
 1 

 محاضرة فى مادة انتاج الفاكهه للفرقه الثالثه شعبة زراعه وتربيه
 

 Musaceae       لعائله ا     Musa speciesاالسم العلمى     The Banana الموز 

قيا أفري الموطن:جنوب شرق آسيا )الهند والماليو( ومنها انتشر فى المناطق الحاره فى
من  لخاليهه فى المناطق المعتدله الدافئه اتمكن زراعأوامريكا الوسطى والجنوبيه كما 

برازيل طق الفقيره كغذاء رئيسى وتعتبر الفى المنا عليهالصقيع حيث يعتمد األهالى 

بلغ توز وناطق فى العالم انتاجا للمموالمكسيك وبنما وهندوراس والكاميرون من أهم ال
رع فى طن وتز168910فدان تنتج 18382ساحه المنزرعه فى مصر من الموزالم

ل يتم بليه سوق المحمحافظات قنا والمنوفيه والقليوبيه وأسيوط وال يكفى انتاج الموز ال

أسيا راستيراد كميات كبيره من مناطق مختلفه ومطلوب التوسع فى زراعة الموز سواء 
 بساتين خدمة عن طريق ذيادة االنتاجيه واستخدام أصناف تتميز بانتاجيتها العاليه وتحسين

 ظهور صه بعدوبخاا التوسع االفقى عن طريق ذيادة المساحه المخصصه للموز الموز وكذ

لموز ان ا وف المناطق الصحراويه الجديده فنجدرأصناف جديده عالية االنتاجيه وتتحمل ظ
ندريه اسك –بدأ االنتشار فى مناطق كان من الصعب زراعته فيها مثل طريق مصر 

بير ك ائدسريع النمو واالثمار ويعطى ع ز انهالصحراوى ومن أهم أسباب التوسع فى المو

ى ويعط جدا وسريع فيبدأ فى االثمار بعد سنه من زراعة الخلفات فى األرض المستديمه
 أعلى انتاجيه بعد سنتين من الزراعه

 :والغذائيه األهميه االقتصاديه

ئيه ذاه عثمرة الموز ذات قيمه غذائيه عاليه وطعم مفضل عند الكبار واألطفال وذو قيم
ض وجد بعوالبروتين  وت عاليه وبخاصه الفيتامينات والعناصر المعدنيه والكربوهيدرات

ز المو اصناف من الموز التؤكل وتستخدم بعد طهيها وقد نشأت صناعات عديده مثل دقيق

 شيكوالتة ومربة الموز ووصناعة الكحول والنبيذ والبكتين والحصر والحبال و
 ألتقسيم النباتى:

 لتاليهاالذى يتبعه تحت األجناس Musaأجناس أهمهما الجنس  6عائله الموزيه وتشمل ال

1- Physocaulis ده وهو يشمل أنواع يكون فيها الساق الكاذبه منتفخه من القاع
 9ألعلى وعدد الكروموسومات وتسدير

2- Eumusa مات وعدد الكروموسوتؤكل ن ساقه الكاذبه اسطوانيه والثمارويتميز بأ
11 

3- Rhodochlamys  وساقه الكاذبه اسطوانيه  وال تؤكل ثمارهوعدد

  10الكروموسومات 
4- Callimusa  ثمار معظم أنواعه التؤكل بل تستخدم كنباتات زينه ولألغراض 

 العلميه
نبات الموز من النباتات وحيدة الفلقه معمر سريع النمو ويعتبر أكبر نبات أرضى ليس له 

وز األول ساق كاذبه فوق سطح األرض ساق خشبيه فوق سطح األرض ويوجد ساقان للم

أو الكورمه  تتكون من أغماد األ وراق المتالصقه ببعضها  أما الساق الحقيقيه فهى القلقاسه

التى توجد أسفل التربه وتحتوى على مواد غذائيه مخزنه تساعدفى تكوين باقى أعضاء 
وكلما كبر حجم النبات وكذلك فى تكوين الخلفات التى تنمو من براعم على القلقاسه 
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القلقاسه  وارتفعت حالتها الغذائيه قبل بداية تكوين البرعم الزهرى أمكن الحصول على 
سباطه ذات حجم كبير وانتاجيه كبيره وأى مشكله فى القلقاسه تقلل من حجمها مما يترتب 

ينتج عنه انتاجيه ضعيفه واوراق الموز ذات مسطح كبير جدا وعليه نقص الغذاء المخزون 

تاج الموز الى كميات عاليه من الماء حتتجاوز المترين ولونها أخضر غامق ولذا يقد 
ويستهلك  هذا المسطح الكبير يفقد كميات كبيره من الماء خالل النتح نظرا ألن  الغذاءو

تتكون األوراق من البرعم القمى وتبدأ األوراق الصغيره ملفوفه و الغذاء بكميات كبيره

 ورقه 50-35األوراق بين  حول نفسها ويتراوح عدد

 االزهار 

أ وتبد يبدأ العنقود الزهرى فى الظهور بعد تمام تكوين األوراق بمدة شهر أو شهرين

ون ا لتكاألزهار فى التكوين فى قمة الكورمه تحت سطح األرض ثم تستطيل الكورمه رأسي
لى تجها اه مريقه فى الممر الوسطى داخل الساق الكاذبطويشق الحامل الزهرى الذى ينمو 

 مكونه حتى يظهر فى قمة النبات وتتكون االزهار فى مجاميع كل مجموعه على حده أعلى

اخ من صفين من االزهار وتكون مرتبه  ترتيبا لولبيا حول عنق طويل يسمى بالشمر
آلخر يختلف جنس كل منها عن ال الزهرى الذى يحتوى على ثالثة مجماميع من االزهار

 وهى:

خ ى: وهى مجموعة االزهار المؤنثه وهى توجد فى قاعدة الشمراالمجموعه االول -1
 الزهرى وتعتبر من أهم االزهارحيث انها هى التى تعطى الثمار 

ل المجموعه الثانيه: وهى مجموعة االزهار الخنثى وهى تعطى ثمار صغيره التص -2

 للنمو وتتساقط
قاح لى على حبوب وهى مجموعة االزهار المذكره ومعظما اليحتوالمجموعه الثالثه:  -3

 واذاوجدت حبوب اللقاح تكون عقيمه
ون دريا وفى جميع األصناف التجاريه فى الموز ينمو المبيض فى االزهار المؤنثه بك

الحاجه الى تلقيح واخصاب )بكرى خضرى( ومجموعة االزهار تكون ثمار وتسمى 

 بالكف ومجموعة الكفوف تسمى سباطه

 الطرق التاليه:يتكاثرالموز خضريا بأحد  التكاثر:
لى الخلفات )الفسائل( وهى نباتات صغيره تتكون من نمو البراعم الموجوده ع -1

ه دة سنوتزرع فى المكان المستديم أو تربى فى المشتل لم النباتات االمكورمات 
 ويختلف عدد الخلفات الناتجه بأختالف األصناف  والغذاء وهو األفضل

م مع اال م الموجوده على كورمات النباتاتالبزوز أو الفكوك وهى عباره عن البراع -2

 جزء من نسيج االم 
 ربهوهى عباره عن الكورمه الموجوده أسفل الت القلقاسه الكامله أو المجزأه -3
وأفضل  تعتبر من أهم التقنيات الحديثه فى االكثار الخضرى زراعة األنسجه : -4

زراعة خليه أو نسيج أو عضو نباتى  بانهاها تعرف نحيث ا طريقه الكثارالموز
على بيئه صناعيه تحتوى على أمالح العناصر الكبرى والصغرى وبعض 

االضافات العضويه والفيتامينات ومنظمات النمو تحت ظروف معقمه ومتحكم فيها 

 هيه من األمراض الفطريله للنبات االم وخاهمن النباتات المشاب النتاج أكبر عدد
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ويعتبر الموز من أهم أنواع الفاكهه التى يتم اكثارها     محدد والبكتيريه فى وقت 
 بزراعة األنسجه

 رمباشوالشكل االتى يوضح مراحل زراعة االنسجه والتى تتم عن طريق التخليق ال

ومرحلة الذياده  ) In vitro propagationوتشمل الزراعه داخل األنابيب)
ومرحلة  (Proliferation or multiplication) العدديه أو التضاعف 

ابيب و تشمل األقلمه داخل المعمل )داخل األن ( التى (Acclimatizationاألقلمه

ل بق خلفهخارج األنابيب ( داخل الصوبه ثم النقل للمشتل وهى المرحله األخيره لل
 زراعتها بالحقل

 
 

 

ص الى  43ألظرف البيئيه والتربه المناسبه والتسميد والرى   أنظر الكتاب من ص

46 

 خف الموز وتربيته: 

 جودهولمم اعايم تبدأ فى اخراج خلفات جدبده من البردالفسائل فى المكان المست بعد زراعة

 الخلفات تنمو كما شاءت فأن ذلك يؤدى الى اآلتى: تعلى  كورماتها  فاذا ترك

 هاحيتم صالتنافس شديد بينها على الغذاء والماء مما يؤدى الى ضعفها وقلة نموها وعد-1
ورمه ضعف االم نتيجة ذيادة عدد الخلفات واعتمادها على الغذاء المخزون فى الك-2

  واثمار االموازهاروبذلك يتأخر نمو 
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قلة المحصول عموما وظهوره على مدار السنه وهذا غير مرغوب فيه تجاريا  -4
 يهنتاجى ايؤدى ال اواقتصاديا  وكذا ظهور االزهار فى أوقات التناسبها)الشتاء( مم

 لهذه األسباب يجبوصغيره ورديئة الصفات وفى النهايه تحدث خسائر كبيره 

الم احول  من الخلفات المناسبه والموذعه جيداتنظيم عمليه اختيار العدد المناسب 
 الذى يتوقف عليه ميعاد ازهاره واثمارهيعاد المناسب موفى ال

 هى:فى الموز  لتزهيرثالثة مواعيد ل يوجد 

برودة لنظرا  قليال ما تخرج النوره الزهريه فى أشهر الشتاءير مناسبه وغازهار الشتاء -ا
 الجو واذا ظهرت تكون مشوهه ويجب اذالتها 

ر فى مارس وابريل ويجمع المحصول فى يوليو يزهتاليتم ازهار الربيع حيث -ب

ع واأند من وجد العديالثمريه رديئه كما ت هاصفاتوقليله  الثمار انتاجية  واغسطس وتكون
 بير مناسغفى األسواق مثل العنب والمانجو  ولذلك يكون ها الميعاد ه المنافسالفاكهه 

زهير زهار الصيف والخريف ويتم التزهير فى يوليو واغسطس وهو أفضل ميعاد للتا -ج

ا أفضل محصول من حيث الكميه والجوده كما انه لميعادفى الموز حيث يعطى هذا ا
 ا عاليامما يدر عائد فى األسواقاالخرى عدا الموالح  اليوجد لها منافس من الفواكه

 معرفة الحقائق التاليه:يجب التربيه وعملية الخف قبل اجراء 

هور ظشهر من بدأ  18-17من  هتحت الظروف المصريه تحتاج الخلفات  لمد -1
ا شهر من ازهارها حتى يكتمل نموه 14ول وتحتاج الى صالخلفه حتى جمع المح

 عوتكون جاهزه للجم

 األسواق فى راوجد ان المحصول الناتج فى الفتره من اكتوبر الى يناير يالقى اقباال كبي-2
 اقويباع باسعار عاليه نظرا لقلة المنافسه مع انواع الفاكهه االخرى قى األسو

 ت جوده ارها ذاانتاجيتها عاليه وثم ونتكالثمارالتى تنتج فى المده من اكتوبرالى يناير -3

 نموه واثماره فى ظروف بيئيه مناسبه عاليه نظرا ل
فى  دلت األبحاث على ان النباتات التى تعطى محصول من اكتوبر الى يناير تزهر-4

ونيه يوليو و اغسطس ووجب انتخاب الخلفات التى تظهر حول االم خالل شهرى مايو وي

لثانيه ات الفوتسمى الخلفات المنتخبه بالخلفه االولى اما الخ اعه رفى السنه االولى للز
انيه ه الثوالثالثه والرابعه فتنتخب وتربى حول االمهات فى شهرى ابريل ومايو من السن

                                        بأحد النظامين            وتتم عملية التربيه فى الموز والثالثه والرابعه
ختيار ثالثة ايديه وفيها يتم وهى الطريقه التقل (متر x 3.53.5ه)عنظام الزراعه الواس -أ

ه بجوار داحوفيها يتم اختيار خلفه و 2x) 2الضيقه )أو الزراعه  خلفات حول النبات االم

صادى د االقتمن حيث العائالخلفه الواحده وكذا لسهولة اختيار  االم وهى الطريقه المفضله
                                                                                           نبات فى الفدان 800تواجد بحيث ي

النحو  على موتتم التربيه التقليديه فى الموزوذلك باختيار ثالثة خلفات حول النبات اال

 التالى:
  

 زراعة االم 2020مارس       
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   اختيا ر  2020يونية -مايو 

 يع حول االمثالثة خلفات منتظمة التوز 

 

 

 

 

 

 تثمر  2021فبرابر-2020ديسمبر                                            

  االم وتصبح الخلفات السابق 

 اختيارها امهات 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  2021يولية-يونية 

 يتم اختيار خلفه  

 واحده حول كل ام 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  2021اغسطس-يوليه 

 تازهار االمها  
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  2022فبرابر-2021ديسمبر 

 اثمار االمهات وتصبح 

 الخلفات السابق 

 اختيارها امهات 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 وتعاد دورة الحياه كما سبق                               

 

نضاج ا-لحصوجمع الم - المحصول-اذالة الكورمات القديمه)القلقسه(-السنادات الخشبيه-تغطية السبائط

 51-50-49الموزواآلفات     انظر الكتاب من ص


