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 ًووذ  اج بل اس رش  ى
 

 :فقط مما يمى اسئمة ثالثة اجب عن
 درجة ( 02)  نقاط فقط مما يمى:                            خمساكتب ماتعرفو عن  السؤال االول:

 التقسيم النباتى فى العنب. -8

ويضم ىذا النوع معظم األصناف المزروعة في العالم القديم وقد نشأت ىذه األصناف أما عن طريقة   :العنب األوربي  -
االنتخاب المباشر من العنب البرى في ىذه المناطق أو نتيجة لمتيجين بين األصناف المزروعة مع بعضيا أو نتيجة 

 لحدوث الطفرات.
القريبة إلى العنب البرى الذي اندثر من قديم الزمان. وتكون وتعتبر ىذه المجموعة من األنواع  :. العنب األمريكي

معظم ىذه األنواع عناقيد صغيرة الحجم وثمارىا عديمة القيمة لصغر حجميا وسوء طعميا. ولكن تتميز ىذه األنواع 
داميا بمقاومتيا الطبيعية لمعديد من األمراض واآلفات. وأصبحت ىذه األنواع ميمة في الوقت الحالي نظرا الستخ

وكذلك تستخدم في التيجين مع األصناف   كأصول مقاومة لألمراض واآلفات التي تصيب العنب األوربي بدرجة شديدة.
األوربية إلنتاج أصناف جديدة تتكاثر بسيولة بالعقل وذات صفات ثمرية جيدة ومقاومة لألمراض واآلفات المختمفة. 

 واىم أنواعو:  .عصير الطازجكما تستخدم بعض األنواع األمريكية في أنتاج ال
.   Vitis labrusca  : ويستخدم إلنتاج العصير مثل Concord  
 .Vitis rotundifolia: ويستخدم كأصل لتطعيم عميو 
.  Vitis muscadenia  

    (Vitis labrusca X Vitis venifera)    .العنب اليجين : ومنو اليجين األمريكي
  Vitis venifera X Vitis rupestris)اليجين الفرنسي )     

 االستعماالت التجارية لثمار العنب. -9

 استخدامات ثمار العنب : -
     Wine grapes. عنب النبيذRaisin grapes    3. عنب الزبيبTable grapes     0. عنب المائدة1
   Canning grapes. عنب الحفظ في العمبJuice grapes  5. عنب العصير 4

  مواصفات معينة يجب توافرىا في الصنف المراد استخدامو ليذه الغرض.لكل استعمال 
  Table grapesـ عنب المائدة 1
عنب المائدة يجب أن تتوافر فيو الصفات المرغوبة لممستيمك مثل لون الثمار الجذاب وشكميا وحجميا وطعميا وتماثل   

 Flame، Tokayويختمف ذوق المستيمك بحسب الدول المستيمكة فاألمريكان يفضمون لون الثمار الزاىي مثل صنفي   لونيا.
واإلنجميز يفضمون الثمار  . Chasselas Doreالطعم الخاص مثل صنف والفرنسيون يفضمون الثمار الصغيرة البيضاء ذات

وفي مصر يفضل المون المصفر في األصناف البيضاء مثل البناتي  .Black Hamburg    المستديرة السوداء المون مثل 
 والمون األحمر في األصناف الممونة مثل الرومي األحمر.

 Raisin grapesـ عنب الزبيب 0
الواجب توافرىا في أعناب الزبيب ىي أن تكون الثمار كثيرة الحالوة وعديمة البذور مع تبكيرىا في النضج. ومن الشروط 

 Pruvanaأصناف عنب الزبيب التجارية ىي : البناتى, مسكات إسكندرية، بالك مونيكا، بالك كورينث، سمطانا عديم البذور،
75،  Red Corinth 
 ce grapesJuiعنب العصير غير المتخمر -3

 معظم أنواع العصير تنتج من العنب الكونكورد األمريكى، وممكن أن يستخدم عنب موسكات اإلسكندرية لنفس الغرض.



 

 Canned grapesـ عنب الحفظ في العمب 4
 تحفظ حبات العنب البناتي في عمب في محمول سكري مركز وتحفظ بمفردىا أو مخموطة بفواكو أخري )كوكتيل(.

 لرمان.اطالة موسم ا -12

 ر في الرمان عن طريق:الثمايمكن إطالة موسم  -
ترك الثمار عمى األشجار حتى نياية شير ديسمبر كما يعمل بعض المزارعين إال أن الثمار تكون عرضة لمتشقق  .

  ولإلصابة بالحشرات واألمراض الفطرية.
 شيور. 4-0% لمدة  92-85. تخزن عمى درجة صفر مئوي ورطوبة نسبية من 

تجفف الثمار في الشمس مع تقميبيا يوميًا حتى تجف القشرة الخارجية لمثمار مع احتفاظ الحبوب الداخمية بصفاتيا . 
 أشير تقريبًا. 6ويمكن بيذه الطريقة حفظ الثمار لمدة قد تصل إلى 

 مسافات الزراعة فى العنب.  -11

 ىى: وعمومًا المسافات المتبعة في مصر  التقميم والخدمة.وتحدد المسافة بين األشجار حسب نوع التربة والجو والصنف ونوع 
 البعد في األرض القوية                 البعد في األرض الرممية         نوع التربية 

 )بين الصفوف(     )بين األشجار(      )بين الصفوف(   )بين األشجار(                  
 متر 0  ×     0               متر 0   ×    1.5                     رأسية 
 متر 3  ×     0              متر 0.5×    0                   عمى أسالك 
 متر 5×5                  متر  3.5×    3.5    تكاعيب بجانب واحد 
 متر 8 ×8                   متر    7×7             تكاعيب بجانبين 

 Doubleمنحنى نمو ثمار الفواكو ذات النواة الحجرية  من النـوع المـزدوج   مش.مراحل نمو ثمرة المش -10
sigmoid curve (2 S)  :أو يمكن تسميتو النمو المتقطع حيث تنمو الثمار عمى ثالث مراحل 

 جدار المبيض بينما ينمو الجنين بسرعة وتتصمب النواة.  يقل نمو .0       يزداد نمو جدار المبيض زيادة سريعة.  .1
 تحدث زيادة سريعة مره أخرى في جسم الثمره وتستمر إلي أن يكتمل نمو الثمار. .3

  :ىو والنكتارين الخوخ ثمار خف من الغرض  :الثمار خف- خف الثمار فى الخوخ. -13
 متماثمة ثمار عمى الحصول -3 . جيد تموين عمى الحصول -0. لمتصدير تصمح الحجم كبيرة ثمار عمى الحصول -
 زاد كمما لمثمار المخصص األوراق سطح زاد كمما أنو ومعروف . فييا مرغوب الغير الثمار إزالة -. أحجاميا فى

 : وىى الخف من أنواع ثالثة وىناك . لمثمار المخصص الورقى السطح لزيادة لمخف نمجأ لذا . تموينيا وزاد حجميا
 تم وكمما . فييا مرغوب الغير الثمار استبعاد من نتمكن حيث مكمف أنو رغم اليدوى الخف ويفضل : يدوى خف - 

 الخف أبحاث من وجد وقد تكوينيا إكتمال - . العقد بعد يوماً  15 مدة وقمت الناتجة الثمار حجم زاد كمما مبكراً  الخف
 : اآلتية الظروف نراعى أن يجب األشجار عمى الثمار من المتبقى العدد اختيار وعند12 ىو لمخف ميعاد أنسب أن

 نوع  - الخضرى المجموع حالة - التقميم درجة - وعمرىا الشجرة حالة - العقد نسبة - الصنف - الجوية الظروف
 والتموين الحجم جيدة ثمار عمى لمحصول  سم 02-15 بحوالى تقدر الثمار بين مسافة ترك الخف عند ويجب . التربة
 أخرى مواد أو التأنيث عضو موت إلى وتؤدى التزىير تمام عند ترش كيميائية مواد باستخدام ويتم : كيمائى خف - .
 لمعظم ثابتة نتائج التعطى أنيا أثبتت التجارب ولكن . اإلجياض إلى وتؤدى الثمرة نمو من األولى المراحل فى ترش

 استخداميا ووقت والجرعة المرشوش المحمول حموضة ودرجة المناخية الظروف عمى تأثيرىا يتوقف حيث األصناف
 . واإلثريل الخميك حمض نفثالين الخف فى المستخدمة المواد ومن. والصنف الشجرة وقوة
 الميكانيكى الخف إلى الكبيرة المزارع أصحاب يمجأ وندرتيا اليدوى لمخف العمالة تكمفة ارتفاع عند : ميكانيكى خف - 
 ىزازات استخدام أو لمشجرة الكبيرة أو الرئيسية األفرع عمى لمطرق خشبية مطارق استخدام الميكانيكية الوسائل ومن .

 . مصر فى شائعة غير وىى الجذوع ليز كيربائية



 

 التمقيح فى البرقوق والموز.  -14

الخصبة ذاتيا مثل األصناف  البرقوق: معظم األصناف عقيمة ذاتيًا ولذلك تحتاج إلي تمقيح خمطي وىناك بعضالتمقيح:
 بيوتي وسناتا روزا.

الموز: معظم األصناف عقيمة ذاتيا وبعض األصناف القميمة خصبة ذاتيًا فمن الضروري أجراء التمقيح ألخمطي بزراعو أكثر   
وكذلك توجد ظاىرة عدم التوافق ألخمطي بين   من صنفين بينيما توافق خمطي  لضمان حدوث التمقيح بواسطة الحشرات.

  .Jardonall x Hruprreil    -    Nonpareil x I.X.Lاألصناف فال يجوز زراعتيا  كممقحات لبعضيا البعض 
أصناف من البرقوق لزيادة   5– 4البد من مراعاة أن أغمب أصناف البرقوق عقيمة ذاتيا ولذلك البد من زراعة 

 : ما يمى ويراعى  فى األصناف الممقحة . مقيح الخمطىالمحصول عن طريق الت
أن يكون  -0     أن يكون ضمن ىذه األصناف صنف الياباني الذىبي حيث انو متوافق مع معظم االصناف. -

أن يكون ىناك توافق خمطي وذلك لضمان  -3     مواعيد التزىير متقاربة لضمان حصول العقد وزيادة المحصول.
أن يكون ىذه األصناف ذات قيمة  - 5  أن يكون حيوية حبوب المقاح عالية. -4تكوين الثمار. التمقيح الجيد و 

ويمكن زيادة كفاءة التمقيح بين ىذه األصناف بوضع خمية أو خميتين من نحل العسل حيث أن حبوب لقاح   تجارية. 
الكيماكس( فى  –السانتاروزا  –البيوتى  –البرقوق , ال تنتقل باليواء. وتتم زراعة األصناف الممقحة وىى  ) المثمى 

خطوط بالتبادل مع الصنف التجارى  ) اليابانى الذىبى( مع مالحظة كسر السكون باستخدام مادة كاسرة لمسكون مثل 
 الدورمكس نظرا لعدم توفر ساعات البرودة الالزمة لخروج البراعم الزىرية والخضرية. 

 درجة ( 02)                                                                          السؤال الثانى:
 ماىى اىم ممبزات وعيوب طرق التربية  القصبية و الكردونية فى العنب ؟ - ت

زيادة خصوبة العيون نتيجة زيادة نسبة الخشب القديم حيث يعتبر  -1  مميزات الطريقة الكردونية فى تربية العنب:
كذلك تحسين نوعية العناقيد من حيث الحجم والتموين وخاصة في األصناف الممونة مثل  -خزن لمكربوىيدرات م

أقل إستخدامًا في عدد األسالك مما ينتج عنو  -Flame Seedless & Ruby Seedless .  0الرومي األحمر ، 
الي تعرضيا لإلضاءة والتيوية الجيدة مما حسن توزيع العناقيد وبالت -3  إنخفاض التكاليف اإلنشائية إلي حد ما.

إحتياج ىذه الطريقة إلي فني  -1 يقمل من إحتمال اإلصابة باألمراض الفطرية . عيوب طريقة التربية الكردونية:
 -1  :التربية القصبيةمميزات  تكاليف شد األسالك سنويًا. -3  إرتفاع تكاليف اإلنشاء. -0  متمرس إلمكان إجرائيا.

صفات جودة عالية لممحصول وتموين جيد  -0       تحسين خصوبة العيون لتعرضيا لإلضاءة والتيوية الجيدة .
 --                           سيولة جمع المحصول . -4  سيولة مقاومة األمراض والحشرات . -3    لمعناقيد .

                             عن طريقة التربية القصبية العادية . عيوب ىذه الطريقة : زيادة التكاليف اإلنشائية إلي حد ما
 أ. توفر البرودة الكافية لكسر طور الراحة:ماىى العوامل المؤثرة عمى نجاح الفواكو ذات النواة الحجرية؟  

والخضرية يتأخر إذا كانت البرودة غير كافية لسد االحتياجات الالزمة لكسر طور الراحة فان تفتح البراعم الزىرية 
الكريز بنوعية  -1 ويكون نمو األشجار ضعيفاً والمحصول قميل وأكثر ىذه الفاكية احتياجًا لمبرودة ىي بالترتيب:

 . الموز 6.المشمش       5   .البرقوق الياباني 4الخوخ    .3 . البرقوق األوربي 0      

 - Nemguardالخوخ   والحل ليا ىو التطعيم عمى اصول مقاومة مثل: مدي المقاومة لمديدان الثعبانية )الخوخ والبرقوق(    ب.
الخوخ الصيني ومن عيوب ىذا األصل انو يصاب    - GF 305  -ىانسن  -فموريدا جارد  -نيمارد  -خوخ األوكيناوا 

 المشمش من أكثرىا مقاومة لكن األشجار ال تعمر طوياًل. -بمرض التدرن التاجي 
تتأثر معظم األشجار بارتفاع مستوي الماء األرضي خاصة الخوخ والمشمش والبرقوق فتصاب تأثير مستوي الماء األرضي:   ج.

ومرض التصمغ أسبابة ارتفاع مستوي الماء األرضي بالتربة وقمة التيوية واعرضو  باالتصمغ وتكون عرضة لألمراض الفطرية.



 

ذا كانت اإلصابة شديدة تتعفن الجذور وجود افرازات صمغية عمي الساق واألفرع وأح يانا الثمار مع جفاف عدد كبير من األفرع وا 
 وتموت األشجار.

 ىذه المجموعة تنتشر بيا مشكمو عدم التوافق الذاتي والعقم.  مشكمة التمقيح واإلخصاب: د. 
 درجة ( 02)     ناقش مايمى:                                                      السؤال الثالث: 

 الطرق المستعممة تجاريا  لرفع انتاجية وتحسين صفات جودة ثمار العنب ؟ - ت

عند المعاممة باحدى ىذه المواد يراعى ما  :( 52أواًل : المعاممة بكاسرات السكون ) الدورمكس أو الديورامكس أو الدورسى 
إذا كان اليدف الحصول عمى تبكير : اليدف من المعاممةأ( يوجد موعدين لممعاممة بأحد ىذه المواد ويرجع ذلك إلى   يمى:

يومًا ) األسبوع األخير من ديسمبر إلى األسبوع  62 - 45لممحصول فيمكن المعاممة قبل موعد التفتح الطبيعى لمعيون بحوالى 
المعاممة ىو تفتح األول من يناير ( ألصناف الطومسون والسوبريور ، اإليرلى سوبريور والفميم سيدلس والخطورة من ىذه 

كذلك تكون نسبة العيون المتفتحة  -العيون مبكرًا جدًا مما قد يعرضيا لحدوث موجات صقيع مفاجئ فتسبب خسارة فى اإلنتاج 
ذ لم تحدث تمك الموجات فذلك يمكن لممنتج الحصول عمى محصول مبكر جدًا ذ  قميمة أما إذا كان  عائد مادى مرتفع. ووا 

  ظام فى تفتح العيون فيمكن المعاممة بأحد كاسرات السكون قبل موعد التفتح الطبيعى لمعيون بحوالىاليدف الحصول عمى انت
األسبوع الثالث من يناير ( لجميع األصناف ماعدا الكريموسون الذى يمكن تأخير رشو إلى  -يومًا ) األسبوع الثانى  45 - 32

% زيت معدنى مع ضرورة مالمسة محمول الرش 5% + .5 - 4ة ىو ب( التركيز المستخدم من ىذه الماد     أوائل فبراير.
ج( إعطاء رية غزيرة قبل        لتر من المحمول لمفدان. 022 - 152تقل كمية محمول الرش من  لجميع العيون وعمى أال

                                                                                         .ممة بإحدى المواد الكاسرة لمسكونالمعا
                                                              د( عدم استخدام أى مركبات نحاسية قبل أو بعد المعاممة بالمادة الكاسرة لمسكون بحوالى أسبوعين.

 من المعاممة . ساعات 4 - 3ىـ( يتم اإلعادة بالرش مرة أخرى فى حالة تساقط األمطار قبل مضى 
 ثانيًا المعاممة بالجبرلين :

جزء / مميون عند  15يتم رش العناقيد بالجبرلين بمعدل  :) البناتى ( بالجبرلين Thompson Seedlessأ( معاممة العنب 
معدل سم إلحداث استطالة فى المحور الرئيسى لمعنقود ويتم تحضير المحمول طازجًا ويضاف لو مادة ناشرة ب 12وصول طوليا 

لتر من المحمول مع مالحظة أن يكون المحمول حامضى ) عند أى استخدام لمجبرلين ( وذلك بإضافة  122لكل  3سم 32
إلمكان قياس حموضة  PH meterلتر من المحمول فى حالة عدم وجود  122/   3سم 02 - 15حمض فوسفوريك 

بعد العقد يتم رش العناقيد بالجبرلين و  يدف خف أزىار العنقود.جزء / مميون ب 02يتم الرش فى قمة التزىير بتركيز و   المحمول.
مم ثم يعاد الرش عمى نفس العناقيد وبنفس التركيز  6 - 4جزء / مميون عندما يصل قطر الحبات حوالى  42 - 32بتركيز 

 بعد أسبوع من الرشة السابقة.
يتم رش العناقيد بالجبرلين بيدف استطالة المحور الرئيسى لمعنقود : بالجبرلين Flame Seedlessب( معاممة العنب الـ 

جزء / مميون  5يتم رش العناقيد فى قمة التزىير بتركيز - سم .  12 - 8جزء / مميون عند وصول العناقيد حوالى  15بتركيز 
د العقد عند وصول قطر الحبات رش العناقيد بع -      أيام . 5ثم يعاد الرش بنفس التركيز عمى نفس العناقيد بعد حوالى

من الرشة   أيام من 7 - 5جزء / مميون ثم يعاد الرش بنفس التركيز عمى نفس العناقيد بعد  32مم بتركيز  8 - 6حوالى 
 السابقة .

مم  12 - 8الجبرلين عند وصول قطر الحبات فى يتم غمس العناقيد   بالجبرلين: Suporiorج( معاممة العنب السوبريور 
ذا كان  02يز بترك جزء / مميون مرة واحدة فقط عند الرغبة فى كبر حجم الحبات وذلك فى حالة تماثل الحبات داخل العنقود وا 

مم ثم الغمس  12جزء فى المميون عند قطر حبات  12بتركيز   التزىير غير متماثل وخاصة داخل العنقود فيجب غمس العناقيد
مطمقًا بيذه التركيزات حتى التقل خصوبة البراعم  النباتاتمم واليجب رش  10د قطر جزء فى المميون عن 12مرة ثانية بتركيز 
 فى السنة التالية.



 

بوصة مع مالحظة إزالة المحاء  1/8باستخدام سكاكين خاصة ذات سالحين المسافة بينهم   يتم تحميق الساق  ثالثًا:التحميــــق:
وتتم هذه العممية بين رشتى الجبرلين التى تجرى بعد العقد فى صنفى الطومسون سيدلس والفميم   دون إحداث ضرر بالخشب.

سيدلس وتجرى هذه العممية بهدف الحصول عمى زيادة كبيرة فى حجم الحبات ويمكن استخدام مقصات خاصة بالتحميق لتحميق 
وهذه الطريقة أقل  Thompson Seedlessنف الـ أو القصبات الثمرية فى ص Flame Seedlessدوابر اإلثمارفى صنف الـ 
 ضررًا من تحميق الساق.

يتم خف أجزاء العنقود يدويًا بالمقصات بين رشتى الجبرلين التى تجرى بعد العقد سواء  :رابعًا : خـف أجـزاء العنقـود 
لحجم المطموب لمتصدير دون حدوث بإزالة فريعات أو حبات لمعمل عمى ترك فراغات لمحبات الموجودة عمى العنقود لتصل إلى ا
ثم إزالة أفرع بالتبادل من كل جانب ثم   أى تزاحم بين تمك الحبات وذلك بترك الفرعين العمويين من كل جانب من جوانب العنقود

 سم من الطرف السفمى لمعنقود. 5ترك فرعين متقابمين من كل جانب ثم قص حوالى 

ترك عدد محدد من العناقيد عمى النباتات وخاصة  -1  بالمزرعة: خامسًا: بعض العمميات اليامة التى تجرى
عنقود عمى النبات وذلك بإزالة العناقيد الزائدة قبل مرحمة  32 - 05بحيث اليزيد عن  Flame Sdddlessفى صنف الـ 

ف األوراق بإزالة عدد خ -0     التزىير بحيث يترك عنقود واحد عمى كل فرع ويفضل العنقود الجيد الشكل المبكر فى الظيور.
من األوراق أسفل العنقود مع عدم إزالة الورقة المقابمة لمعنقود وذلك لكشف العنقود لممعاممة بالجبرلين ويمكن إزالة األوراق 

 % وذلك باستخدام الرفراكتوميتر اليدوى12حول العناقيد عند بداية التموين أو عند وصول المواد الصمبة الذائبة بالحبات حوالى 
الرش لمقاومةأعفان الثمار إبتداء من مرحمة التزىير بأحد المبيدات  -3   ويراعى عدم تعرض العناقيد ألشعة الشمس المباشرة.

لممساعدة عمى النضج المبكر لمثمار يتم إجراء تحميق الساق بسكين ذو سالح واحد عند بداية التموين فى  -4  الموصى بيا.
يالحظ عدم خمط الجبرلين  -5   % غير الممونة . 10 - 12د الصمبة الذائبة بالحبات حوالى األصناف الممونة أو وصول الموا
جزء / مميون مع الرشة األولى بالجبرلين التى تجرى  5يمكن استخدام السيتوفكس بتركيز  -6 بأى مبيدات فطرية أو حشرية .

 لتر ماء ( لمعمل عمى زيادة قطر الحبات. 1/  3سم 1/0بعد العقد ) 

ينتج عن استخدام ىذا المركب غاز اإليثيمين الذى يعمل عمى سرعة   المعاممة باألثيفون ) اإلثيريل (: سادسا:
جزء / مميون لتحسين المون فى العنب الرومى  522النضج وكذلك تحسين التموين فى األصناف الممونة. وقد استخدم بتركيز 

كما يستخدم فى األصناف البيضاء عند وصول المواد   ى بداية التموين،األحمر والفميم والكينج روبى عند معاممة العنب ف
% .  ويجب الحذر عند استخدام ىذا المركب وذلك بتحديد التركيز المناسب وموعد  12 -  % 8الصمبة الذائبة إلى حوالى 

الخضرى حتى اليحدث تساقط الرش حيث ينتج عن الخطأ فى المعاممة زيادة فرط حبات العنقود. كما يراعى عدم رش المجموع 
 15 - 12) فيمون ( مع اإلثيريل لتقميل األثر الضار لإلثيريل عمى زيادة الفرط وذلك بتركيز  NAAلألوراق ويمكن خمط مادة 

 جزء / المميون.

 الصفات العامة لمفواكو ذات النواة الحجرية؟  - ث

ليا احتياجات  -4  البرعم الزىرى بسيط. -3   )التوريق المتأخر(.بيا ظاىرة التزىير عمى العظم  -0    متساقطة االوراق. -1
 بيا ظاىرة عدم التوافق الذاتى والخمطى.  -6     الثمرة حسمة. -5  برودة.

بسيطة، تبدأ في التكشف في الصيف السابق لتفتح البراعم في الربيع وتحمل البراعم الزىرية جانبيا عمى أفرع   الزىرية: البراعم
 طويمة عمرىا سنة أو جانبيا عمى دوابر ثمرية أو ىما معًا. 

 درجة ( 02)                                                                       السؤال الرابع:
 رح طريقة التربية الراسية فى العنب موضحا مميزات وعيوب ىذه الطريقة؟اش - ت



 

 الرأسية التربية خطوات
السنة األولى: )الغرض منيا تكوين مجموع جذرى قوى(  -1  - ث  

فصل النمـو األول : بعد زراعة الشتالت في األرض المستديمة اليجري اي تقمم عمييا وتترك كما ىي لتكوين  -أ  - ج
 مجموع خضري كبير ويساعد عمى ذلك العمميات الزراعية المختمفة من تسميد جيد وري وخالفو. 

دة قصبات قوية، فتقمم جميعيا فصل الشـتاء األول: في نياية موسم النمو األول تكون الشجيرات قد كونت ع -ب - ح
عين فقط. وبعد أجراء التقميم توضع  0ماعدا قصبة واحدة منيا تكون أقواىا وفي وضع رأسى، وىذه تقصر إلى 

 الدعائم أو تقام األسالك وذلك بحسب طريقة التربية المتبعة.
( جذع قوىالسنة الثانية: ) الغرض منيا تكوين  - خ  

ف من التربية فى ىذه الفترة ىو انتاج قصبة واحدة قوية بإرتفاع مناسب لتصبح الجذع اليد فصـل النمـو الثانـي:   -أ - د
موسم النموحيث ينمو عديد من األفرخ وعند يصل  الرئيسي لمشجيرة ويمكن تحقيق ذلك بمتابعة نمو الشجيرات أثناء 

وليس الميم أن يكون  سم تزال جميعيا ماعدا فرخ واحد يكون في وضع رأسي ويكون نموه جيداً  15-12طوليا 
 32-05أقواىا. وينمو ىذا الفرخ بسرعة حيث أن قوة الشجيرة كميا تكون موجية إليو ويربط إلى الدعامة كمما نما 

سم وتكون األربطة متسعة حتى ال تضر الفرخ ويترك الفرخ المختار لينمو حتى يتجاوز اإلرتفاع المطموب بحوالى 
عم الجانبية إلى النمو عمى طول الفرخ المختار كمو ويترك ما ينمو عمى سم ثم يطوش وىذا يدفع البرا 15-02

سم والينصح  02النصف العموى من الفرخ المنتخب بينما تطوش األفرخ التى عمى النصف السفمى عندما يصل طوليا 
ات التى تخرج بإزالتيا ألن ىذا يسبب ضياع جزء من المجموع الخضرى الذى يكون الكربوىيدرات. كذلك تزال السرطان

 حول قاعدة الشجيرة. 
فصـل الشـتاء الثانـي: ويكون ذلك في الشتاء بعد سقوط األوراق من عمى الشجيرات وتكون الشجيرة في ىذه  -ب - ذ

الحالة عبارة عن قصبة رأسية بأفرعيا الجانبية ومربوطة إلى الدعامة ربطا خفيفا. ويمكن قطع القصبة المختارة 
رتفاع المطموب وذلك من خالل البرعم العموى. وتزال األفرع الجانبية الصغيرة الموجودة في بإرتفاع سالمية فوق اإل 

براعم وذلك  0-1النصف السفمي من القصبة المرباة، أما األفرع الجانبية في النصف العموي من القصبة فتقصر إلى 
مم عند اإلرتفاع المطموب فإنيا 7من إذا كان سمك القصبة المختارة أقل   بحسب قوتيا لتستخدم كدوابر إثمارية. 

تزال السرطانات  عين قرب سطح األرض ويتم إعادة تكوين القصبة الجذعية مرة أخري كما  0تقطع خمفيا إلى 
 والجذور السطحية إن وجدت. 

 السنة الثالثة: )تكوين رأس الشجيرة والحصول عمى محصول قميل(  - ر
خالل موسم النمو الثاني نكون قد كوننا قصبة جذعية والتي ستكون الجذع المستديمة   :فصـل النمـو الثالـث -أ   - ز

فصول نمو. وفي خالل موسم النمو الثالث  3لمشجيرة. ونبدأ في تكوين رأس الشجيرة وعادة يحتاج تكوين الرأس إلى 
ة أثناء فصل النمو الثالث فإننا نحصل عمى محصول بشاير لتوفر نمو عمره سنة محمول عمى نمو عمره سنتين وعاد

تزال األفرخ الجانبية التي تنمو عمى النصف السفمي من الجذع الرئيسي كمما نمت أما األفرخ النامية في النصف 
تزال السرطانات والجذور السطحية إن وجدت.  العموي من الجذع الرئيسي فتترك لتنمو بدون إعاقة. كما   

ألوراق في نياية موسم النمو الثالث تكون الشجيرة عبارة عن جذع رئيسي فصـل الشـتاء الثالـث: بعد سقوط ا -ب - س
قصبات ناضجة وقوية,  6-3سم( يحمل في نصفو العموي من  5-0.5بوصة ) 0-1مكون تكوينا جيدا وبسمك 

 4-0دوابر بطول من  6-3يقصر عدد منيا إلى دوابر ثمرية بحيث ال تنيك الشجيرة من ناحية نموىا وعادة يقصر 
عين ويجب  0عيون ولو كانت رفيعة يترك  4ون حسب قوة نمو الدابرة أى إذا كان قطرىا سميك يترك عمييا عي

 مراعاة أن تكون الدوابر الثمرية بالقرب من رأس الشجيرة بقدر اإلمكان.
 السنة الرابعة: )تكممة تكوين رأس الشجيرة(  - ش



 

تقميم خالل فصل النمو الرابع خالف إزالة جميع فصـل النمــو الرابـع: التحتاج شجيرة العنب إلى أي  -أ  - ص
 األفرخ المتكونة أسفل الدوابر بمجرد تكوينيا وكذلك تزال السرطانات النامية عمى الجذع أو تحت سطح األرض. 

فصـل الشـتاء الرابـع: بعد سقوط أوراق الشجيرة في نياية موسم النمو الرابع تكون كل دابره من الدوابر المتكونـة خـالل  - ج
قصــبة يمكــن اســتعمال كـل منيــا كــدابره اثماريــة جديــدة,عمي أن تكــون ىــذه الــدوابر  0-1موسـم الشــتاء الثالــث أنتجــت 

المختـارة قريبـة مـن قمـة الشـجيرة بقــدر اإلمكـان وتكـون موزعـة فـى جميـع اإلتجاىــات وفـى مسـتوى واحـد تقريبـا )أفقــى 
 بو مقدرة الشجيرة عمى اإلنتاج. ويترك عدد من البراعم بقدر ماتسمح   بالنسبة لسطح األرض(.

ميزات التربيـة الرأسـية: 1- سيولة إجرائيا. 0- قمة التكاليف بالنسبة لمطرف األخرى حيث ال تحتاج إلى أسالك أو  -ح 
سنين  5أشجارىا قائمة بذاتيا وكل ماتحتاجو في الـ  -4سيولة إجراء عمميات الخدمة في المزرعة.   -3 تكاعيب. 

 األولي سنادات فقط. 
 عيـوب التربيـة الرأسـية:  - خ
قمة حجم الشجيرات يحتاج لمتقميم الشديد لمنعيا من أن  -0    األشجار تأخذ حجم صغير وىذا يضعف الشجرة.  -1 - د

تقميم القصبات إلى دوابر قصيرة يقمل  -3    ن طاقتيا وىذا التقميم الشديد يحد من قوة الشجيرات. تحمل ثمار أكثر م
من طاقة الشجيرة ويترك رأس الشجيرة مزدحما فيقمل من جودة الثمار وعدم تعريض العناقيد لمشمس واليواء بدرجة 

التقميم الرأسي يؤخر من خروج األوراق  -4 واحدة كما أن األذرع تستطيل سنة بعد أخري فتضعف مع مرور الزمن. 
في بدء فصل النمو، وىذا يسبب إضعافا لمشجيرات وسقوط كثير من األزىار من عمى العناقيد كما يسبب تكوين حبات 

اليصمح مع األصناف التي  -5  ويمكن التغمب عمى ذلك بإطالة الدوابر الثمرية مع الخف.  Shot berries .صغيرة
 عيونيا القاعدية عقيمة مثل البناتى. 

 اشرح اسباب تدىور زراعة وانتاجية البرقوق فى مصر؟
 الحمل طبيعة مع يتناسب تقميماً  اإلثمار بتقميم العناية عدم 2-  . اھعمر من األولى السنوات خالل األشجار بتربية العناية عدم

 السنين بعض فى ماھيرھتز مواعيد فى اليتفقان الصنفين ذينھ أن من بالرغم لميابانى كممقح البيوتى صنف عمى االعتماد3 -.
 مما الراحة دور ايةھن قرب وحتى المحصول جمع بعد األشجار رى عدم 4-  . الواحدة بالمزرعة ممقح من أكثر زراعة يجب لذا

 عدم وعن ينتج مما دافىء لشتاء مصر فى المزروعة البرقوق أصناف تعرض5 -   اھورھتد من ويسرع اھحيويت من يضعف
 بالتركيز لمسكون الكاسرة المواد بأحد الرش يجب لذلك المحصول وقمة التمقيح إتمام عدم وبالتالىو فترات وتداخل يرھالتز انتظام

 يصر حيث : التحميل7 - . اآلفات ومقاومة لمتسميد وب الموصى بالبرنامج االلتزام عدم6 -. المناسب الميعاد وفى المناسب
 المائية يااحتياجات فى تتعارض المحاصيلذه ھو البرقوق أشجار تحت والموالح والخضر البرسيم تحميل عمى المزارعين أغمب

 األساسى المحصول مع والسمادية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 ..........  الممتحنونمع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 ا.د. خالد بكرى –ا.د. محمد شرف    -ا.د. محمد خميس 
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