصدات الریاح  

وجد أنه عند زیادة عدد ساعات األضاءة یعمل ذلك على  تقلیل حموضة الثمار وزیادة نتیجة زیادة كفاءة عملیة التمثیل الضوئى و

   .محتواها من السكریات مما یكسبها صفات جیدة

 

https://agronomie.info/%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8/
https://agronomie.info/%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8/
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 الرطوبة   ➢

تعجز عن  ل مرحلة اإلزهار إلى سقوط  عدد كبیر من األزهار وتكوین ثمار صغیرةیؤدى أرتفاع الرطوبة الجویة خال

ویناسب نمو كروم العنب وصول  اإلزهار  النمو تسمى بالحصرم ویالحظ ذلك في المناطق التي یسودها الضباب والغیوم في موسم 

% وعدم زیادة كمیات  40لنمو كروم العنب هو  %  ویعتبر الحد األدنى للرطوبة األرضیة الالزمة  85  -   70الرطوبة بالتربة إلى  

الجذور وموتها،  85المیاه عن   اختناق  لكى الیسبب  أنتشار %  الصیفي على  النمو  أثناء موسم  الجویة  الرطوبة  ارتفاع   وتعمل 

لجویة  %  هى الدرجة الملى للرطوبة والحد األدنى للرطوبة ا70  -  60وتعتبر من    . األمراض الفطریة كالبیاض والعفن األسود

 %.  20 - 15والالزمة للنمو الخضرى من 

 الرياح   ➢

الحمایة العنب عند عدم توفر وسائل  الجافة أضرار متعددة على كرمات  الریاح  الریاح،    تسبب  المتمثلة فى مصدات 

األفرع النامیة  حجمها الطبیعي، وأیضاً یؤدى التعرض للریاح إلى كسر    وتؤدى ریاح الخماسین إلى ضمور العناقید فال تصل إلى

الریاح العادیة و  وخدش الثمار ً خاصة عندما تكون محملة بالرمال باإلضافة إلى زیادة فقد الماء من التربة والنبات  وسقوط األزهار

 والمتوسطة تعمل على تجدید الهواء حول األوراق و ثانى أكسید الكربون مما یساعد على زیادة كفاءة عملیة التمثیل الضوئى. 

 . موازیة التجاه الریاح السائدة عند الزراعة أن تكون خطوط الكرمات ویراعي

 األمطار ➢

البعلیة للعنب، وتنمو    5000  تحتاج شجرة العنب إلى العام لتنمو دون ري فى حالة الزراعة  ملیمتر من األمطار في 

مطروح )الساحل الشمالي( فتنمو  شمال سیناء بالقرب من مدینة العریش وبعض المناطق فى محافظة    كرومات العنب بعلیاً فى

المطلوب بدرجة كبیرة وفى هذه الحالة فإن   وتثمر كرمات العنب دون ري في تلك المناطق التي یقل فیها سقوط األمطار عن الحد

 . المخزن للكثبان الرملیة الكرمات تحصل على أحتیاجها من الماء السفلي

 المناسبة التربة ➢

الخصوبة وفى أرض بها   أراضي عالیة أو منخفضةى  المختلفة فیمكن زراعته ف  أنواع التربةالعدید من  ى  یزرع العنب ف

في األراضي الثقیلة، الصماء، األراضي    وال یفضل زراعة العنب. الثقیلة  األراضي الرملیة أو الطینیة  عالیة من الزلط أو في نسبة

ختناق الجذور  إواد القلویة أو المواد السامة التي تؤدى إلى  األمالح  الم  سیئة الصرف، والتي تحتوى على تركیزات عالیة من

م عند عدم  3  -2وتستطیع جذور أصناف العنب األوروبي أن تتخلل التربة لعمق من  . نتشار الجذورإ  نتیجة لقلة التهویة بمنطقة

التربة وماء الري بدرجة    وتتحمل كرومات العنب ملوحة. وجود عائق لتعمق الجذور كوجود طبقة صماء أو أمالح أو ماء أرضي

الملیون وأكثر األمالح ضرراً هو كربونات الصودیوم، وتعمل زیادة الملوحة بالتربة على  ى  جزء ف  2000متوسطة حتى تركیز  

وعند الزراعة فى األراضي الثقیلة یتم حرث األرض    مستوى العناصر كاألزوت والبوتاسیوم والفسفور خاصة في األوراق.  نقص

 التربة. PH طن للفدان وأستخدام مواد تعمل على خفض درجة 5 -3الجبس الزراعي في حدود  م واضافةس70-60بعمق  

 الرى   ➢

 الكرمات الصغیرة   •

بدء    لما كُ   متتابعةأن تروى الكرمات الصغیرة على فترات    یجب بعد الزراعة فى األرض المستدیمة و  الریة األولى  تروى

ظهور نموات یصعب على الكرمات إنضاجها قبل یؤدى إلى  الرى المتأخر    النالرى قرب نهایة الموسم    ویقلل  ،جفاف التربة

ریات وذلك فى األراضى الطینیة )فى أراضى الوادى( حسب    10  -  8وتحتاج الكرمات الصغیرة حوالى    .حلول فصل الشتاء

ویمكن عمل    .وقبل بدء تفتح العیون  السكوننهایة طور  الكرمات ریة غزیرة عند    وتروىطبیعة التربة  فیما عدا أشهر الشتاء  

 . سنوات األولى من عمر المزرعة 3 - 2سم بحیث تكون الكرمات فى وسط الباكیة فترة   60 - 50بواكى بعرض 

 الكرمات الكبیرة المثمرة   •

فى   الخضراء  النقطة  العیون وظهور  إنتفاخ  الربیع عند  فى  بدء نشاطها  العیون 40  -  30تروى ریة غزیرة عند  % من 

یوم ثم یتم الرى بعد ذلك كل أسبوعین بنظام    35  -   30حتیاج الكرمات لذلك وعادة تكون الریة التالیة بعد  إتروى بعد ذلك عند  و

رمة إلمكان التحكم فى الرى ویراعى إیقاف الرى مؤقتاً قبل الجمع بحوالى  ك  30  -  24األحواض بحیث یحتوى كل حوض على  

على الكرمات یراعى عمل قنوات  المحصول  تخزین  . وعند الحاجة لأسابیع حسب نوع التربة وكذلك درجة حرارة الجو  4  -  3

رطوبة    لوجودالباكر أو مساءاً    بین كل صفین ویترك الصفین المجاورین بدون رى وبحیث یتم الرى فى هذه القنوات فى الصباح

بعد االنتهاء من جمع المحصول للمساعدة على نضج خشب  یستمر الرى  حول المجموع الجذرى فقط والیحدث ضرر للعناقید . و

 . األفرع التى سیتم اختیار القصبات الثمریة منها أثناء التقلیم الشتوى التالى بحیث یوقف الرى أوائل نوفمبر
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 ت النمو النباتیة المعاملة بمنظما

 المعاملة بكاسرات السكون  

األول  سبوع  إلاسبوع األخیر من دیسمبر إلى  إلاوهو  یوماً    60  -   45المعاملة قبل موعد التفتح الطبیعى للعیون بحوالى    تتم

تفتح العیون مبكراً جداً قد یعرضها لحدوث موجات صقیع مفاجئ فتسبب    لتبكیر لمحصول ولكن عند  لبعض األصنافینایر  من  

الحصول على محصول مبكر جداً    فیمكن  وعند عدم حدوث موجات الصقیعتكون نسبة العیون المتفتحة قلیلة  ، وخسارة فى اإلنتاج

بأحد كاسرات  وللحصول  .ذات عائد مادى مرتفع المعاملة  فیمكن  العیون  تفتح  فى  انتظام  بهاالسكون    على  )سینامید    الموصى 

ینایر لجمیع األصناف ماعدا الكریموسون   25-15من    وهویوماً    45  -  30قبل موعد التفتح الطبیعى للعیون بحوالى    الهیدروجین(

لتر    200  -  150أالتقل كمیة محلول الرش من  ومالمسة محلول الرش لجمیع العیون  و  .الذى یمكن تأخیر رشه إلى أوائل فبرایر

أى مركبات نحاسیة قبل أو    ، وال یستخدمللسكون  كاسراتریة غزیرة قبل المعاملة بإحدى    ویروى الكروم  من المحلول للفدان .

  -   3یتم اإلعادة بالرش مرة أخرى فى حالة تساقط األمطار قبل مضى  و  ، بعد المعاملة بالمادة الكاسرة للسكون بحوالى أسبوعین

 ساعات من المعاملة . 4

 المعاملة بالجبرلین   

یستخدم قبل التزهیرأوعند التزهیرأو بعد التزهیر لخف الحبات فى العناقید وزیادة حجم الحبات ولتقلیل عفن العناقید، ویستخدم  

الثمار لتحسین موصفات الحبات من الحجم والوزن ویتم كبر حجم الحبات وزیادة متوسط وزن إبعد   التزهیر عند عقد  كتمال 

الجبرلین على كبرحجم الحبات والع العنقود ویعمل  الحبات في  تقلیل عدد  العناقید ببعض األمراض نتیجة  نقود وخفض إصابة 

العناقید وحجم الحبات باستخدامه بعد عقد الثمار، ویؤدي أستخدام الجبرلین عامةً إلى خفض نسبة السكریات الكلیة في الحبات  

البذور   عدیمة  لألصناف  النضج  تاخیر  إلى  )الفیؤدي  المختزلة  السكریات  نسبة  نسبة جوخفض  من  ویزید  والفركتوز(  لوكوز 

ویسبب   )السكروز(  المختزلة  التزهیر إالسكریات غیر  من  اسبوعین  بعد  البذور  االصناف عدیمة  على  الجبرلین رشاً  ستعمال 

العناقید مما ینتج عنه زیادة وزن ال إیؤدي  و   ،ناقیدعالكامل الى زیادة عرض وطول  زیادة عرض وطول الحبات مما  لى  أیضاً 

تحتوي بذورها على الجبرلین اي  التى  االصناف البذریة  على  یكون غیر فعاال احیانا  وقد  . یسبب بالتالي الى زیادة وزن الحبات

  .على من االصناف العدیمة البذورأتحتوي حباتها على جبرلین 

 أهم األمراض واآلفات الحشرية والحیوانیة التى تصیب العنب 

 األمراض الفطرية   أهم : أوالً 

 البیاض الدقیقى   ➢

  Erysiphe necator (Uncinula necator) المسبب المرضى:
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 أعراض اإلصابة

بقع   على هیئة  على األوراقیصیب الفطر األوراق والثمار والمحالیق والقصیبات والعناقید الزهریة وتظهر اإلصابة  

أبیض    غبار أبیض أوى  غیر منتظمة صفراء على السطح السفلي والعلوي وتبدأ على السفلي وتنتقل إلى األوراق العلویة على شكل

على النموات الحدیثة  بینما تظهركلها وتمیل األوراق فى اإلصابة الشدیدة لإللتواء إلى أعلى وتذل األوراق وتجف وتسقط،    رمادي

إصابة المحالیق واألفرع الغضة یؤدى إلى قصرها ویبهت لونها    وعند  ءیر منتظمة بنیة اللون تتحول إلى سوداغوالقمم النامیة بقع  

وتصبح تذبل وتعجز عن عقد الثمار  وتصاب العناقید بعد األزهار  تموت إذا كانت اإلصابة مبكرة، و  وتتحول إلى اللون األسود وقد

أما إذا أصیبت الثمارفى بدء    م.   32ـ    24ودرجة الحرارة المالئمة لظهور المرض   .لونها طحینى وتجف الحبات المصابة وتسقط

الثمار وهى فى طور متقدم فإنها تنمو نمواً غیر منتظماً وتجف    ة، وعند اصابةیتكوینها یقف نموها وتغطى بطبقة بیضاء رماد

وتأخذ لوناً غیر طبیعیاً وكثیراً ما تتشقق وال تنضج وعند إشتداد اإلصابة تنبعث من المناطق المصابة رائحة تشبه رائحة السمك  

 الفاسد كنتیجة تحلل المیسلیوم البروتینى. 
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  البیاض الزغبى ➢

  Plasmopara viticola  الـمسبب المرضـى:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعراض اإلصابة

على السطح العلوي ألوراق العنب شبه شفافة ذات مظهر زیتى  باهته غیر منتظمة  صفراء  یالحظ ظهور بقع صغیرة  

بیض ال یلبث أن یتحول إلى رمادي أعلى السطح السفلى لألوراق نمو زغبي    هاوقد تتحد هذه البقع لتشغل وتعم معظم الورقة ویقابل

أعناق األوراق ویؤدى إلى تساقطها فى داكن وتموت األوراق بتقدم اإلصابة وتصغر األوراق في الحجم وتذبل وتموت وتسقط  

یة ویغطى الفرع بما علیه بالنمو الزغبى ، وتسبب اإلصابة إلى قصر األفرخ وزیادة سمكها عن األفرع العاد حالة اإلصابة الشدیدة

ویصیب أیضاً الثمار واألزهار ویظهر نمو زغب وتتوقف عن النمو ویتغیر  للفطر، وتؤدى اإلصابة إلى تشوه األفرع وموتها.  

 تكون صغیر الحجم. ةاللون وتجف وتسقط والثمار المتكونة على األفرع المصاب
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 الوقاية والعالج للبیاض الدقیقى والزغبى 

 أو متحملة لإلصابة.  زراعة أصناف مقاومة ✓

 وحرقها.إزالة الحشائش واألهتمام بالتقلیم والتخلص من األجزاء المصابة  ✓

 متابعة الظروف الجویة و تقلیل الرطوبة ✓

 والكالسیوم والماغنسیوم.  ومالبوتاسی  بعنصر بالتسمیداإلهتمام و التسمید األزوتىتقلیل  ✓

 ویوم    15یبدأ الرش الوقائى ضد المرض عند انتفاخ البراعم الزهریة من منتصف فبرایر إلي مارس ویكرر الرش كل   ✓

أن یتم الرش فى الصباح الباكر أو بعد العصر كما ینبغى أال تعانى األشجار من العطش عند الرش ویمكن إستمرار 

 الرش الوقائى طالما لم تظهر أعراض المرض. 
 عند ظهور اإلصابة یجب التدخل بالمبیدات العالجیة والجهازیة الموصى بها.   ✓

  



 

عدإد/ د. ماجده هامش منصور ،   إ 
 عامل الزراعة.... شبكة الزراعة املصرية              جامل محمد حسن   د.           

15 

 ( عة عین الطائر بق –مرض عفن عین الطائر )  انثراكنوز العنب ➢

 Elsinoe ampelina المسبب المرضى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  األعـراض

لونها بني داكن تتحول    على األوراق  بقع منخفضةیالحظ وجود  تظهر األعراض على جمیع أجزاء النبات الخضریة،  

 بقع غائرة )قروح( تصبح بیضاویة ذات حواف داكنة. والثمار الرمادى فیما ما عدا الحواف، بینما یظهرعلى الساق   إلى لون
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 الوقاية والعالج  

الهو ▪ تیارات  و  الشمس  النباتات ألشعة  بتعرض  تسمح  أماكن زراعة  فى الزراعة على مسافات  و  اء  إختیار  متباعدة 

 المناطق ذات الرطوبه العالیه. 

 .الحراثة الجیدة للتربة و التخلص من بقایا النباتات و خاصة الثمار ▪

 .إزالة أي نوع من انواع العنب البري حول البستان ▪

 األهتمام بالتقلیم الجید للكرومات.  ▪

 عدم إحداث أى جروح فى الكرومة. ▪

 حرق مخلفات األفرع  والثمار المصابه. ▪

   قل منتجات المشاتل المصابة من منطقة إلى أخرىحظر ن ▪

 بعد التقلیم یتم الرش بأحد المبیدات االفطریة الموصى بها. ▪
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المجموع   ▪ فیتم رش  النمو  موسم  أما خالل   ، الكبریت  أو  الجیر  أو  بوردو  بمزیج  بالرش  السكون  یكافح خالل موسم 

سم ، و یوصى أیضا بالرش  10-  5كل أسبوعین عندما یصل طول األفرخ  الموصى بها  الخضري بالمبیدات الفطریة  

 .ساعة بعد سقوط البرد أو الري بالرش24خالل 

 العفن األسود ➢

 bidwellii  Guignardida :المرضـى بالـمسب

  األعـراض

°م ودرجة الحرارة المثلى    32-9ساعات وتكون درجة الحرارة    6تحدث اإلصابة عندما یتعرض النبات لرطوبة لمدة  

تظهر األعراض على جمیع النموات الخضریة الحدیثة، ویالحظ على األوراق وجود حروق بنیة صغیرة قطرها و°م.    25-20من  

صغیرة الحجم )بقع سوداء( وكذلك بقع بنیة طویلة تتحول الى    مم ومحاط بحدود غامضة وحلقة من أجسام سوداء  10-2من  

سوداء بسبب اإلجهاد الذى یحدثه المرض على األغصان حدیثة النمو بینما على العناقید الثمریة یتحول لونها الى ابیض ثم بنفسجى  

 سوداء. ثم اسود وتجف وتصبح كالمحنطة وتتعفن الثمار كلیا وتتجعد وتتغطى فى نهایة الموسم ببقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج   

 .التقلیم الجید وتوفیر التهویة الجیدة ❖

 .التقلیم وإزالة العناقید المصابة والمحنطة خالل طور السكون للنبات ❖
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 .إزالة األوراق فى فصل الخریف والربیع قبل إنتهاء طور السكون ❖

 الفطریة ینصح بإستخدامها فى بدایة الربیع فى حالة إستخدام المبیدات  ❖

 (.سم 16- 10لحظة تكون النموات الحدیثة )الموصى بها  وتبدأ المكافحة الوقایة بإستخدام المبیدات الفطریة  ❖

 .%5ال ینصح بالمكافحة الكیماویة عندما یتجاوز محتوى السكر فى الثمار  ❖

 الذراع المیت فى العنب  ➢

 viticola Phomopsisالمرضـى:  بالـمسب

  األعـراض

تظهر بقع دائریة  على األوراق المصابة تتمیز بوجود منطقة سوداء فى المنتصف وربما تلتوى حواف األوراق المصابة  

البنى ویالحظ على األوراق  اللون االصفر ثم  الى  لونها  لألسفل وتصبح ألوراق ذات نصل صغیر لون أخضر باهت یتحول 

تظهر تقرحات على الفروع الكبیرة  و  ،في الورقة  ثقوب   تكونبنیة ویسبب جفاف األجزاء المصابة من الورقه فتموت والحدیثة بقع  

تجاهین الى أعلى وأسفل وتتسم هذه التقرحات بوجود منطقة داكنة فى المنتصف، وبشدة االصابة تتحد هذة التقرحات  تكبر فى اإل

ب موت البراعم أثناء زیادة المساحة. وتؤدى اإلصابة إلى تلف األنسجة الموصلة  وتظهر على األفرع مساحات بنیة مستطیلة تسب

للماء والغذاء والعصارة مما یؤدى الى جفاف أنسجة الخشب وفى النهایة یموت الفرع بینما یسبب تحول لون الثمار تدریجیاً إلى  

 اللون البنى ثم تتعفن.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 التقلیم الجید وتوفیر التهویة الجیده. •

 تعقیم األدوات المستعملة فى التقلیم عقب كل عملیة حتى التكون وسیلة لنقل المرض إلى نباتات سلیمة.  •

والتخلص خالل فصلى الخریف والربیع    سم    10  -  5صابة بحوالى  عن اإلمكان القطع    ویبعد  إزالة األجزاء المصابة •

 .  مرحلة السكوننتهاء  إقبل  منها

 إزالة العناقید المصابة والمحنطة خالل مرحلة السكون.  •

  .تطهیر أماكن الجروحلالتقلیم وإزالة األجزاء المصابة مباشرة  بالمبیدات الفطریة الموصى بها بعدالرش  •

المكافحة الوقایة بإستخدام المبیدات الفطریة   المبیدات الفطریة ینصح بإستخدامها في بدایة الربیع. وتبدأ  أستعمال  وعند  •

 % .5وال ینصح بالمكافحة الكیماویة عندما یتجاوز السكر في الثمار  (سم 16 -  10) النموات الحدیثة  تّكون عند

  ى حالة شدة اإلصابة.الموصى بها ف بإستخدام المبیدات الفطریة الجهازیة  ینصح •

 موت األطراف  ➢

 lata Eutypa  المسبب المرضى:

  األعـراض

أوراق   یالحظ ظهور و  الربیع فصل خالل  سم  10-  15الحدیثة األفرع طول یصبح عندما بالظهور تبدأ األعراض

وتظهر  ومع تقدم اإلصابة تموت وتتسع هذة البقع  وتظهر علیها بقع  حواف غیر منتظمة  و  مجعدة وذات لون أصفرصغیرة متقزمة  

 ویصیبویظهر علیها تقرحات حول مناطق التقلیم في األفرع المسنة  األعراض على األغصان واألفرع المصابة التى لم تموت  
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المصابة   االفرع  الزهریة على  النمووتظهر    العناقید  بال، وصغیرة غیر مكتملة  العناقید ملتصقة  فرع حتى قد ال تنضج وتظل 

نسجة وتظهراألوتكون الثمار ذات أحجام مختلفة وغیر متجانسة.    .تجف البراعم واألوراق والفروع من أعلى ألسفل، والشتاء

یبدأ وعند عمل مقطع عرضي لألفرع المصابة.  ( وترى  Vحرف )   تأخذ شكلومیتة بنیة الشكل وصلبة الملمس داخل الخشب  

 .تموت الشجرةو یموت الفرع وتنتقل الى األفرع األخرى األسفل حتىجفاف األفرع من األعلى الى  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 التقلیم الجید وتوفیر التهویة الجیده. •

 .األمطار سقوط خالل وخاصة اإلصابة یؤدى إلى الذي المبكر التقلیم تجنب •

 .التقلیم أدوات وتعقیم أثناء التقلیم الجروح إحداث عدم •

 .تكون جیدة الصرفربة الت •

 أعفان الجذور   ➢

 : ومنهامن الفطریات  بالكثیرتصاب جذور العنب 

 Armillaria mellea, Pythium spp. & Phymatotrichum omnivorum الـمسبب المرضـى:

  األعـراض

 الكورمات أصفرار یالحظ

وذبول خالیا الكامبیوم   وتقزمها المصابة

الساق   وتحلیق   تقرحات تظهروالفلین 

منطقة  الجذع حول  وأسفلها التاج على 

 .اللون سوداء وتصبح األسفل الى ممتدة 

وفي  وتضعف  النباتات  تذبل  وبالتالي 

 العدوى حدثوت  النهایة تموت األشجار.

 الكورمات حول ةالمیا كمیة زیادة عند

 .واألمطار الرى عن الناتجة

Armillaria mellea 
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Phymatotrichum omnivorum 

  الوقاية والعالج

 ستخدام شتالت سلیمة.أ 

 الموصى بها التربة بالمبیدات الفطریة رش. 

  الجذور أثناء العملیات الزراعیة المختلفة.   جرحعدم 

 الصرفتحسین و ىالرفى  األعتدال. 

 

 

 العفن الهبابى   ➢

 sp Capnodium المسبب المرضى:

  األعـراض

 خاصة عند تزاحم النموات الخضریة والبق الدقیقى ینتج عن تغذیة الحشرات الثاقبة الماصة كالمن والحشرات القشریة 

ترك جزء من اللعاب والندوة العسلیة التى ینمو علیها الفطر فیالحظ ظهور لون أسود على األوراق والثمار المصابة وفى حالة و

التنفسیة فیتحول لون  الثغور  البناء الضوئى ألنسداد  العفن أجزاء الورقة والثمرة مما یؤدى إلى أعاقة عملیة  شدة اإلصابة یعم 

 یقل حجم الثمار. الورقة إلى اللون األصفر و

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 .إجراء التقلیم بطریقة سلیمة ب األهتمام  

فى    البوتاسىاألعتدال  الخضرى   النیتروجینىالتسمید  ب  األهتمامو  التسمید  النمو  زیادة  لتجنب  فیه  اإلفراط  وعدم 

  .زیادة الرطوبةوتقلیل 

  .إجراء التقلیم الصیفى والتطویش 

   الكورمات بالمركبات النحاسیة الموصى بها بعد التقلیم .رش  

 .العنب المصابة بعد تقشیر القلف السائب بعجینة بوردودهن كورمات  

  

Pythium spp 
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 شنات آلا

وال یمكن ألحدهما الحیاة بمفرده فالفطر یوفر الحمایة والطحلب ینتج الغذاء.   یةتكافل  فطر وطحلب یعیشان عالقةهي عبارة عن  

 الفطر یحلل الصخور بإنزیماته ویستخلص الماء واألمالح المعدنیة بینما الطحلب یقوم بالبناء الضوئي ومن ثم یصنع الغذاء.

  األعـراض

عن والهواء  الضوء  بحجب  للكورمات  مباشرة  غیر  أضرار  اآلشنات  األوراق   تسبب  وتظهرعلى  المصابة  األجزاء 

واألفرع الخشبیة وجذع الكورمة وتأخذ النموات الشكل المستدیر أوالشكل النجمى على هیئة طبقة أوصفائح رقیقة ذات لون أخضر  

أو أصفر مخضر، وتحدث االصابة الشدیدة عند زیادة الرطوبة حول الكورمات وتغطى نموات األشنة سطح الورقة فیؤدى إلى  

 عف النمو وموت الكورمات.  ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 . توزیع الطراحات بطریقة منتظمةواألهتمام بالتقلیم الشتوى  أجراء ❖

 .التسمید البوتاسى و النیتروجینى التسمید في عتدال اإل ❖

 . تقلیل نسبة الرطوبة المحیطة بالشجیرة ❖

 .بالحرقإزالة األفرع المصابة عند التقلیم والتخلص منها  ❖

 . اإلهتمام بالتقلیم الصیفى والتطویش ❖

 رش الكورمات بالمركبات النحاسیة الموصى بها بعد التقلیم .    ❖

 دهن كورمات العنب المصابة بعد تقشیر القلف السائب بعجینة بوردو. ❖

 لفحة األوراق  ➢

  personata Mycosphaerella & vitis Pseudocercospora clavispora, Isariopsis المسبب المرضى:

 األعراض 

ذات وبقع صغیرة غیر منتظمة الشكل    تظهر

ذات لون بنى یتحول إلى األسود وتكون   مموجةحدود  

المحاطة   هذة  مع  البقع  بدائرة.  وتتحد  تتسع  صغیرة 

تجف وتسقط  وصبح لونها بني داكن أوأسود  یبعضها و 

تظهر البقع على األوراق السفلى المظللة  و البقع    ألماكن

وتصبح  وأوالَ   األسود  للون  المصابة  المناطق  تتحول 

 . ضعیفة

 الوقاية والعالج 

 أجراء التقلیم الشتوى .  ❖

 التسمید النیتروجینى اإلعتدال في  ❖

 . تقلیل نسبة الرطوبة المحیطة بالشجیرة ❖

 . األعتدال فى التسمید البوتاسى ❖

 إزالة األفرع المصابة عند التقلیم.  ❖

 . اإلهتمام بالتقلیم الصیفى والتطویش ❖
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 أعفان الثمار   ➢

 فن أسبرجیلیوس  ع 

  Aspergillus ssp المسبب المرضى:

 األعراض

ینتشر  ودرجات الحرارة المرتفعة. وتبدأ اإلصابة عادة فى الحقل    عندعفن طرى أسود لثمار العنب المختلفة  یسبب ظهور

حموضة  ویرجع ذلك إلى الالثمار الناضجة أكثر من الثمارغیر الناضجة ، وتصاب عادة أثناء التخزین بسبب إزدحام الثمارالعفن 

 .یناسب نمو الفطر التى العالیة ال

 

 

 

 

   

   العفن الرمادي 

   Botrytis cinerea الـمسبب المرضـى:

 األعراض

  بني ویسبب عفنولونها  یدخل الفطر للثمرة ویظل كامن حتي تمام النضج، ثم یهاجم لب الثمرة فتنفصل القشرة عن اللب  

مائیة  طرى مائى   إفرازات  المصابة بشدة ویخرج منها  الثمار  الثمرةتشقق  الفطر علي سطح  بنى  ویظهر  لون    لیعطى 

 .وتتجعد الثمرة

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 .لعناقید الثمریة بعد إنتهاء التزهیر أو أثناء العقد التى تقابلاالزائدة األوراق  التخلص من •

  .األوراق القاعدیة حول جذوع الشجیرات إزالة •

 . البوتاسىو  األزوتىالتسمید اعتدال فى اإل •

 .التقلیمأجراء و  یساعد على زیادة التهویة ودخول أشعة الشمس إلى العناقید الذىالتطویش  جراءإ •

المیكانیكیة  ب  هتماماإل • األضرار  لتقلیل  والتخزین  النقل  ووسائل  الثمار  وجمع  التعبئة  المسببات    لتقلیلوسائل  انتشار 

 . بعد الحصاد للثمارالمرضیة 

ألعفان وذلك ثالثة أو أربعة ل الفطریة الموصى بها مبیداتالالعنب بللوقایة من اإلصابة بأعفان الثمار، ترش كرمات  •

 الرش في المواعید اآلتیة ویتم مرات تتوقف على حسب شدة اإلصابة وطول فترة التخزین للعناقید

 . عند إنتهاء فترة التزهیر أو بدایة العقد وتختلف باختالف األصناف:  الرشة األولى

 . تالمس الحبات فى العنقودقبل :  الرشة الثانیة

 عند بدایة النضج :الرشة الثالثة

 .قبل جمع الثمار بثالثة أسابیع على األقلة: الرشة الرابع

  



 

عدإد/ د. ماجده هامش منصور ،   إ 
 عامل الزراعة.... شبكة الزراعة املصرية              جامل محمد حسن   د.           

23 

 حسب مرحلة النمو ومواعید التدخل  األمراضبعض موعد ظهور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانیاً: أهم األمراض البكتیرية 

 التقرح التاجى   

  Agrobacterium vitis  المسبب المرضى:
 األعراض

تتمیز األعراض ظهور أورام وإنتفاخات مختلفة الحجم على الجذع واألفرع وفى وتدخل البكتریا عن طریق الجروح  

 البدایة طریة وبدون قشرة وذات لون فاتح ثم تصبح خشنة الملمس وصلبة وذات لون بني غامق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

o الزراعة قبل المرض من خلوها  من والتأكد شتالت زراعة. 

o أجراء العملیات الزراعیة أثناء الجروح أحداث تجنب. 

o الموصى بها بالمبیدات الفطریة اإلزالة مكان وتعقیم اإلصابة عن الناتجة األورام إزالة. 

o والتطعیم  التقلیم أدوات تعقیم 
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 لفحة األوراق  

 ampelinus Xylophilus المسبب المرضى:
 األعراض

تبدأ اإلصابة فى الربیع وبدایة الصیف وتسبب تتأخر تفتح البراعم على الدوابر المصابة وتسبب لفحة وتقرح األفرع  

یالحظ أصفرار األوراق وظهور بقع میتة بنیة ذات حواف صفراء بنصل الورقة وذبول وجفاف وكرمشه الثمار، وتبقع األوراق.

الورقة وتصبح مائیة المظهر یمیل لونها إلى اللون المحمر وتذبل وتبدو محترقة وتظل متصل بالفرع وتصاب  وتتحلل أنسجة  

 الثمار حدیثة العقد، وتقزم األفرع النامیة وتذبل وتموت فى النهایة. 

 

 

o  

o  

o  

o  

o  

 الوقاية والعالج 

o الزراعة قبل المرض من خلوها  من والتأكد شتالت زراعة. 

o جراء التقلیم فى موعدهإو  والتطعیم التقلیم أدوات تعقیم 

o   .ترش المبیدات البكتریة الموصى بها فى حالة شدة اإلصابة 

 أهم األمراض الفیروسیةثالثاً: 

 المروحیة  الورقة 

 GFLV Virus Fanleaf Grapevineالمسبب المرضى: 

 األعراض

الربیع یظهر  غیر متماثلة األوراق وتصبح وخیطیة متقاربة الوسطیة العروق وتصبح  جعدتوت األوراق فتتشوه فى 

وتصبح تتشوة كما الورقة لسطح وتبرقش تلون أحیانا ویصاحبها  مسننة األطراف  مركبة عقد وتظهر طبیعیة غیر األفرع 

 بعض یشملوقد   لطخات أو خطوط إلى یمتد وقد محددة بقع شكل على باللون األصفر تتلون األصناف بعض .قصیرة وسالمیات

، یسبب المرض تشوة العناقید فیحتوى على صفراء بقع على هیئة العروق طول على األعراض وتظهر  .النبات أجزاء جمیع أو

 . حبات كبیرة وصغیرة
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 الوقاية والعالج 

 . صول سلیمةأالتطعیم على  

   .أستخدام أصول مقاومة أو متحملة لإلصابة 

 التي تصیب محصول العنب رابعاً: أهم اآلفات الحشرية 

 

 ديدان األوراق 

 العنب دودة ورق  

 Hippotion celerio ى:األسم العلم

 دودة ورق العنب المتشابهة  

  Hyles Livornica ى:سم العلماأل

 هر اإلصابة والضرر امظ

بكمیات  العنب  أوراق  على  الضار  الطور  وهى  الیرقات   تتغذى 

 .كبیرة خاصة العمار الكبیرة فى الحجم مما یؤثر على الكورمات

 العنب  لفافة أوراق 

 Desmia Funeralis ى:األسم العلم

 

 

 

 

 

 

 هر اإلصابة والضرر امظ

تحدث جروح  على ثمار العنب و أیضاً  تتغذى الیرقات  و  قلة عدد األوراق  مما یؤدى إلى  الورقة  بلف أو طى یرقات  التقوم  

 عند شدة اإلصابة. سطحها مما یساعد الفطریات على إصابة الثمار بالعفن على

 

 

 

 

 

 

 

 مكافحة ال

 .إزالة الحشائش ✓

 فى حالة شدة اإلصابة تستخدم المبیدات الحشریة الموصى بها.  ✓

  حافرات األفرع والسیقان 

 حفار ساق العنب  

  Paropta paradoxaاألسم العلمى: 

 

  

 دودة ورق العنب 

 المتشابهة  دودة ورق العنب

https://aradina.kenanaonline.com/tags/2218/posts
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 والضرر هر اإلصابة امظ

ابتالل  و،  دخول الیرقات إلى الساق  حول ثقبمنطقة اإلصابة  أفرع وجذوع  فرازات الصمعیة حول  وجود كمیة من اإل

فى بدایة اإلصابة نتیجة تغذیة الیرقات وتمزیق األنسجة الداخلیة مما یؤدى إلى  األفرع المصابة وللتربة أسفل المنطقة المصابة  

براز الیرقات المختلط بالنشارة الناتجة عن حفر األنفاق عند نفق الدخول أو  وجود  فتحات الدخول، وخروج العصارة الغذائیة من  

العذارى  بارزة جزئیاً من ثقوب األنفاق    ة. وفى الربیع یالحظ مقدمالشدیدةصابة  إلفى حالة اعلى األوراق واألفرع السفلیة والجذع  

الثمار أو بفعل وتؤدى اإلصابة إلى كسر األفرع المحملة بالثمار نتیجة لثقل  دلیل على عدم خروج العذارى أو جلود األنسالخ.  

 تموت األشجار.  والریاح. 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة 

 عدم زراعة اسیجة من األشجار عوائل الحشرة  •

 األهتمام بالعملیات الزراعیة  •

الناتجة من عملیة   • الكعوب  الجافة والمصابة والتخلص من  أماكنها بعجینة بوردو كمطهر  تقلیم األفرع  التقلیم ودهان 

  .ولمنع حدوث اإلصابة

  .تقشیر القلف السائب وتجمیعه وحرقه خارج المزرعة •

 . مارسإبتداء من شهر بأحد المبیدات الموصى بها أسابیع  3رشة كل رش األشجار أربع مرات بین  •

 حفار ساق الخوخ ذو قرون طويلة 

 varius Chlorophorusاألسم العلمى: 

من الصعب أكتشاف اإلصابات الحدیثة ولن یمكن رؤیة الحنافس الكاملة وهى تتجول بین األشجار 

أو مالحظة بقع من الفرازات الصمغیة  نتیجة حفر الیرقات وأیضاً وجود ثقوب بیضاویة مسدودة أو مفتوحة  

األفرع   تكسر  اإلصابة  وتسبب  الكاملة.  الحشرة  أو خروج  دخول  منطقة  نتیجة  بالساق خاصة عند  أتصالها 

 ویؤدى ذلك إلى ضعف وذبول األشجار وقلة األنتاج وفى حالة شدة اإلصابة تموت األشجار.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة 

 األهتمام بالعملیات الزراعیة.  •

 عتدال فى التسمید.اإل •

 أماكنها بعجینة بوردو.تقلیم األفرع الجافة والمصابة والتخلص من الكعوب الناتجة من عملیة التقلیم ودهان  •

 . رش األشجار وقائیاً بأحد المبیدات الموصى بها إبتداء من شهر أبریل ومایو •

 التى تصیب األزهار والثمار  الحشرات 

 فراشة الندوة العسلیة  

 Cryptoblabes gnidiella األسم العلمى:
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 أعراض اإلصابة والضرر 

غیر الناضجة وتتغذى علیها من الداخل ولها    العنب  البراعم الزهریة وتهاجم كل حباتتفرز الیرقات خیوط حریریة تجمع بها  

 الناضج . العنب غیر الناضج والثالث على حبات العنب ثالثة أجیال: األولى على البراعم الزهریة، والثانى على حبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دودة ثمار العنب   

 Lobesia botrana  األسم العلمى:

 

 

 

 

 

 أعراض اإلصابة والضرر 

وجود عفن   سببتو  بدایة الربیع وتقوم الیرقات بربط البراعم الزهریة بخیوط حریریة ثم تتغذى علیهاتظهر الیرقات فى  

الثانى خالل شهرى مایو ویونیو على حبات و  ول خالل شهرى إبریل ومایواأل النضج،ولها ثالثة أجیال على العنب المبكر    .الثمار

ولها جیلین على العنب  وأغسطس على حبات العنب تامة النضج)أخطر جیل(الثالث خالل شهرى یولیو  ،   العنب غیر الناضج

 . المثنان أو حشیشة المتأخر النضج خالل أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بعدها تهاجر الحشرة إلى شجیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المكافحة

الحشرات • الماصة    مكافحة  والمن  الثاقبة  الدقیقي  والبق  القشریة  الحشرات  مثل  عسلیة  ندوة  تنتج  تجذب    حیثالتي 

 فراشات.ال

 .وجود الحشرة  لرصد وتتبعستخدم المصائد الفرمونیة إ •

 المثنان( .  حشیشة التأكد من خلو المنطقة من النبات العائل الثانى ) •

 ستخدام المبیدات .إیمكن استخدام طفیل التریكو جراما حیث یتطفل على بیض الحشرة وذلك قبل  •

 تكافح برش أحد المبیدات الحشریة الموصى بها.  •

http://kenanaonline.com/users/agrinserve/tags/2218/posts
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  التربس 

 : یصاب العنب بالعدید من أنواع التربس

 المسبب المرضى: 

Retithrips syriacus, Thrips tabaci, Thrips 

simplex, Thrips microchatus, 

Frankliniella occidentalis & 

Microcephalothrips abdominalis. 

 

 

 

 هر اإلصابة والضرر امظ

اللون على السطح السفلى  ظهور بقع شاحبة فضیة  

الكاملة الحوریات والحشرات  تغذیة  نتیجة  تسبب و  لألوراق 

الحدیثة  األوراق  وذبول  الوسطى  العرق  على طول  التفافها 

وجفافها وتجعدها وسقوطها. ومع زیادة شدة االصابة تجف 

لها   وتسبب  ناضجة  الغیر  الثمار  وتصیب  وتسقط.  األوراق 

ابة فى الربیع على األوراق  تشوة ویتغیر لونها. تحدث اإلص

 والثمار الغیر ناضجة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة

 .األهتمام بالعملیات الزراعیة للتخلص من العذارى الموجودة فى التربة •

 أزالة الحشائش.   •

 استخدام المصائد الصفراء والالصقة  •

الجیل األول   • الربیع وعند ظهور االصابة من  الحوریات في بدایة  الصیف مع بدایة  مكافحة  الرش في  وإعادة عملیة 

 .ظهور الجیل الثاني

 فى حالة شدة اإلصابة تستخدم المبیدات الحشریة الموصى بها.  •

Thrips simplex Retithrips syriacus 

 

1
0
5
2
.3

µ
 

Thrips microchatus Microcephalothrips abdominalis 
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  المــــــــن 

 هر اإلصابة والضرر امظ

تتواجد حشرات المن على السطح السفلي لألوراق الغضة  

الطرفیة   تتغذى على عصارة األوراق مسببة   والحدیثة والبراعم 

جفافها وسقوطها فى النهایة إلى  أضرار مباشرة للنبات مما یؤدي  

على  صفراء  بقع  ظهور  وكذلك  النامیة  والقمم  األوراق  وتجعد 

لنباتات وخاصة القمم النامیة األوراق ثم ذبولها مما یؤدى إلى تشوة ا

العسلیة،   الندوة  بإفراز  یقوم  أنه  كما  السن  الصغیرة  واألوراق 

إفراز من ها  وغزارة  والسفلى  العلیا  األسطح  تغطیة  الى  یؤدي 

األوراق ، وینمو على الندوة العسلیة فطر العفن األسود من جنس 

Aspergillus   تغطیة إلى  ویؤدى  الهبابى،  العفن  یسبب  الذى 

فشل أور نتیجة  النبات  ضعف  الى  یؤدي  مما  باألتربة  النبات  اق 

الغذاء مما یؤدي   البناء الضوئى ونقص  القیام بعملیة  األوراق فى 

 إلى ضعف نمو النبات وبالتالي الثمار تكون صغیرة الحجم.

 المكافحة

 . التخلص من الحشائش ❖

 عملیات الري وتحسین الصرف.  إنتظام ❖

 إستخدام السماد األزوتى. عدم اإلفراط فى  ❖

 . المنتقلیل أعداد لوضع مصاید صفراء الصقة  ❖

 التشجیع على زیادة األعداء الحیویة. ❖

 الرش.  بمحلول كاملة تغطیتها أحد المبیدات الحشریة الموصى بها معبفى حالة شدة اإلصابة ترش األشجار ❖

 

  جعل الورد الزغبى 

 Tropinata saqualida األسم العلمى: 

 أعراض اإلصابة والضرر 

تتغذى الحشرات الكاملة على أعضاء التذكیر والتأنیث فى األزهار 

العضویة  المواد  على  الیرقات  تتغذى  بینما  األزهار،  عقد  عدم  فیسبب 

الجذور   الخارجیة من  الرفیعة والطبقة  الجذور  التربة وكذلك  الموجودة فى 

 الكبیرة مما یساعد على اإلصابة باألمراض الفطریة. 

 المكافحة

 د البلدى مع الجیرالمطفى والتقلیب المستمر للتربة. خلط السما ▪

 الجمع الیدوى للحشرات الكاملة.   ▪

 أستخدام المصائد حول األشجار.   ▪

 أستخدام خلیط من العسل األسود مع أحد المبیدات الموصى بها لجذب الحشرات وقتلها. ▪

 

 الحشرة القشرية الحمراء 

   Aonidiella aurantii:  األسم العلمى
 اإلصابة والضرر   مظاهر

امتصاص العصارة النباتیة ویؤدى ذلك إلى أصفرار وجفاف األوراق  بتتغذى    وواجد الحشرات على األوراق واألفرع  تت

التوكسینات  وأثناء التغذیة تفرز األناث مواد سامة وهى    .ووجود بقع وخطوط صفراء فى أماكن التواجد على األوراق  وتساقطها

تعمل على تكسیر الكلوروفیل في مناطق األمتصاص فیؤدى إلى خلل عملیة البناء الضوئي في النبات فیسبب خلل فى نمو األوراق 

وقف النمو وضمور  وعند إصابتها للثمار تؤدى إلى   بطریقة غیر منتظمة فتتجعد الورقة وفى حالة األصابة الشدیدة تجف األفرع.

وتشوهاه وخفض القیمة التسویقیة واالقتصادیة والثمار التي تصاب أثناء النمو المبكر تظهر علیها حفر مكان الحشرات    الثمار

 .للثمار المصابةحتى بعد موتها وتظل القشور ملتصقة بشدة على سطح الثمار ویصعب إزالتها وبالتالى تقل القیمة التسویقیة 
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  حشرة العنب القشرية 

 lataniae Hemiberlesia  األسم العلمى:

 أعراض اإلصابة والضرر 

واألفرع    تقوم القصبات  من  العصارة  بامتصاص 

النباتیة باستخدام اجزاء الفم الثاقبة الماصة فیالحظ ظهور بقع  

صفراء وعن شدة اإلصابة تجف االوراق وتسقط وفى حاالت  

 االصابة الشدیدة تجف االفرع وقد تجف الشجرة كلها.

 المكافحة

 لحشرة في مكان واحد.اعدم زراعة عوائل  ❖

 الحشائش واألوراق المتساقطة والثمار المتساقطة.أزالة  ❖

 تقلیم الشجرة وتهویتها وتعریضها ألشعة الشمس  ❖

 األعداء الحیویة. إستخدامتشجیع  ❖

المعدنى   ❖ الزیت  الشدیدة عن طریق خلط  االصابة  حالة  فى  القشریة  الحشرات  مكافحة  المبیدات الصیفي  تتم  أحد  مع 

الشجر تغطیة  بها ویجب  الموصى  الثمار وعدم جمع الحشریة  عقد  أو  اإلزهار  الرش وقت  عدم  مع مراعاة  كامالً  ة 

 المحصول خالل فترة المكافحة. 

  البق الدقیقى 

 أعراض اإلصابة والضرر 

كتل وتجمعات ذات لون أبیض من البق الدقیقي بین أفرع النبات وأسفل األوراق وكذلك على األزهار والثمار.   تظهر

ضعف نمو النبات والتفاف وذبول األوراق وتساقطها مبكراً. ویقوم بإمتصاص العصارة النباتیة مما یؤدى إلى ضعف فى تكوین 

تتكون الثمار فى بعض حاالت اإلصابة الشدیدة. وعند تكون العفن األسود    الثمار وتكون ذات أحجام وأشكال غیر طبیعیة أو ال

الحشرات   فإن  الحصاد  الثمار بعد  الدقیقي من على  البق  لم تزال حشرات  المظهر. وإذا  الثمار غیر مقبولة  الثمار تصبح  على 

الندوة العسلیة بكمیة كبیرة وتؤدى إلى ظهور المتبقیة علیها تكمل دورة حیاتها مما یسبب فقد أثناء النقل والتخزین. ویفرز البق  

توجد الحشرات في    فطر العفن األسود الذى یقلل من عملیة التمثیل الضوئى وتكون بیئة مناسبة لألمراض البكتیریة والفطریة.

 الشتاء مختفیة تحت القلف وفي الربیع تظهر الحشرات على السیقان وتتجه صیفاً إلي العناقید. 

 الدقیقى  العنب بق 

 ficus Plancoccusاألسم العلمى:  
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 بق الموالح الدقیقى  

 Planococcus citriاألسم العلمى:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بق الهبسكس الدقیقى    

 Maconellicoccus hirsutus: األسم العلمى
 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة

 ستخدام بذور وشتالت نظیفة وخالیة من اإلصابة. إ ➢

 إزالة الحشائش والنباتات الضارة.  ➢

 متابعة األشجار جیداً للتخلص من اإلصابات. ➢

 تعریض األشجار للهواء الطلق والریاح إلعاقة استقرار الحشرة على النبات. ➢

 االعتدال في التسمید النیتروجیني. ➢

 ماء قوي لمنع وإزالة بیض البق الدقیقي.غسل األوراق بانتظام بتیار  ➢

 الموصى بها. الحشریةعند شدة اإلصابة برش أحد المبیدات و ➢

 التي تصیب العنب خامساً: أهم اآلفات الحیوانیة

 أوالً: األكاروسات

 حلم العنب الدودى  

 vitis Eriophyes األسم العلمى:

 أعراض اإلصابة والضرر 

، وتجعل تلك الخالیا في صورة  عند التغذیة ونتیجة لإلفرازات اللعابیة للحلمتحدث تهیج لخالیا الورقة من السطح السفلي  

للورقة السفلي  السطح  التي تشاهد على  البثرات  أو    متعددة اإلنقسام والتي ینشأ عنها  أبیض  مغطاة بطبقة كثیفة جدا ً ذات لون 

یتسبب عن إصابة األوراق الصغیرة و  ذلك بسبب زیادة نمو شعیرات الورقة على السطح السفلىقرمزى تتحول إلى اللون البني، و

 .األخرى مثل البراعم اإلبطیة والمحالیق والثمار الصغیرة األعضاءیصیب  و ظهور انتفاخات متفرقة
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  البقعتین والعنكبوت األحمر ذ 

 Tetranychus unrticae ى:سم العلماأل

 
 أعراض اإلصابة والضرر 

خیوط  ال  وتشاهد  تجعد احتراق  ویسبب  بتقدم اإلصابة تظهر مناطق میتة على األوراقو   على الورقة  ظهور بقع صفراء

 ویصیب البراعم الزهریة ویتغذى علیها مما یؤدى إلى أنخفاض نسبة العقد وصغر حجم الثمار الناتجة.  األوراقعنكبوتیة على ال

 

 

 

 

 

 

 المانجو األحمرحلم  

  mangiferus Oligonychus ى:االسم العلم

 أعراض اإلصابة والضرر 

فراد وامتصاص  یالحظ أصفرار األوراق نتیجة تغذیة األ

إلى   یؤدىو  العصارة مما    ذلك  وسقوطها  األوراق   یسبب جفاف 

 .ضعف عام لألشجار

 أكاروس العنب المبطط  العنكبوتي الكاذب العنب حلم 

 Tenuipalpus granati:ىم العلمساال

 أعراض اإلصابة والضرر 

یتغیر لونها وتتحول    وبتقدم اإلصابةنتیجة التغذیة على العصارة  اصفرار األوراق    حدثیصیب األوراق واألفرع الغضة  

 . ط وتزداد اإلصابة فى فصل الصیف ویتركز فى محافظات الصعیدتسقوتجف األوراق  إلى اللون البنى

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة 

 هتمام بالعملیات الزراعیة  اإل ❖

 التقلیم الجید ❖

 عتدال فى التسمید اإل ❖

 . رش المبیدات األكاروسیة الموصى بهاالشدیدة یتم فى حالة اإلصابة  ❖
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 ثانیاً: النیماتودا

 نیماتودا تعقد الجذور  

   .Meloidogyne spp:  االسم العلمى

 أعراض اإلصابة والضرر 

تهاجم الینماتودا الجذور وتتسبب في تكوین عقد أو أورام بهذه 

من   والماء  الغذاء  امتصاص  تعوق  نمو  الجذور  على  فتؤثر  التربة 

الذبول المؤقت    وحدوث  قزم شجیرات العنبتتونتیجة لإلصابة    الشجیرات

الجذري وبالتالي عدم   المجموع  الظهیرة واالصفرار وعدم كفاءة  أثناء 

 ى.قدرتة على امتصاص الماء والعناصر الغذائیة الكافیة للنمو الطبیع 

 

 

 

 

 

 

 النیماتودا الكلوية  

 .Rotylenchulus spp :ى: االسم العلم
 أعراض اإلصابة والضرر 

للنباتات المصابة  وجود   النمو الخضري  لجذور وتصبح لنتیجة لإلصابة الشدیدة  ضعف 

لونها، كما یتأثر تركیبها النسیجي وتحتوي على خالیا   یتغیرتتأثر االوراق فیقل حجمها وومتقزمة،  

نتیجة إلصابة  بینما    صغیرة مضغوطة. بنیة متقرحة  بقع  تظهر األعراض على الجذور على هیئة 

 . والموت الموضعى لألنسجة ویحدث فقد كبیر فى المحصول لخارجیة والقشرةخالیا البشرة ا

  نیماتودا التدهور البطئ في الموالح 

  Tylenchulus semipenetrans :االسم العلمى

 أعراض اإلصابة والضرر 

خارج    الخلفیةتكون رؤوسها بداخل أنسجة القشرة ونهایتها  والجذور  على    تتغذى

عاقة أو  إر ونتیجة للتغذیة تسبب عدم القدرة على امتصاص الماء والغذاء مما یسبب  الجذو

و النمو  الجذور  بطئ  فحص  وتواجدعند  تقزمة  مسببة    یالحظ  بها  ملتصقة  التربة  حبیبات 

بني داكن تزداد مع شدة اإلصابة وقد تنفصل منطقة  هاظهور تقرحات لونو .المظهر المتسخ

الفطریات   بعض  اإلصابة  یصاحب  وقد  الوعائیة،  األسطوانة  منطقة  عن  بسهولة  القشرة 

 . البكتریات والفطریات المترممة في التربة الممرضة كالفیوزاریوم أو بعض 

 ماتودا تقرح الجذور نی

  .Pratylenchus spp ى:سم العلماأل

 أعراض اإلصابة والضرر 

سبب اإلصابة بهذه النیماتودا إعاقة كبیرة في نمو الجذور وتقرحها بسبب التغذیة  تُ 

إمتداد الضرر وزیادته یعتمد على نسبه وداخل الجذور والهجرة منها ثم دخولها مرة أخرى.  

الفینوالت فى الخالیا أو قدرة الخالیا على تكوین فینوالت بعد اإلصابة وأكسدة هذه الفینوالت  

مما یؤدى  المجموع الخضرى  یظهر إصفرار وتقزم وتدهور    وبني.  لونها    تسبب تقرحات

 نقص المحصول. الى 

 ضد أنواع النیماتودا المختلفة  المكافحةو الوقاية 

 الزراعة  فى تربة غیر موبؤة بالمرض •

 بمبید نیماتودى موصى بهقبل زراعتها  الشتالتتطهیر  •

 النیتروجینىاإلتزان فى التسمید و   إنتظام الرى والمحافظة على رطوبة التربة •

 بالمعدالت الموصى بها في حالة اإلصابة الشدیدة حقن مبید جهازى نیماتودى  •


