
كريم محمد /لألستاذ الدكتور–إنتاج الفاكهة المستديمة الخضرة 

فرج
أجناس المـــــــــــــــوالح

جنس البرتقال ثالثي 

األوراق

جنس الموالحجنس الكمكوات

مستديمة الخضرةأشجار مستديمة الخضرةاألوراقأشجار متساقطة

الورقة بسيطة أو مفردةالورقة بسيطة أو مفردةالورقة مركبة ثالثية

عدد الفصوص أو 

8-6في المبيض الحجرات

حجرات

عدد الفصوص أو 

6-4في المبيض الحجرات

في المبيضعدد الحجرات

12-8من 

الجنس نوع واحد هو
Poncirus trifoliata

نوعانيتبعه

الكمكوات المستدير
Fortunella Japonica

Fortunella
margarita

جنس الموالح خمسيشمل

:مجموعات

الحمضيات أو -1

.الليمونيات

.اليوسفي التنجارين-2
.البرتقال-3

مجموعة الليمون -4

.الهندي

المشكوك فيها -5

(الكالموندين،البرجموت)





الكمكوات







:موالح بذرية-1

–كري البرتقال الس–اليوسفي البلدي –البرتقال البلدي 
اليوسفي –المخرفش –الليمون األضاليا –النارنج 

.السنتارا

:موالح عديمة البذور تجاريا-2

.مهالبرتقال األحمر بد–اليافاوي –البرتقال الفلنشيا 

:موالح البذرية-3

وسفي الي–الليمون العجمي أو التاهيتي –البرتقال أبوسرة 

.الساتزوما



أزهار الموالح

بها عدم توافق خلطيبها عدم توافق ذاتيخصبة ذاتياأزهار

هجن السترانجالبلديالبرتقال
أورالندو×منيوال تانجلو

تانجلو

أوسكيوال×روبنسون.منيوال تانجلواليوسفي البلدي

بيج×روبنسون.تانجلوأورالندوالنارنج

اليوسفي×أبودمهاليوسفي الكليمنتينالليمون البنزهير

اليوسفي لى وأوسكيوال 

ونوفا
الكليمنتين



عقد الثمار

:طبيعة الحمل : أوال

برعم زهري بسيط يحمل جانبيا على نموات حديثة أو برعم •

(  رأي آخر)زهري مختلط يحمل على خشب عمر سنة أو أقل 

.وتتواجد نوعين من النورات بالموالح

.نورات ورقية-أ

(.خشبية)نورات غير ورقية ب-

:علل عقد النورات الورقية أفضل من عقد النورات الخشبي؟ •

.محتوى أعلى من الجبريللينات-أ

.زيادة قوة المصبب-



اإلحتياجات الحرارية للموالح

.م13⁰:  الحد األدني لنمو الموالح •

من )شهور 9تحسب مجموع الوحدات الحرارية لمدة •

.م13⁰-متوسط حرارة الشهر ( )مارس إلى نوفمبر

(.أيام الشهر)31أو 30× تم ضرب كل قيمة ناتجة 

2500-2000)تحتاج المناطق شبه القاحلة والحارة من •

(.وحدة حرارية

.م أو أكثر يعوق نمو الثمار38⁰إرتفاع الحرارة إلى •









Rind Creasingمشكلة التبحير 

:  التعريف •

ار بقع تكوين خاليا مفككة في نسيج األلبيدو اإلسفنجي ثم إنهي

.وتكوين أخاديد تظهر على طبقة الفالفيدو

:العالج 

جزء في المليون في أوائل 30)الرش بحمض الجبريلليك -1

(.يوليو

(.حجم/وزن% 1)الرش بمحاليل الكالسيوم -2

(.مرافق إنزيمي لألوكسينات)الرش بمحاليل الزنك -3

4-Mo ،Ca الكبريت ،S(ب كفاية تلك العناصر كمؤثر على تركي

(.الجدار الخلوي لخاليا األلبيدو





أضرار الحرارة المرتفعة على الموالح

.صغر حجم الثمار-1

.جفاف اللب أو قلة العصير-2

.خشونة سطح القشرة-3

.الفلنشياإرتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة كما في البرتقال-4

.لسعة الشمس وفقد مرونة القشرة اإليالستيكية-5

.لفحة الشمس خاصة في الجزء القبلي من الشجرة-6

.حدوث التشقق-7



مشكلة تبادل الحمل

:عالج المشكلة•

.الخف في سنة الحمل الغزير-1

قبيل التحول الزهري في ( GA3)الرش بالجبريللينات -2

(.في إكتوبر ونوفمبر)نهاية موسم الحمل الغزير 

حمل الرش بمضادات الجبريللينات في نهاية موسم ال-3

(في إكتوبر ونوفمبر) الخفيف 



مشكلة تساقط يونيو

:عوامل تزيد حدة التساقط •

إرتفاع الحرارة وإنخفاض الرطوبة وهبوب الرياح الساخنة -1

.الجافة

تي بطء إمتصاص الماء عن طريق الجذور وقت العقد والفترة ال-2

.تليه

ن ويزيد الغدق بالماء م( تضر بالجذور)زيادة الري والتسميد -3

ACC(المركب السابق لإليثلين )ثم اإليثلين.

:معامالت تقليل أو منع التساقط•

.NAAالرش باألوكسين -1

(.AVG)الرش بمضادات اإليثلين -2

.نتححفظ التوازن بين الماء الممتص بواسطة النبات وعملية ال-3



مشكلة تكوين النواشف
:األسباب 

إمتالئها بالنموات الخضرية )حجب الضوء عن قلب الشجرة 1.

(.الكبيرة والرأسية

.زيادة الرش بحمض الجبريلليك2.

.الرش بمادة زيتية كمبيد خاصة على بقايا مبيد نحاسي3.

.اإلصابة بفطر الدبلوديا أو البوتوديبلوديا4.

.زيادة ملوحة التربة5.

.زيادة عنصر البورون6.

.التعرض للنيماتودا7.

.التعرض لموجات البرودة والصقيع8.

.التعرض لرياح جافة وساخنة ونقص ماء الري9.

.عفن الجذور والتصمغ. 10





:مشكلة بروز السرة 

إرتفاع الحرارة وتساقط ثمار عديدة وبالتالي زيادة ضغط -1

زيادة النيتروجين ( )السرة)المغذيات على الثمرة الصغيرة 

(.والبوتاسيوم

.الحمل الخفيف-2

.عمر الشجرة حيث يزيد اإلختالل في األشجار الصغيرة-3

:العالج

بارا إعت( لمدة حوالي شهر)وقف التسميد األزوتي والبوتاسي -أ

.من منتصف إبريل

الري والتسميد المتوازن بالمعدالت المثلى لكل مرحلة من ب-

.مراحل نمو الثمرة





:مشكلة زيادة الملوحة 
:مدى تحمل األصول للملوحة •

اليوسفي الكيلوباترا       النارنج      البرتقال الحلو    هجن 
.ستروميللو

:لتقليل إجهاد الملوحة•

ي إستخدام األسمدة البطيئة اإلنطالق وإضافة األسمدة مع ماء الر-أ
Fertigation.

ل إختيار المغذيات ذات التأثير اإلسموزي المنخفضة على محلوب-
(.Salt Indexالمنخفضة في دليل الملوحة )التربة 

وتجنب SIمصادر الفسفور بصفة عامة ذات تأثير قليل على ت-
.الكلوريد

.إستخدام الري الليلي لتقليل التبخيرث-

خفض ل)حفظ العناصر الغذائية عند المستوي األمثل وليس الزائد -ج
.في التربة( اإلسموزية





مشكلة اإلجهاد المائي في الموالح

:إجهاد نقص الماء •

ترة زيادة معدل فقد الماء من الشجرة بالنسبة لمعدل اإلمتصاص لف•

.زمنية ممتدة

النبات شجرة الموالح ضعيفة التوصيل الهيدروليكي والمائي لجذور-1

ر وبالتالي إمكانية التعرض إلجهاد العطش أو الجفاف حتى مع تواف

.الماء في التربة

زيادة فقد الماء من النمو الخضري لشجرة الموالح للجو المحيط-2

إدارة لدرجة ال تستوفي إحتياجات الشجرة بما يتبقى وبالتالي يجب

.الماء لتأخير عملية غلق الثغور حتى وقت متأخر من النهار

يمكن أن يحدث الذبول في منتصف النهار خاصة في األوراق -3

الصغيرة ويمكن من إستمرار جفاف التربة أن يبدأ ذبول األوراق 

ط الناضجة مبكرا ويستمر لفترة أطول أثناء النهار ويمكن أن تسق

.للفرخDie Backاألوراق ويحدث الموت الرجعي 



التحكم في إخضرار الثمار مكتملة النمو

:إطالة فترة إخضرار الثمار المكتملة النمو من البرتقال: أوال •

.زيادة التسويق بأسعار مرتفعة-أ

.تقليل فرصة اإلصابة بأضرار ذبابة الفاكهةب-

جزء في 10)إستخدام الرش بحمض الجبريلليك بتركيز ت-

(.المليون

(:ءالصفرا)مشكلة عودة اللون األخضر لثمار البرتقال : ثانيا •

:السبب -

.بةالتعرض للحرارة المرتفعة خاصة الثمار القريبة من سطح التر

.إستخدام الرش بالمواد العاكسة للحرارة•

.الرش بتركيبات اإليثريل التي تمنع تساقط األوراق•



اإلكثار واألصول الشائعة للموالح
.الترقيد–العقلة –التطعيم –البذرة •

:البذرة: أوال •

.إلنتاج أصول للتطعيم عليها-1

.إنتاج أصناف جديدة-2

.ليةتجديد حيوية األصناف الجيدة بإكثارها باألجنة النيوسي-3

.اليوسفي الكليمانتين–الشادوك : موالح وحيدة األجنة 

.بقية األصناف واألنواع: موالح عديدة األجنة 

(.ةبرعمة درعي–بالعين )الطريقة الشائعة : التطعيم : ثانيا •

(.النارنج)األصل الشائع في مصر •

زال من أفرخ حديثة ت)الترنج –الليمون الحلو : العقلة : ثالثا •
.(أوراقها

.الليمون المالح: الترقيد: رابعا •



األصول الهامة في مصر ومواصفاتها

:األصول المقاومة للتصمغ الفطري •

.الميكروفيال–كاريزوسترانج –النارنج 

:األصول المقاومة لعفن الجذور•

.البرتقال الثالثي–الميكروفيال –النارنج 

:األصول المقاومة للتدهور السريع الفيروسي •

ليمون ال–البرتقال الثالثي –يوسفي كيلوباترا –البرتقال 
.المخرفش

(:النيماتودا)األصول المقاومة للديدان الثعبانية •

البرتقال ثالثي األوراق 

:األصول المقاومة لملوحة التربة •

نجل سوي–البرتقال الحلو –النارنج –اليوسفي كيلوباترا 
.ستروميللو


