
 فسٍىنىخٍب ثًبس وأشدبس انفبكهخ

كشٌـــــى يسًذ فـــــشج/ د.أ  
خايعح   -أستار انفاكهح انًتفشغ تكهٍح انضساعح

 ديُهىس

 تعذٌم إزتٍاخاخ انثشودج



 

 رسىٌش إززٍبخبد انجشودح/رؼذٌم       

 

 
 رمهٍم إززٍبخبد انجشودح                        صٌبدح إززٍبخبد انجشودح                                   رؼذٌم إززٍبخبد

 انجٍئخثىاسؽخ انجشودح                                                                                                              

 انًؼبيالد انضساػٍخوثؼط                                                                                                        

 :انسكىٌ انسمٍمً

دخىل انُجبربد نهزا انؽىس ثشكم يسزمم ػٍ انظشوف انجٍئٍخ ثبنشغى يٍ أٌ ثؼط انؼىايم انجٍئٍخ رُشػ أو رثجػ 

 .انًُى ونكٍ انُجبربد لبدسح ػهى انخشوج يُه ثؽشٌمخ رارٍخ

 

 

 

 رمهٍم إززٍبخبد انجشودح: أوال 

 يُغ زذوس دوس انشازـــخ

ثؼذ ركشف انجشاػى انضهشٌخ ونكٍ لجم انزمذو يٍ يشزهخ يبلجم انسكىٌ إنى ( إسمبؼهب)ػٍ ؼشٌك إصانخ األوساق •

 .يشزهخ انسكىٌ انسمٍمً

 .ٌزأخش سمىغ األوساق                              : فً انضساػبد انمبزهخ•

 

 .شهىس ثؼذ خًغ انثًبس إلَزبج انكشثىهٍذساد نهًصجبد 5-4رزشن نفزشح زىانً •

 

 .األوساق انسذٌثخ –اندزوس  –األفشش  –انجشاػى •

 

 .ABA  إسمبغ األوساق نًُغ انزأثٍش غٍش انًشغىة يٍ •
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 فً انذول اإلستىائٍح
 إسقاغ األوساق يثكشا

 

 إصهاس يثكش

 

 ًٌكٍ إَتاج يسصىنٍٍ يٍ انتفاذ إلعتذال اندى

 :ؼشق إصانح األوساق 

 .ٌذوي•

 (.زدى/وصٌ% 1.75زدى أو كثشٌتاخ صَك /وصٌ% 10ٌىسٌا )تانشش انكًٍاوي •

 .تعشٌط تعط اندزوس ٌععف انًُى انخعشي وتسقػ تعط األوساق•

 :فىائذ إسقاغ األوساق

 .تشكٍض فتشج اإلصهاس خاصح فً انضساعاخ انقازهحأ-

 .كسش انسكىٌ انسقٍقً يثكشاب-

 .ًٌكٍ إستخذاو انتثشٌذ انُاتح عٍ انتثخٍش إلستكًال إزتٍاخاخ انثشودجخ-

 .، زسة َىع انفاكهح( عهى زشاسج يشتفعح َسثٍا)انًعايهح انسشاسٌح ث-

 (.أوائم انشتاء)انًعايهح تانٍُتشوخٍٍ فً يٍعاد يتأخش َسثٍا ج-

 (.تقهٍم زٍىٌح انشدشج) انتصىٌى ذ-
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 :إظبفخ انٍُزشوخٍٍ راد رأثٍشٌٍ يزعبدٌٍ زست انًٍؼبد

 

 

 
 اإلظبفخ انًجكشح خالل يىسى انًُى                                                          اإلظبفخ انًزأخشح َىػب يب ثؼذ رىلف

 واإلسزؽبنخرؤدي إنى رأخش رؽىس انجشاػى وركشفهب                                                                 انًُى 

 .زىانً أوائم شهش دٌسًجش* وانخشوج يزأخش يٍ انسكىٌ انسمٍمً                                                       

 .ٌُزح ػُهب رفزر يجكش وإصهبس غضٌش*                                                                                                   

صٌادج إزتٍاخاخ انثشودج: ثاٍَا: 
 .نتأخٍش تفتر انثشاعى -1

 .تدُة انصقٍع فً أواخش انشتاء -2

 .تدُة َشاغ انسهى انزي ٌُقم أيشاظا يثم انتشىِ انضهشي فً انًاَدى -3

تعط انًعايالخ نتسقٍك رنك: 

 .فً انشدشج GAتتذاخم يع تأثٍش ( اإلٌثٍفىٌ)سش اإلٌثشٌم  -1

 .انتثشٌذ نفشض انسكىٌ وتأخٍش تفتر انثشاعى -2

 (Cكأصم انخىش ساٌثشاٌٍ )إستخذاو تعط األصىل  -3

 (.ٌؤثش عهى يٍعاد اإلصهاس ونكٍ ال ٌؤثش عهى عذد ساعاخ انثشودج انتً ٌستاخها انؽعى)

 .Nسش زًط اندثشٌههٍك كًا فً زانح يىاعٍذ  -4
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رؼذٌم إززٍبخبد انجشودح ثىاسؽخ انجٍئخ وانًؼبيالد انضساػٍخ: ثبنثب: 

 :رُشٍػ انًُى لجٍم فزشح انجشودح -1

 .رأخٍش رفزر انجشاػى انضهشٌخ ػهى األفشش انًبئٍخ نضٌبدح زٍىٌزهبأ-

كسش انسكىٌ انسمٍمً نهجشاػى ػهى األفشش انؽىٌهخ يزأخشا ثبنُسجخ نهجشاػى ة-
 .انًسًىنخ ػهى األفشع انصٍشح

 .انزسًٍذ انٍُزشوخًٍُ انًزأخشثؼذ رىلف انًُى واإلسزؽبنخد-

 .انزصىٌى أو يُغ انشي نفزشح يسذودحس-

 .اإلسمبغ انًزأخش نألوساق ٌؤخش كسش انسكىٌ انسمٍمًج-

 .َمص انًبء وانٍُزشوخٍٍ ٌؤدي نهزفزر انًجكش نهجشاػى ثؼذ فزشح شزبء دافئخ َىػبذ-

 

 :رأثٍش انؼىايم انجٍئٍخ -2ش-

 .شزبء رؽٍم فزشح سكىٌ انجشاػى( و32-27)فزشاد انذفء انًزمؽؼخ  -أ

 .وخىد أٌبو ثبسدح ثؼذ فزشح انذفء رؼىض األثش انسهجً نهذفء -ة

ٌؤدي نزُشٍػ كسش انسكىٌ  ( و35وصىنهب إنى )إسرفبع انسشاسح ثشكم غٍش يأنىف  -ج
 (.نضٌبدح رُفس انجشاػى)

 .رظهٍم ثؼط األشدبس رسذ غؽبء انسٍشاٌ نزمهٍم فمذ انسشاسح ثبإلشؼبع -د
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 مع أطيب األمنيات

كريم محمد فرج/د.أ  

  -أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة

 جامعة دمنهور


