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ــع  ــكندرية لتجمي ــة األس ــي جامع ــاتذة ف ــة .األس ــر ممتن ــي مص ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي منظم
المســودة األوليــة لهــذا الدليــل. محمــد فتحــي الشــاذلي، أحمــد أبــو اليزيــد الرســول، يحيــي صــالح مصطفــي، عبد 
اهلل رمضــان  ومــي حســن مصطفــى لمســاهماتهم ودورهــم فــي تقديــم ورش عمــل »تدريــب المدربين« في 

النوباريــة والشــرقية، مصــر فــي نوفمبـر/تشريـــن الثايــن - ديســمبر/كانون األول 2017.

تــم االنتهــاء مــن هــذا الدليــل تحــت قيــادة جينيفــر ســموالك، مســؤول التغذيــة والنظــم الغذائيــة بمكتــب 
القاهــرة والمشــرف علــي مشــروع تقليــل الفاقــد والمهــدر والتطويــر فــي سلســلة القيمــة لمحصولــي 
الطماطــم والعنــب، رشــاد حجــازي، استشــاري منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي مجــال سالســل القيمــة، 
وبمســاعدة فنيــة مــن أســماء الديــب، مســؤول فنــي بالمنظمــة، وإرشــادات النشــر مــن مريــم الغمــراوي، 
مستشــار المتابعــة و اإلتصــال فــي األعمــال التجاريــة الزراعيــة. ومراجعــة مــن جوزيمــو ســانتوس روتشــا، 
مســؤول الصناعــات الزراعيــة والمديــر الفنــي المســؤول عــن المشــروع، وصابــر منصــور، مستشــار ســالمة 

األغذيــة بالمنظمــة، مــع كامــل الشــكر والتقديــر.

كمــا تتوجــة المنظمــة بالشــكر الــي إدارات اإلرشــاد الزراعــي ومهندســي اإلرشــاد ومهندســي اعضــاء الجمعيات 
الزراعيــة والمزارعيــن فــي كأل مــن محافظــة الشــرقية ومنطقــة النوباريــة، مــع كامــل الشــكر والتقديــر. 

شكر وتقدير



1

هــي  المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 
عضويتهــا  فــي  تضــم  دوليــة  حكوميــة  منظمــة 
واحــدة  ومنظمــة  منتســبين  وعضويــن  بلــدًا   194
هــي  الرئيســية  وأهدافنــا  األوروبــي  االتحــاد  هــي 
الغذائــي  األمــن  وانعــدام  الجــوع  علــى  القضــاء 
وســوء التغذيــة، والقضــاء علــى الفقــر ودفــع عجلــة 
التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي للجميــع؛ واإلدارة 
المســتدامة واســتغالل المــوارد الطبيعيــة بمــا فيهــا 
الوراثيــة  والمــوارد  والمنــاخ  والهــواء  والميــاه  األرض 
لصالــح أجيــال الحاضــر والمســتقبل. وتحتــل مســألة 
ــة  ــال منظم ــدول أعم ــي ج ــدارة ف ــدرات الص ــاء الق بن
المنظمــة  وتــؤدي  مصــر.  فــي  والزراعــة  األغذيــة 
فــي مصــر أيضــً دور الوســيط فــي تعبئــة المــوارد 
مــع مختلــف الشــركاء اإلنمائييــن علــى المســتوى 
المنظمــة  مــن  المقــدم  الدعــم  ويركــز  الُقطــري. 
إلــى مصــر علــى أربعــة مجــاالت رئيســية هــي: توليــد 
المعلومــات الزراعيــة وتبادلهــا ونشــرها؛ وتحســين 
اإلنتاجيــة والكفــاءة فــي القطــاع الزراعــي؛ واســتدامة 
المــوارد  وحفــظ  الريفيــة؛  المجتمعيــة  التنميــة 

الطبيعيــة والتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ.

الزراعــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  المنظمــة  وتقــوم 
واســتصالح األراضــي بتنفيــذ مشــروع »تقليــل الفاقــد 
والهــدر فــي الغــذاء وتطويــر سلســلة القيمــة لضمان 
تنفيــذه  يتــم  والــذي  مصــر«  فــي  الغذائــي  األمــن 
بتمويــل مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون 
ويشــمل برامــج تدريبيــة للفئــات المختلفــة ضمــن 
سلســلة القيمة الغذائية منهم المزارعين والعاملين 
الزراعيــن. ويقــوم هــذا المشــروع بتوفيــر التدريــب 
والتعبئــة  والتدريــج  والفــرز  والحصــاد  االنتــاج  علــى 
والتخزيــن وســالمة األغذيــة وتجهيزهــا والممارســات 
سلســلة  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  التســويقية 
القيمــة لمحصولــي الطماطــم والعنــب فــي كل من 
النوباريــة ومحافظــة الشــرقية، حيــث مــن المقــرر 
االنتهــاء مــن هذا المشــروع فــي ســبتمبر/أيلول 2018 

م. 

فــي مصــر، الفقــد فــي األغذيــة يحــدث فــي مراحــل 
مختلفــة مــن سلســلة القيمــة، ويمكــن أن يرجــع 
إلــى القيــود الماليــة واإلداريــة والتقنيــة فــي عمليــات

بعــد  مــا  معامــالت  وتقنيــات  والحصــاد  الزراعــة 
ــن.  ــق التخزي ــى مراف ــار إل ــن االفتق ــال ع ــاد، فض الحص
بينمــا فواقــد مــا بعــد الحصــاد لمحاصيــل الخضروات 
والفواكــه وصلــت الــي 44 فــي المائــة مــن إجمالــي 
اإلنتــاج العالمــي مــن حيــث الــوزن، هــذه الفواقــد قــد 
قيســت في مصر للعنب والطماطم وســجلت اعلي 
مــن 45 فــى المئــه و 50 فــى المئــه علــي التوالــي، مع 
ــر،  ــي مص ــد ف ــن الفواق ــة م ــتويات العالي ــذه المس ه
الزراعيــة  المشــاريع  وأصحــاب  والتجــار  المزارعيــن 
الصغيــرة والمســوقين لمحاصيــل الفاكهــة والخضــر 
ينبغــي أن يكــون لهــم فــرص أفضــل فــي الوصــول 
اســتخدام  وإرشــادات  التقنيــة  المعلومــات  إلــى 
التكنولوجيــات الجديــدة والقــدرة علــي الوصــول إلــى 
األدوات الضروريــة لالســتفادة مــن الممارســات المثلي 

لالنتــاج ومعامــالت مــع بعــد الحصــاد.

لذلــك يهتــم مشــرع تقليــل الفاقــد والهــدر فــي 
األمــن  لضمــان  القيمــة  سلســلة  وتطويــر  الغــذاء 
علــي  المزارعيــن  بتدريــب  مصــر  فــي  الغذائــي 
تحســين ممارســات مــا قبــل وبعــد الحصــاد لتقليــل 
لمحصــول  القيمــة  سلســلة  فــي  والهــدر  الفاقــد 
القيــام  المشــروع  أنشــطة  وتشــمل  الطماطــم 
بدراســات موســعة لتحديــد نســب الفاقــد والمهــدر 
ــرق  ــبابها وط ــم واس ــة للطماط ــلة القيم ــي سلس ف
ــي  ــد ف ــم للفاق ــد وتقيي ــام رص ــع نظ ــا ووض تقليله
مراحــل االنتــاج والتــداول، مــع تقديــم حزمــة مــن 
والهيئــات  للجمعيــات  والتســويقي  الفنــي  الدعــم 
المســتفيدة، والحصــول علــى المعرفــة والتدريــب، 
والمنتجيــن  المزارعيــن  صغــار  بيــن  الروابــط  وتعزيــز 

والمصدريــن. والمشــترين  التجــار  وبيــن 

الزراعــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  المنظمــة  ويســعد 
ــل  ــوذج لدلي ــذا النم ــدم ه ــي ان تق ــتصالح االراض واس
ــليمة  ــة الس ــات الزراعي ــاص بالممارس ــات الخ المعلوم
فــي  االتصــال  ومجــاالت  الحصــاد  وبعــد  قبــل 
الزراعــي  والتســويق  الحصــاد  بعــد  مــا  تكنولوجيــا 
ــن،  ــه المزارعيي ــتفيد من ــة ليس ــلة القيم ــة سلس وتنمي
مهندســي االرشــاد، اعضــاء التعاونيــات وكل الفئــات 

القيمــة. سلســلة  فــي  المســتهدفة 

مقدمة



الفصـل األول

اإلتصال اإلرشادي في مجال 
تكنولوجيا ما بعد الحصاد



.خبير عنب يوضح طرق قياس خصائص جودة الثمار قبل الحصاد
©FAO/ Yehia Salah
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 يعــرف اإلتصــال علــى أنــه العمليــة التــى مــن خاللهــا يتــم نقــل وتبــادل األفــكار والحقائــق والمشــاعر أو 
ــائل  ــدف الرس ــى وه ــترك لمعن ــم المش ــن الفه ــرد م ــن كل ف ــة تمك ــر بطريق ــن أو أكث ــن فردي ــات بي اإلنطباع

اإلتصاليــة.   

يمكننا تحديد عناصر عملية االتصال اإلرشادى فى أربعة عناصر وهى :
المتصل ) المصدر - المرسل( ويمثله هنا المرشد الزراعى.. 	

الرسالة ) موضوع االتصال( كاألفكار أو الخبرات أو المشاعر أو المعارف.. 	
القنــاة ) الطريقة / الوسيلة( التى يتم من خاللها إيصال الرسالة.. 	
المتلقى ) المستقبل/المسترشد ( سواء كان فرد أو جماعة أو جمهور معنى بالرسالة.. 	

ــه والقــدرة علــى التحــدث، والقــدرة علــى . 	 المهــارات االتصاليــة المتعــارف عليهــا: وهــى القــدرة علــى الكتاب
ــر العقالنــى .  ــرا القــدرة علــى التفكي القــراءة وعلــى االســتماع ، وأخي

اتجاهــات المرســل أى ميولــه العاطفيــه:  اٍلانطبــاع بيــن المرشــد وبيــن المسترشــد )المتلقــى( يمكــن ان يتأثــر . 	
بمــدي ايجابيــة او ســلبية الرســاله المــراد توصيلهــا، فــإذا كان المرشــد لديــه اتجــاه إيجابــى نحــو المسترشــد 
فــإن هــذا ســيؤثر فــى طريقــة صياغــة الرســالة وبالتالــى طريقــة إســتقبالها مــن قبــل المتلقــى وهنــاك ان 
اتجــاه المرشــد نحــو نفســه يتفاعــل إيجابيــا أو ســلبيا مــع كفــاءة توصيــل الرســالة فــإذا كان إيجابيــا فإنــه 
يشــعر بالثقــة فــى قدراتــه ومــن ثــم يجعلــه أكثــر قــدره علــى االتصــال باآلخريــن، وأيضــً اتجــاه المرشــد نحــو 
الرســالة فــاذا كان اتجــاه المرشــد نحــو موضــوع االتصــال إيجابيــا فــان المسترشــد كمتلقــى يشــعر بذلــك 

ومــن ثــم يقتنــع بموضــوع الرســالة والعكــس صحيــح.
مستوى المعرفه بالرسالة موضوع االتصال.. 	
المكانــة االجتماعــىة: فكلمــا زادت أو ارتفعــت المكانــه االجتماعيــة ومصداقيــة المرســل كلمــا كان . 	

االتصــال الــذي يقــوم بــه َمتســم بالكفــاءة.

يجــب أن يكــون دارســا أو ملمــا بالمهــارات االتصاليــة للمتلقــى، ومــن ثــم يحــدد الطــرق واألســاليب االتصاليــة 
ــل أن  ــن للمرس ــه فيمك ــرأة والكتاب ــد الق ــال يجي ــى مث ــاذا كان المتلق ــارات ... ف ــك المه ــع تل ــب م ــى تتناس الت
ــل أن  ــى المرس ــه فعل ــراءة والكتاب ــد الق ــى اليجي ــه . واذا كان المتلق ــادة مكتوب ــى م ــه عل ــى إتصال ــد ف يعتم
ــذا.  ــه وهك ــور االيضاحي ــض الص ــتعانه ببع ــع االس ــكالم ) م ــث / ال ــه ( الحدي ــة المنطوق ــى الكلم ــد عل يعتم

مفهوم اإلتصال

عوامل تتعلق بالمرسل )المتصل أو المصدر( 

عوامل تتعلق بالمستقبل )المتلقى(

الهــدف مــن عمليــة االتصــال هــو ضمــان إســتجابه المتلقــى لمضمــون الرســالة والــذي يبــدو فــى صــورة معــارف 
جديــدة، مهــارات محســنه، اتجاهــات إيجابيــة أو تغييــر ســلوك ويوجــد العديــد من العوامــل المؤثرة فــي عناصر 

عمليــة االتصــال مــن المرســل، الرســالة، القنــاة والــى المســتقبل والتــي تؤثــر علــى كفــاءة عمليــة االتصال.

العوامل المؤثرة فى كفاءة االتصال االرشادى وفاعليته 
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محتــوى الرســالة: اى المــواد التــى تتكــون منهــا الرســالة . 	
، والتــى يســتخدمها المرســل لتعبــر عــن هدفــه مــن 

االتصــال.
اعــداد وثائــق او رســائل مختصــرة والمــراد تلقينهــا حســب . 	

المتلقي.
والحــركات . 	 والرســوم  فاللغــه  أى  الرســالة:  ترميــز 

الجســدية يتكــون كل منهــا مــن مجموعــه مــن الرمــوز 
ال  رســائل  لتشــكل  متعــددة  بطــرق  تشــكيلها  يتــم 

. نهائيــة 
معاملــة الرســالة : هــى األســلوب الــذى يختــاره المتصــل . 	

)المرســل( لنقــل الرســالة الــى  المتلقــى.

المتصــل  يســتخدمه  الــذي  األســلوب  هــى  اإلتصــال  قنــاة 
ســواء  المتلقــى  الــى  الرســالة  اليصــال  الزراعــى)  (المرشــد 
أكثــر  أو  معاونــة  وســيلة  بإســتخدام  أو  مســتقلة  بصــورة 
ــى  ــدث ف ــق التح ــن طري ــات ع ــال المعلوم ــن إيص ــال يمك فمث
إجتمــاع أو مــن خــالل منشــور، أمــا اليصــال المهــارة تحتــاج الى 
ــد  ــاج المرش ــره يحت ــاه أو تغيي ــل االتج ــى، ولتعدي ــاح عمل إيض

ــه.  ــارة ميداني ــو أو زي ــم فيدي ــى فيل ال

عوامل تتعلق بالرسالة

عوامل تتعلق بقناة/وسيلة االتصال 

تتوقــف كفــاءة العمــل االرشــادى الزراعــى وفاعليتــه علــى قــدره القائميــن بهــذا العمــل علــى االهتــداء 
بعــدد مــن األساســيات والمبــادئ المســتمدة مــن العلــوم االنســانيه والزراعيــة االجتماعيــة، فضــال عــن 

الخبــرات المتراكمــه مــن خــالل الممارســات الميدانيــة ومــن اهــم هــذه األساســيات:

العمل على كسب ثقة جمهور المسترشدين; 	
بدء العمل االرشادى من واقع الظروف القائمة; 	
اتباع أساليب االقناع ونبذ أساليب االجبار; 	
تقرير األهداف االرشادية المناسبة; 	
االستعانة بالقادة المحليين وجمهور المسترشدين; 	
ال مركزية االدارة والتحرر من الروتين; 	
االتصال الوثيق بين أجهزة البحث الزراعى واالرشاد الزراعى; 	
التنسيق والتعاون بين جهاز االرشاد الزراعى والهيئات والمنظمات األخرى المعنية بتطوير الريف. 	

وتعتبــر أيضــً القــراءة، الكتابــة، االســتماع، الــكالم والرؤيــة مــن مهــارات االتصــال االرشــادي الواجــب توفرهــا فــي 
المرشــدين والتــي يجــب تنميتهــا باســتمرار.

المهارات اإلتصالية للمرشد / المدرب 

نقــل ثمار العنب لمــكان التعبئة في الحقل.
©FAO
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إدارة المعرفة  كمنطلق وخاتمة لإلتصال اإلرشادى الفعال 

شكل 1 : المهارات االتصالية التي تجب ان ينميها المرشد او المدرب

شكل2 : العناصر الفاعلة للمعرفة في االرشاد الزراعي

يتحــدد مفهــوم المعرفــة فــى ضــوء أربعــة مصطلحــات ذات عالقــة ببعضهــا البعــض، والتــى يمكــن وضعهــا 
فــى صــورة إســتمرارية تبــدأ بالبيانــات مــرورًا بالمعلومــات والمعرفــة وتنتهــى بالخبــرة.

فــإذا كان منظــور المعرفــة انهــا حالــة عقليــة للتعــرف والفهــم، فــإن إدارة االمعرفــة تركــز علــى تعظيــم تعلــم 
الفــرد وتفهمــه مــن خــالل تكــرار المعلومــات، وإذا كان منظــور المعرفــة كونهــا عمليــة تتضمــن تطبيــق الخبــرة، 
فــإن إدارة المعرفــة تركــز علــى إيجــاد الخبــرة وتوزيعهــا بيــن المســتهدفين، أمــا إذا كان منظــور المعرفــة علــى 
أنهــا إحتماليــة التأثيــر فــى الســلوك، فــإن إدارة المعرفــة تركــز علــى بنــاء الكفايــات وإســتراتيجية معرفــة كيفيــة 

تطبيــق المعرفــة.

القراءة

الرؤية

الكتابه

االستماع 

 

الكالم                                

افهم ما تقرأ جيدا سرعة القراءة مع الوضوح.

الرؤية تساعد على الفهم الصحيح وتصحيح المعانى ومن ثم تقويه وتدعيم الرسائل 

المتبادله.

- ركز على النقاط الرئيسية.

- استخدم عبارات قصيرة ودقيقة ومباشرة.

ــة للمزارعيــن بالصــور  ــة بأســلوب ســهل وبســيط وبخــط واضــح ومالــوف وادعــم الكتاب - الكتاب

ــة. ــوم الواضح والرس

- إستمع الى األخرين وأنت تحمل نحوهم إتجاهات إيجابية.

- اوجد دائمً الوقت المطلوب لالستماع.

- تعرف على األحاسيس وراء الكلمات واستنبط ما يدور بذهنهم سريعً.

- تجنب مقاطعة المتحدث أثناء الحديث.

- التتردد فى طلب االيضاح.

- شارك االخرين الحوار واعطي فرصه لهم للحديث.

- التغير موضوع الحديث قبل االنتهاء.

- التتدخل وتكمل عبارات المتحدث دون فهم كافي.

- كن حيادي وتحكم فى أعصابك.

قيمة مضافةقيمة مضافة خبرةمعرفة قيمة مضافة معلوماتبيانات
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أدوار المرشد فى إحداث التغيير السلوكى

هنــاك أربعــه أدوار رئيســية يمكــن للمرشــد/المدرب كوكيــل للتغييــر أن يؤديهــا كلهــا أو بعضهــا وفقــا 
لموقــف المتدرب/المسترشــد مــن موضــوع التغييــر أال وهم:

ــدين/المتدربين . 	 ــدى المسترش ــا ل ــدم الرض ــن ع ــة م ــارة حال ــالل إث ــن خ ــر م ــة( للتغيي ــرك )داعي ــل كمح العم
عــن الوضــع المطلــوب تغييــره كبدايــه للتغييــر، فعلــى ســبيل المثــال عندمــا يعمــل المرشــد الزراعــى فــى 
منطقــة مــا والحــظ أن إنتاجيــة المحصــول الرئيســى )وليكــن العنــب( فــى هــذه المنطقــة دون المتوســط 

المعــروف، وأن زراع العنــب غيــر مدركيــن لهــذا الوضــع فيجــب عليــه تنبيههــم والعمــل معهــم.
العمــل كمســاعد فــى حــل المشــكالت فــى مختلــف المراحــل التــى يتطلبهــا الحــل بــدءا مــن المســاعدة . 	

فــى التعــرف علــى الحاجــات وتحديــد المشــكلة وكيفيــة تشــخيصها، مــرورا بالتعــرف علــى الحلــول 
المناســبة، اقلمتهــا وتنفيذهــا عــن طريــق التعــرف علــى المــوارد المناســبة للتنفيــذ، وانتهــاءا بكيفيــة 

ــكلة. ــل المش ــات وح ــباعها للحاج ــدى إش ــول وم ــم الحل تقيي
العمل كمقدم للحلول حيث يقوم بمساعدة المسترشدين/المتدربين على تطبيقه.. 	
العمــل كرابــط بيــن المصــادر لتوفيــر الحــل الفعــال للمشــكلة عــن طريــق تجميــع المسترشــدين/المتدربين . 	

ــا  ــن خارجه ــة أو م ــم المحلي ــل مجتمعاته ــن داخ ــواء م ــه س ــوارد المطلوب ــر الم ــى توفي ــاعدتهم ف ومس
مــع ضمــان االســتخدام األمثــل لتلــك المــوارد.

وإنطالقــا مــن تلــك األدوار يســاهم المرشــد الزراعى/المــدرب فــى تحقيــق أهــداف االرشــاد والتدريــب الزراعــى 
ومــن أمثلتهــا تطبيــق توصيــات تكنولوجيــا مــا بعــد الحصــاد.

خبيــر عنــب يوضح طريقة تنظيــف عنقود العنب بعد الحصاد.
©FAO
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الممـارسـات الـزراعـيـة 
الجـيـدة



تعبئة العنب الفليم ســيدليس في الحقل للســوق المحلي.
©FAO
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تتعــرض الحاصــالت البســتانية الطازجــة مــن الخضــر والفاكهــة 
ــى  ــك ال ــع ذل ــاد ويرج ــد الحص ــد بع ــن الفاق ــرة م ــبة كبي ــى نس ال
طبيعــة تكويــن هــذه الحاصــالت وســلوكها خــالل مراحــل التــداول 
بدايــة مــن أول الحصــاد وحتــى وصولهــا الــى المســتهلك النهائــى 
، ويتحــدد مــدى الفاقــد فــى كل خطــوة علــى حســب طبيعــة 
الضــرورى  فمــن  لذلــك  المتبعــة  التــداول  وطريقــة  المحصــول 
فهــم خصائــص  وطبيعــة المحاصيــل البســتانية بعــد الحصــاد 
حتــى يتــم التعامــل معهــا بأفضــل الطــرق لتحقيــق االهــداف 
ــاد  ــد الحص ــالت بع ــداول الحاص ــال ت ــى مج ــن ف ــية للعاملي الرئيس
ــع  ــل تصن ــذه المحاصي ــودة ه ــأن  ج ــرار ب ــى االق ــد عل ــى تعتم والت
فــى الحقــل وان مهمــة مجــال التــداول بعــد الحصــاد ترتكــز علــى 
المحافظــة علــى هــذه الجــودة، تقليــل الفاقــد، توفيــر ســالمة 
ــو  ــاد اال وه ــد الحص ــا بع ــالت م ــال معام ــعار مج ــا لش ــذاء وفق الغ
»تــداول الثمــار الســليمة الجيــدة )عاليــة الجــودة( وليــس المصابــة أو 

المتدهــورة«.

 ومــن هــذا المنطلــق فــإن االدارة الفعالــة خــالل فتــرة مــا بعــد 
الحصــاد وليــس أســتخدام التكنولوجيــات المعقــدة هــى المفتــاح 
لتحقيــق االهــداف المرجــوه. حيــث أن التكنولوجيــات البســيطة 
وقليلــة التكاليــف عــادة مــا تكــون مناســبة أكثــر بالنســبة لصغــار 
والقائميــن  المحــدودة  اإلقتصاديــة  األمكانــات  ذوي  المزارعيــن 

ــة.  ــدول النامي ــى ال ــن ف ــن للمصدري ــك الموردي ــويق وكذل بالتس

كمــا إن الفاقــد فــي الحاصــالت البســتانية الطازجــة بعــد الحصــاد 
بيــن  الجــودة( يحــدث مــا  كفاقــد كمــي وفاقــد نوعــي )فــي 
مرحلتــي الحصــاد واالســتهالك. وتشــير نتائــج تقديــر نســب الفاقــد 
فــى عنــب المائــدة بعــد الحصــاد لبعــض األصنــاف التصديريــة إلــى 
أنهــا كانــت 5 فــى المئــه فــى صنــف الفليــم ســيدلس بينمــا وصلت 

إلــى 10 فــى المئــه  فــى صنــف كينــج روبــى )االنصــاري، 1998(. 

ــواء  ــنويا س ــد س ــدة يفق ــب المائ ــاج عن ــن إنت ــر م ــأن كثي ــك ف وبذل
نتيجــة لســوء العمليــات الزراعيــة قبــل الحصــاد أو التعامــل مــع 
ــون  ــب ان يك ــذا يج ــاد. ل ــد الحص ــاء وبع ــىء أثن ــكل خاط ــار بش الثم
الزراعيــة  العمليــات  مــن  بدايــة  القيمــة  سلســلة  فــى  فــرد  كل 
قبــل الحصــاد مــرورا بالحصــاد وتــداول المنتــج بعــد الحصــاد حتــى 
األســتهالك علــى وعــى وفهم تــام بخطــورة كل عملية يقــوم بها 
بنــاءا علــى معرفتــه بصفــات الجــودة المطلوبــة وفهــم بطبيعــة 
وســلوك ثمــار العنــب المنتجــة لغــرض اإلســتهالك الطــازج. هــذا 
باإلضافــه لفهــم العوامــل البيولوجيــة والبيئيــة المســئولة عــن 
تدهــور محصــول عنــب المائــدة وأفضــل وســائل وتكنولوجيــات 

ــاد. ــد الحص ــد بع ــل الفاق ــاد لتقلي ــد الحص مابع

مقدمة

حصــاد العنب جاهــز للتحميل في النوبارية.
©FAO/Heba Khamis



الفصـل األول
االتصال االرشادي في مجال تكنولوجيا ما بعد الحصاد

11

الفصـل الثاني
الممـارسـات الـزراعـيـة الجـيـدة

11

الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية محصول العنب

اختيار الصنف المناسب ومعامالته الخاصة

أهم األصناف المنتشر زراعتها في مصر

االيرلي سويت والبرايم

أصنــاف مبكــرة )أبكــر عنــب مائــدة ينتــج فــي مصــر( مبكــر فــي  	
الحصــاد أســبوع عــن صنــف الســوبيريور.

أصناف عالية الخصوبة - متوسطة إلى قوية النمو. 	
يمكــن تقليمهمــا قصيــر أو دابــرى بطــول 	عيــن فــي حالــة  	

Y والجيبــل كمــا يمكــن  التدعيــم بنظــام التليفــون )T(، واى 
تقليمهمــا قصبــات قصيــرة بطــول 5-6 عيــن فــى حالــة التربيــة 

ــب. ــى تكاعي عل
الحبــات فــي  	 اإلنتــاج: عــدم تجانــس حجــم  أهــم مشــاكل 

حالــة إنخفــاض درجــات الحــرارة وارتفــاع الرطوبــة خــالل مرحلــة 
التزهيــر وبدايــة العقــد، وحساســية الحبــات للتشــقق خــالل 
مرحلــة الحصــاد )منطقــة العنــق( فــي حالــة تذبــذب الرطوبــة 

ــاد. ــل الحص ــا قب ــرة م ــالل فت خ

تتبايــن اصنــاف العنــب فــي انتاجيتهــا وقدرتهــا علــى مقاومــة االمــراض المختلفــة٬ 
تحمــل النقــل٬ الشــحن والتــداول ومــن هنــا كان الصنــف واألصــل المســتخدم مــن 

أهــم محــددات إنتاجيــة وصفــات جــودة ثمــار عنــب المائــدة.

أهم المعامالت إلنتاج جودة ثمار عاليه من هذه األصناف:
عمل خف جيد بترك عنقود واحد لكل نمو خضري. 	
التغطيــة بالبالســتيك يســاعد فــي تقليــل أثــار التقلبــات الجويــة وقــت العقــد وبالتالــي زيــادة التجانــس وتبكيــر  	

الحصاد.
المعاملة بالجبرلين

للخف بتركيز 1-1.5 جزء فى المليون عند 100فى المئه تزهير.
معامالت للتحجيم

 من 10-20 جزء في المليون على األكثر (مرة واحدة أو إثنان) عند قطر 8-10 مم (تغطيس).

الســيتوكنينات  إســتخدام  مــع  خاصــة  الجبريلليــن  إســتخدام  فــي  اإلفــراط  تجنــب  يجــب 
واالوكســين )لزيــادة حجــم الحبــات( حيــث أنهــا تــؤدي  إلــى حــدوث تشــققات فــي طــرف الحبــات 

ــاد. ــد الحص ــظ عن ــري( تالح ــرف الزه )الط

عنقــود عنب صنف برايم.
©vandoornsa
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السوبيريور سيدلس

	  – اللــون والحبــة كبيــرة  أبيــض  البــذور   صنــف مبكــر عديــم 
ــهر  ــن ش ــبوع األول م ــي األس ــج ف ــم ينض ــر الحج ــود كبي العنق

يونيو/حزيــران.
 منخفــض الخصوبــة قاعديــا أي ان براعمــة الزهريــة بعيــدة عــن  	

قاعــدة القصبــات )البــد مــن تقليمــه علــى طرحــات طويلــة(.
 الصنف حساس لإلجهاد المائي. 	

أهم مشاكل إنتاجه:

األرتفــاع الشــديد فــي درجــة الحــرارة مــع إرتفــاع الرطوبــة تزيــد 
مــن فرصــة الخــف الزائــد أمــا إنحفــاض درجــات الحــرارة مــع ارتفــاع 
الرطوبــة تزيــد مــن العقــد وعــدم تجانــس الحبــات داخــل العنقــود، 
صعــب فــي الوصــول للنســب المئويــة مــن المــواد  الصلبــة الذائبــة 
المطلوبــة  الســكر  بنســبة  مجــازا  تعــرف  والتــي   TSS الكليــة 
)مواصفــة العميــل او الســوق( وهــذه تتوقــف بدرجــة كبيــرة علــى 
ــل  ــميد وحم ــرى والتس ــة ال ــاد خاص ــل الحص ــة قب ــات الزراعي العملي

ــول.  المحص

العمليات الزراعية التي تساهم في تحسين نسبة السكر في حبات هذا الصنف:

الخــف الجيــد حيــث يتــرك 5-6 عناقيــد فقــط فــي المتــر المربــع مــع خــف حبــات العنقــود لتكــون تقريبــا  	
حبة/عنقــود).  100-80)

التوزيــع الجيــد للنمــوات علــى األســالك حيــث يجــب ان ال تقــل اإلضــاءة أســفل النمــوات الخضريــة عــن 30-20  	
فــى المئــه. 

التحكم الجيد في الرى على حسب نوع التربة وظروف األرض مع مراعاة عدم اإلفراط في الري. 	
عدم المبالغة في استخدام الجبريللين أو السيتوكينينات واالوكسينات في التحجيم. 	
ــورون  	 ــيوم والب ــفور والبوتاس ــل الفوس ــكريات مث ــم الس ــن تراك ــي تحس ــات الت ــض المغذي ــتخدام بع اس

والمولوبيدنيــم.

إحتياجات هذا الصنف للمعاملة بالجبريللين:

االســتطالة: غيــر مفضلــة ســوى فــي األجــواء الدافئــة وتتــم المعاملــة بـــ 1جــزء فــي المليــون عندمــا يصــل  	
طــول العنقــود 1-2 ســم (قبــل التزهيــر).

الخــف: وتكــون بـــ 1 جــزء فــي المليــون 1-3 رشــات، وتكــون الرشــة األولــى عنــد 20-40 فــى المئــه عقــد ثــم  	

تكــرر كل 3-4 أيــام.

التحجيــم )كبــر حجــم الحبــات(: وتجــرى بالتغطيــس بمحلــول جبريلليــن تركيــزه 15-20 جــزء فــي المليــون  	

)مــع مالحظــة أن اإلفــراط فــي الجبريلليــن ومحســنات الحجــم قــد تؤخــر تراكــم الســكر وتزيــد مــن فــرص 

تشــقق الحبــات(.

عنقود ســوبيريور سيدلس.
©elciruelo.com
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الفليم سيدلس

وجيــده  	 وحمــراء  مســتديرة  ثمــاره  الحصــاد،  مبكــر  صنــف 
. لطعــم ا

خصــب )تقليمــه قصيــر أو دابــرى بطــول 	عيــن( فــي حالــة  	
Y والجيبــل كمــا  T( وواى  التدعيــم بنظــام التليفــون )حــرف 
ــة  ــى حال ــن ف ــول 5-6 عي ــرة بط ــات قصي ــه قصب ــن تقليم يمك

التربيــة علــى تكاعيــب.
يجــود عنــد زراعتــه فــي األراضــي التــي بهــا نســبة مــن كربونــات  	

ــة  ــول قوي ــى أص ــه عل ــن تطعيم ــذر م ــب الح ــيوم ويج الكالس
ــو  ــى النم ــه إل ــه يتج ــة ألن ــة خصب ــي ترب ــة ف ــد الزراع ــة عن خاص
الخضــري الكثيــف ويظهــر بــه قلــة فــي الخصوبــة وقلــة جــودة 

ــد. العناقي
األراضــي  	 فــي  المصريــة  ظروفنــا  تحــت  جــدا  ناجــح  وهــو 

الخفيفــة مــع األصــول القويــة مثــل الرامســي والفريــدم، وفــي 
األراضــي الجيريــة علــى أصــول الريختــر والبولســن.

حســاس لتشــقق الحبــات –– ومتوســط فــي تحملــه للتخزيــن  	
بعــد الحصــاد.

العمليات الزراعية التي تسهم في إنتاج ثمار الفليم بجودة عالية:

التوريق: إزالة األوراق المحيطة بالعنقود قبل التزهير بأسبوع على األقل. 	

الخــف: ضبــط عــدد النمــوات الخضريــة 8 نمــوات خضريــة فــي المتــر بتــرك عنقــود واحــد لــكل نمــو خضــرى.  	
ويعتبــر الفليــم ســيدلس حســاس لمعامــالت الخــف بالجبريليــن نظــرا لتاثــره بالعديــد مــن العوامــل مثــل 
درجــة الحــرارة، األصــل، قــوة النمــو وبالتالــي تتبايــن نتائــج الخف.ولــذا يجــرى الخــف فــي الفليــم ســيدلس 

علــى 1-3 رشــات مــع مراعــاة االتــى:

فــي حالــة الشــجيرات المعتدلــة فــي قــوة نموهــا مــع وجــود ربيــع بــارد يفضــل المعاملــة بـــ 2.5- 	
5 جــزء فــي المليــون )عنــد نســبة تزهيــر20-50 فــى المئــه( فــي الرشــة األولــى ثــم 5-7.5 جــزء فــي 
المليــون عنــد 70-100 فــى المئــه تزهيــر فــي الرشــة الثانيــة ثــم 7.5-10 جــزء فــي المليــون عنــد 50-20 

فــى المئــه عقــد.
ــة  	 ــد المعامل ــى موع ــى حت ــة األول ــر المعامل ــار تؤخ ــو الح ــو والج ــة النم ــجيرات القوي ــة الش ــي حال ف

الثانيــة فــي شــجيرات الحالة الســابقة.
فــي حالــة إســتخدام أصــول مقويــة مــع الجــو الحــار تؤخــر الرشــة األولــى لتكــون مــن 80 فــى المئــه  	

تزهيــر حتــى 20 فــى المئــه عقد ثمــار بتركيز 5 جزء فــي المليون.

أهم معامالت التحجيم بإستخدام الجبريللين فى الفليم سيدلس:

تعتمــد عمليــة التحجيــم باســتخدام الجبريلليــن علــى المنطقة:حيــث يكــون التلويــن جيــد فــي المناطــق  	
التــي تختلــف فيهــا درجــة حــرارة الليــل والنهــار بشــكل ملحــوظ وقــت النضــج وبــدء التلويــن فعلــى ســبيل 
المثــال منطقــة النوباريــة (فــرق درجــات حــرارة الليــل عــن النهــار 10-15 درجــة يســاعد علــى التلويــن) بينمــا 
مناطــق صعيــد مصــر هنــاك صعوبــة فــي التلويــن (خــالل مرحلــة بــدأ التلويــن) حيــث أن الليــل دافــئ والنهار 
شــديد الحرارة.كمــا تعتمــد علــى تركيــز الجبريلليــن فــإن المبالغــة فــي معاملــة الجبريلينــات ومنظمــات 
النمــو األخــرى يســاعد علــى زيــادة الحجــم لكنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى تراكــم صبغــة األنثوســيانين 

المســؤلة عــن اللــون األحمــر المميــزة للصنــف وبالتالــي تأخيــر التلويــن أو عــدم إنتظــام التلويــن.
يســتخدم 40 جــزء فــي المليــون (عنــد قطــر حبــات 4-6مــم) ومعاملــة ثانيــة 30 جــزء فــي المليــون عنــد  	

قطــر حبــات 6-8 مــم وأحيانــا يلجــأ المزارعــون إلــى معاملــة ثالثــة بتركيــز 20-30 جــزء فــي المليــون (غيــر 
مفضلــة إال فــي ظــروف التحجيــم الســيئ).

عنقود عنب فليم ســيدلس.
©heb.com
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ــد)  	 ــى بالي ــم الطرف ــة البرع ــري (إزال ــو الخض ــش النم ــل تطوي ــم يفض ــالت التحجي ــالل معام لتطويــش: خ
ــي  ــرى وبالتال ــو الخض ــن النم ــد م ــرخ والح ــتطالة األف ــي إس ــة ف ــواد الغذائي ــتهالك الم ــن إس ــل م ــا يقل مم

ــار. ــم الثم ــادة حج ــى زي ــاعد عل ــذا يس ــة وه ــوات الخضري ــار والنم ــن الثم ــس بي ــل التناف يقل
التحليــق: يمكــن عملــه بســكينة فرديــة علــى األذرع أو الجــذع أســفل رأس الشــجيرة مباشــرة (غيــر مفضــل  	

فــي حالــة التحجيــم الجيــد أو العمالــة غيــر مدربــة جيــدا).
التوزيــع الجيــد للنمــوات: تخلــل الضــوء بيــن النمــوات والتعــرض الجيــد للضــوء يزيــد مــن كفــاءة عمليــة  	

البنــاء الضوئــى وبالتالــي تراكــم أعلــى لنواتــج التمثيــل الضوئــى فــي الحبــات ممــا يزيــد الحجــم، هــام مــن 
تلــك المرحلــة وحتــى الحصــاد المحافظــة علــى 20-30 فــى المئــه إضــاءة تحــت وســيلة التدعيــم.

معامالت التلوين في صنف الفليم سيدلس

المعاملــة بااليثريــل: عنــد 5-10 فــى المئــه تلويــن (80-90 فــى المئــه مــن الحبــات حــدث بهــا نــزول المــاء)  	

حيــث يفضــل أجــراء معامــالت اإلثريــل علــى مرتين األولــى بمعدل 40-50 ســم/ 100 لتــر والثانيــة بعدها 5-3 
أيــام بتركيــز 25-30 ســم/ 100 لتــر، ومــن المهــم ضبــط حموضــة محلــول الــرش pH ليكــون أقــل قليــاًل مــن 
5 (حيــث أن االيثريــل ثابــت ال يتكســر تحــت درجــة الحموضــة pH 5) ويتــم ذلــك بإضافة بعــض األحماض مثل 

حامض النيتريك أو حامض الفوســفوريك.
إحــداث إجهــاد مائــي (تقليــل الري) بنســبة ال تزيد عــن 20-25 فى المئه من االحتياج اليومي وذلك لتشــجيع  	

التلويــن (خــالل مرحلــة بــدأ التلوين) وال يتم ذلــك في حالة الحجم غير الجيد أو زيــادة األمالح بالتربة.

طومسون سيدلس

صنــف متوســط فــي موعــد النضــج، عديــم البــذور، أبيــض اللون  	
ويطلــق عليــه اســم (بناتــي) ويوجــد منــه ســالالت مســتديرة 

الحبــة وســالالت مســتطيلة الحبــة.
	  Thompson ــى ــة ه ــالالت حديث ــه 3 س ــة ول ــط الخصوب متوس

.H5 ,2A, H4

معامالت إدارة المجموع الخضري:

توجيــة النمــوات: أنتظــام توزيــع وتوجيــة النمــوات لتحقيــق أقصــى كفــاءة فــى األســتفادة مــن أشــعة  	
الشــمس والبنــاء الضوئــى وحمايــة العناقيــد مــن لســعة الشــمس وإزالــة أي نمــوات خاليــة مــن العناقيــد 

مــا عــدا النمــوات الموجــودة علــى الدابــرة التجديديــة.
التحليق: يتم بين الرشة األولى والثانية أو بين الثانية والثالثة. 	
التقليــم الصيفــي: علــى األقــل البــد مــن المحافظــة علــى تــرك 50 فــى المئــه مــن المجمــوع الخضــري  	

الموجــود علــى الشــجرة عقــب الحصــاد (فــي حالــة قوة األشــجار).

برنامج الجبريللين للعنب الطومسون سيدلس

يختلــف برنامــج الجبريلليــن للعنــب الطومســون بإختــالف المنطقــة والتربــة والمعامــالت الزراعيــة ويجــب 
التجربــة لمعرفــة مــا هــو األنســب تحــت ظــروف كل منطقــة وفــى العمــوم يجــب أال تزيــد كميــة الجبريليــن 

المســتخدمة عــن 60 – 70 جرام/فــدان.

عنقود طومسون سيدلس.
©Farm Fresh Grocer
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الكريمسون سيدلس

صنف متاخر النضج، جيد الطعم، أحمر اللون ال بذري. 	
ــة  	 ــميد خاص ــي التس ــاالة ف ــدم المغ ــب ع ــذا يج ــو ل ــوي النم ق

األزوتي.
يبــدأ حصــاد هــذا الصنــف فــي األراضــي الصحراويــة مثــل  	

(النوباريــة) مــن بدايــة أغســطس/ آب وقــد يســتمر مــن 60-45 
يــوم مــن بدايــة الحصــاد وقد يســتمر الحصــاد فــى الدلتا حتى 

شــهر نوفمبـر/تشريـــن الثايــن.
أهــم مشــاكل إنتــاج العنــب الكرمســون فــى مصرهــى ســوء  	

تلويــن الحبــات.

الظروف والمعامالت المؤثرة فى تلوين الكرمسون

سوء التلوين من أهم مشاكل العنب الكرمسون ويرجع ذلك الى عدة ظروف منها:

درجــة الحــرارة: تحــت ظــروف ارتفــاع درجــات حــرارة الليــل واقترابهــا مــن درجــات حــرارة النهــار خــالل فتــرات  	
بدايــة التلويــن (أخــر الصيــف) يكــون التلويــن ســيىء.

الحمل الزائد: زيادة حمل األشجار عن 5 عناقيد/ متر مربع نمو خضري. 	
التســميد األزوتــى: الكرمســون صنــف قــوى النمــو واحتياجاتــه مــن األزوت منخفضــة، اســتخدام التســميد  	

االزوتــي بعــد وصــول قطــر الحبــات 10 مــم بمعــدالت مرتفعــة يقلــل مــن التلويــن.
ــض  	 ــون وحام ــل (االيثيف ــن مث ــنات التلوي ــتخدام محس ــن باس ــين التلوي ــن تحس ــن: يمك ــنات التلوي محس

االبسيســيك باإلضافــة لبعــض العناصــر مثــل الفوســفور والبوتاســيوم والبــورون والموليبدنيــوم) فــي 
ــا. ــى به ــزات الموص ــل بالتركي ــد األمث الموع

اإلضاءة: عدم التحكم فى النموات يؤدى لتظليل زائد مما يقلل من تلون الثمار.  	
نــوع األصــل: الزراعــة علــى أصــول مقويــة خاصــة فــي األراضــي الخصبــة يزيــد مــن قــوة النمــو الخضــرى  	

ــن. ــر التلوي ويؤخ
الــرى: زيــادة الــري خاصــة وقــت النضــج يقلــل التلويــن (لتحســين التلويــن يفضــل عمــل إجهــاد مائــي  	

ــاء  ــزول الم ــة ن ــد مرحل ــط بع ــوب فق ــي المطل ــن المائ ــن المقن ــه م ــى المئ ــض 20-25 ف ــش وخف بالتعطي
ــا: ــالت ومنه ــض المعام ــاع بع ــب اتب ــن يج ــين التلوي ــة). و لتحس بالحب

المعاملــة باإلثيريــل وتجــرى كالتالــى: رشــة أولــى بـــ 500 مــل إيثريــل / 000 1 لتــر مــاء (عنــد بدايــة  	
التلويــن)، تكــرر المعاملــة بنفــس تركيزهــا بعــد4-5 أيــام وقــد نحتــاج رشــة ثالثــة بنصــف التركيــز.

التعطيــش الجزئــى: عمــل إجهــاد عطــش خــالل مرحلــة التلويــن (خفــض 20-25 فــى المئــه مــن  	
المقنــن المائــي الموصــى به خــالل تلــك المرحلة).

عنقود عنب كريمسون.
©FRUIT ROYALE
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األوتام رويال

صنــف ال بــذري لــون الحبــات أســود بنفســجي ، كمثرية الشــكل  	
كبيــرة الحجــم 18-20مــم. 

متوســط فــى موعــد حصــاده قبــل الطومســون ســيدلس بـــ  	
يــوم.  15-10

الصنــف خصــب قاعديــا لــذا يتــم التقليــم علــى طراحــات  	
قصيــرة 6 عيــن للطــراح.

هــذا الصنــف قــوي مثــل الكريمســون ولهــذا يجــب تجنــب  	
زراعتــه علــى أصــول مقويــة خاصــة فــي األراضــي الطينيــة 

حتــى ال يكــون الخــف الطبيعــي قــوي جــدا.
ــود  	 ــة للعنق ــن 80-90 حب ــود م ــب للعنق ــات المناس ــدد الحب ع

حتــى نحصــل علــى حجــم حبــات كبيــر حيــث أن زيــادة الحبــات 
تعيــق تراكــم اللــون خاصــة قــرب عنــق الحبــة.

تكويــن اللــون بطــيء فــي الحبــات وينصــح بالجمــع مبكــرا  	
حيــث أنــه حســاس لألعفــان. 

العمليات الفنية للحصول على جودة عالية

إزالة النموات الخضرية التي ال تحمل عناقيد. 	
التوزيع الجيد للنموات الخضرية لضمان تخلل الضوء بين النموات. 	
إزالة النموات الجانبية الخضرية (الناتجة من تفتح البرعم الصيفى على الفرخ) حتى مستوى العنقود. 	
تطويش النموات الخضرية بعد انتهاء الخف الطبيعي. 	
يتم الخف بالجبريللين عند نسبة تزهير 80-90 فى المئه بتركيز 1-2 جزء فى المليون.  	
ــز 20جــزء فــى المليــون عــن طريــق التغطيــس بعــد انتهــاء  	 التحجيــم يتــم بالمعاملــة بالجبريلليــن بتركي

عمليــة الخــف الطبيعــي وفــي نفــس الوقــت يتــم التحليــق بســكين أحــادي حيــث أنــه يطــور بنســبة 15: 20 
فــى المئــه والبعــض ال يفضــل اســتعمال الجبريلليــن للتحجيم.

لتحســين التلويــن تتــم المعاملــة بااليثريــل رشــا بتركيــز 30 ســم3 / 100 لتــر مــاء عنــد 25 فــى المئــه تلويــن  	
على ان تكــرر عند الحاجة.

عنقــود عنب أوتام رويال.
©2018 FRUIT ROYALE
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الريد جلوب

صنــف بــذري ذوحبــة مســتديرة الشــكل وكبيــرة الحجــم تصل  	
متوســط وزن الحبــة إلــى 12 جــم ويصــل القطــر إلــى مــا يزيــد 

عــن 30 مم.
ينضج خالل شــهر يوليه ويســتمر الحصاد حتى أغســطس/ آب  	

فــي معظم األراضــي الصحراوية. 
ــر اإلنتــاج لذلــك حســاس  	 صنــف ضعيــف النمــو الخضــري وغزي

ــمس.  ــعة الش للس
صنف خصب قاعديا ويتم تقليمه دابريا. 	

العمليات الفنية للحصول على جودة عالية

قــوة النمــو:  هــذا الصنــف ضعيــف النمــو لــذا البــد مــن تشــجيع النمــو الخضــري خــالل المراحــل األولــى مــن  	

التربيــة وحتــى مرحلــة التزهيــر كل عــام.

الخــف: يجــرى الخــف فــى هــذا الصنــف بالــرش باليوريــا المنخفضــة البيوريــت بهــدف الخــف قبــل التزهيــر  	

وتكــرر 1-3 مــرات، تركيــز اليوريــا 500 جــم – 1.5 كجــم يوريــا/ 100 لتــر مــاء وفــي الجــو الحــار مــرة واحــدة 

ــد  ــذر عن ــب الح ــرة ويج ــة خط ــا طريق ــث أنه ــات حي ــة النب ــرورة متابع ــع ض ــارد م ــو الب ــي الج ــرات ف و3 م

المعاملــة بهــا والحكــم علــى كفــاءة الــرش عقــب المعاملــة قبــل إعطــاء أي رشــات أخــرى.

التحجيم:  بالجبريللين بتركيز ppm 20 مرة واحدة عند قطر حبات 8-12 مم. 	

التحليق:  بهدف التلوين. 	

معامــالت العنقــود:  بعــد إنتهــاء الخــف وعنــد قطــر 6-8 مــم تــم تقصيــر العناقيــد (خصــي العناقيــد)  	

علــى طــول 8-10 ســم حســب وجــود األكتــاف فــي العنقــود (65-70 حبــة فــي العنقــود) وكلمــا تمــت 

هــذه العمليــة مبكــرا زادت األقطــار بشــكل جيــد.

ــى  	 ــد 5-10 ف ــاء عن ــر م ــل/ 100 لت ــم3 إيثري ــم رش 30-40 س ــد يت ــن الجي ــى التلوي ــاعدة عل التلويــن: للمس

ــة  ــول والمنطق ــل المحص ــا لتحم ــة وفق ــك المعامل ــن تل ــام م ــد 3-4 أي ــرار بع ــن التك ــن ويمك ــه تلوي المئ

ــا. ــزروع به الم

عنقــود عنب ريد جلوب.
©2018 FRUIT ROYALE



سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

18

يتــم إختيــار األصــل المناســب للتطعيــم عليــه تبعــا لعــده عوامــل منهــا األصــول المتاحــة فــى مصــر، 
مواصفــات التربــة مــن حيــث الخصوبــة وملوحــة، رقــم حموضــة pH التربــة والنيماتــودا ومــدى التوافــق 
مــع الصنــف المــراد زراعته.وقــد أصبــح االعتمــاد الســائد تجاريــا هــو علــى إســتخدام شــتالت مطعومــة 
علــى أصــل مناســب لظــروف المزرعــة وذلــك للمميــزات العديــدة ألســتخدام األصــول فــى العنــب والتــى 

منهــا:
المقاومــة والنمــو بمعــدل جيــد فــى األراضــى والمصابــة بالنيماتــودا مثــل أصــول دوج ريــدج، البولســن،  	

الصولــت كريــك، الفريــدم.
المقاومة لحشرة الفلوكسرا التي تصيب الجذور مثل ريختر وبولسن 1103. 	
تحمل ارتفاع نسبة الملوحة في التربة مثل الصولت كريك. وريختر 110، دوج ريدج. 	

األصول المستخدمة فى عنب المائدة

أهم أصول العنب في مصر

الرامسي )الصولت كريك(

مــن أفضــل األصــول فــي مصــر، ويتميــز بنمــو خضري قــوي. كما أنــه يتحمل حشــرة الفلوكســرا، ولــه مناعة ضد 
النيماتــودا بنســبة 90 فــى المئــه. ويفضــل اســتخدامه فــي األراضــي الرمليــة عاليــة الملوحــة والتربــة الصخريــة 
والتربــة التــي القــدرة لهــا علــى االحتفاظ بالماء. كما أنه يقاوم ارتفاع نســبة الحموضــة ويعد من أفضل األصول 
ــاف  ــروف الجف ــت ظ ــه تح ــل زراعت ــة وال يفض ــة األرضي ــادة الرطوب ــد لزي ــل جي ــة، ومتحم ــل الملوح ــي تتحم الت
(التعطيــش). يوجــد مشــكلة فــي تجذير هــذا األصل ولكن يســتخدم منظمات النمو مثل أندول بيوتيرل أســيد 
نجــاح التجذيــر تصــل إلــى 70 فــى المئــه أمــا نســبة نجــاح التطعيــم فتصــل فقــط إلــى 30-35 فــى المئــه ويتــم 
التوصيــة بهــذا األصــل فــي األراضــي الرملية مع توافر وســيلة ري جيــدة. خاصة في األراضي التي بهــا نيماتودا. ال 
يتــم التوصيــة بــه فــي األراضــي عاليــة الخصوبة وفي هــذه الحالة خاصــة مع األصنــاف الملونة والليالــي الدافئ 

ال يكــون التلوين جيدا.

الفريدوم

 يعتبــر هــذا األصــل أكثــر أصــل يتــم التطعيــم عليــه فــي معظــم المشــاتل المصريــة. يعــد أصــل الفريــدم 
مــن األصــول قويــة النمــو التــي تتميــز بمقاومــة النيماتــودا ويفضــل زراعتــه فــي األراضــي الســوداء والطينيــة. 
ــم  ــام. يت ــة االلتح ــال منطق ــى إنفص ــؤدي إل ــي ت ــات والت ــه بالفيروس ــدد إصابت ــع تع ــل م ــذا األص ــكلة ه ومش
ــة  ــادة زراع ــع إع ــد م ــيدلس) وجي ــم س ــون – فلي ــون – طومس ــاف (كريمس ــع األصن ــل م ــذا األص ــة به التوصي

بســتان العنــب.

الهارموني

 (أقــل فــي النمــو مــن الفريــدم) وال يفضــل اإلكثــار مــن هــذا األصــل نظــرا لضعفــه وتأثــره بســهولة بالظــروف 
الجويــة (إنخفــاض درجــات الحــرارة مــع بدايــة النمــو) يفضــل زراعتــه فــي األراضــي الســوداء والطينيــة ويمكــن 
ــون –  ــون – طومس ــاف (كريمس ــع األصن ــل م ــذا األص ــة به ــم التوصي ــه. ويت ــوب« علي ــرد جل ــف »ال ــة صن زراع

فليــم) وجيــد مــع إعــادة زراعــة بســتان العنــب.
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دوج ريدج

ــذا  ــابه ه ــد يتش ــكل العناقي ــي ش ــس ف ــد تجان ــوى وال يوج ــا أق ــه خضري ــي ولكن ــل الرامس ــع أص ــابه م متش
األصــل مــع الرامســي إال أنــه يتميــز بنمــو أقــوى. لــذا يوصــي الخبــراء بزراعتــه فــي األراضــي الضعيفــة الخصوبــة 
ألنــه يتحمــل درجــة الملوحــة المرتفعــة. كمــا أنــه يقــاوم النيماتــودا. ولكنــه يحتــاج إلــى تحجيــم قــوة النمــو 
ــر  ــاج للتجذي ــل. ويحت ــذا األص ــم ه ــة تطعي ــرى صعوب ــكلة األخ ــي، المش ــام التال ــة الع ــى خصوب ــتؤثر عل وإال س
ــل أداءا  ــي (أق ــة بالرامس ــاج مقارن ــة اإلنت ــاره ومحدودي ــة إكث ــي محدودي ــكلته ف ــو. مش ــم نم ــتخدام منظ اس

مــن الرامســي).

1103p البولسن

مــن أفضــل األصــول فــي منطقــة النوباريــة (األراضــي الجيريــة) يناســب هــذا األصــل األراضــي التــي ترتفــع بهــا 
ــن  ــد البولس ــاه. ويع ــوب المي ــا منس ــع به ــي يرتف ــة والت ــي الطميي ــم األراض ــا تالئ ــا أنه ــيوم كم ــبة الكالس نس
ضعيفــا فــي مقاومــة النيماتــودا. ويتميــز هــذا الصنــف بانتشــار الجــذور التــي تســاعدها علــى تحمــل الجفــاف.
- رويجيــري 140 (RU 140): يكــون مجمــوع جــذري قــوي. يفضــل زراعتــه فــي األراضــي الصحراويــة التــي ترتفــع 

بهــا كربونــات الكالســيوم.

)R110( 110 ريختر

 أصــل جيــد مــع مالحظــة االهتمــام بمعالجــة النيماتــودا ويتميــز هــذا األصــل باحتمــال الجفــاف، ويحتــل المركــز 
الثانــي فــي مقاومــة الملوحــة بعــد صنــف الرامســي وبعــد صنــف الريختــر مالئــم للزراعــة فــي األراضــي التــي 
يرتفــع بهــا منســوب المــاء األرضــي والتــي تعــد ســيئة الصــرف وفــي حالــة وجــود تربــة لهــا قابليــة منخفضــة 
علــى االحتفــاظ بالميــاه. يتــم اختيــار الصنــف رامســي ثــم ريختــر 110، ومــن الجديــر بالذكــر أن الريختــر يالئــم 
زراعتــه فــي األراضــي الطمييــة والطينيــة ولكــن تعــد مقاومتــه متوســطة للنيماتــودا. ســهل التجذيــر ولكــن 

صعــب التطعيــم، قــوة نمــو مرتفعــة. 

االس أو فور SO4 )يالئم األراضي الغدقة(

مالئــم للزراعــة فــي االراضــي الثقيلــة والجيريــة ويتحمــل البــرودة ودرجــات الحــرارة المنخفضــة. ضعيــف النمــو 
مقارنــة باألصــول األخــرى. التغلــب علــى مشــاكل الحبــات المائيــة. جديــر بالذكــر أن هــذا األصــل يــزرع لمحصــول 

الزبيب.

الكودريك الفرنسي

ــة.  ــي الطميي ــي األراض ــة ف ــة الملوح ــة ودرج ــبة الحموض ــا نس ــع به ــي ترتف ــي الت ــي األراض ــة ف ــب للزراع مناس
ــرف. ــيئة الص ــد س ــي تع ــاه والت ــوب المي ــا منس ــع به ــي يرتف ــي الت ــي األراض ــة ف ــم للزراع يالئ
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إرشادات استخدام األصول وعالقتها بأصناف العنب

تجهيز وزراعة المشتل

يســتخدم صنــف الرامســي فــي األراضــي الرمليــة ذات الخصوبــة المنخفضــة ألن هــذا األصــل ينجــح مــع 
معظــم األصنــاف.

مــن المشــاكل التــي توجــد فــي الرامســي والفريديــم هــي انفصــال منطقــة االلتحام بيــن األصــل والطعم.  	
ومــن ثــم يجــب أن تكــون األصــول خاليــة مــن األمــراض الفيروســية التــي تؤثــر علــى التحــام األصــل بالطعــم.

تختلــف برامــج رش حامــض الجبريليــك تمامــا اســتنادا إلــى نوعية األصــول المســتخدمة في الزراعــة ومواعيد  	
الــرش. وتقــل نســبة التركيــزات بهــا حتــى ال تتســبب فــي خــف زائــد للعنقــود مثــل زراعــة الفليــم علــى أصــل 
رامســي عندهــا فــي حالــة رش الخــف يتــم رش الجبريلليــن مــرة واحــدة عنــد نســبة عقــد 20 فــى المئــه لكــن 
ــذا تكــون دائمــا التركيــزات أقــل. ويفضــل اســتخدام  عنــد الــرش فــي التزهيــر يتســبب فــي زيــادة الفــرط ل
أصــل بولســن بهــدف الحصــول علــى لــون جيــد كمــا هــو الحــال مــع صنــف الفليــم أو الكريمســون، ألنــه يزيد 

نســبة الخصوبــة ويقلــل مــن حجــم الحبــات.

إنتاج شتالت العنب

الطريقــة الشــائعة فــى جمهوريــة مصــر العربيــة إلنتــاج شــتالت العنــب هــو اإلكثــار بالعقــل الخشــبية الناتجــة 
مــن التقليــم الشــتوى للكرمــة خــالل الفتــرة مــن تســاقط األوراق إلــى ماقبــل تفتــح العيــون وحديثــً بــدأ االتجــاه 
إلــى إنتــاج شــتالت عنــب مطعومــة علــى أصــول مقاومــة للنيماتــودا ، والفلوكســرا واألمــراض أو متحملــة 

للملوحــة وارتفــاع نســبة الجيــر أو الجفــاف.

اإلكثار بالعقل

أثنــاء عمليــة التقليــم الشــتوى يتــم أخــذ نواتــج التقليــم مــن الكرمــات المنتخبــة ذات الصفــات الجيــدة ويتــم 
ــطة  ــالميات متوس ــون الس ــث تك ــر وبحي ــى األكث ــى عل ــوم التال ــم أو الي ــوم التقلي ــس ي ــى نف ــل ف ــل العق عم
الطــول (3 - 5 ســم ) - تعمــل العقــل إمــا قصيــرة بطــول حوالــى 25 - 30 ســم وذلــك لزراعتهــا فــى المشــتل 
ــال  ــع أع ــون القط ــى أن يك ــرة - ويراع ــتديم مباش ــكان المس ــى الم ــا ف ــم لزراعته ــة 50 - 60 س ــل طويل أو عق
العيــن الطرفيــة (العليــا) بحولــى 1.5 - 2 ســم قطعــً مائــاًل فــى اتجــاه مخالــف للعيــن - أمــا القطــع الســفلى 
ــم  ــً ويت ــة مع ــط كل 100 عقل ــتويً . ترب ــً مس ــم قطع ــى 1 س ــن بحوال ــفل العي ــون أس ــة) يك ــدة العقل (قاع

وضــع عالمــة بالســتيك أو خشــب يكتــب عليــه الصنــف والعــدد لــكل حزمــة. 

يتــم ترقيــد العقــل مقلوبــة فــى خنــدق بحيــث تكــون قمــة العقــل ألســفل وقاعــدة العقــل ألعلــى ويغطــى 
بالتربــة بارتفــاع حوالــى 5 ســم للمســاعدة علــى تكويــن نســيج الكالــس علــى قواعــد العقــل ثــم يتــم تنديتهــا 
بالمــاء علــى فتــرات حســب نــوع التربــة بحيــث يوجــد رطوبــة حــول العقــل ويراعــى عــدم زيــادة الرطوبــة حتــى 

اليحــدث إصابــة العقــل باألعفــان.

يتــم حــرث أرض المشــتل مرتيــن متعامدتيــن بعــد إضافــة الســماد العضــوى القديــم المتحلــل بمعــدل 
30 متــر مكعــب للفــدان ويضــاف إليهــا: 

250 كجم سوبر فوسفات كالسيوم أحادى  	
100 كجم سلفات بوتاسيوم  	
100 كجم سلفات نشادر  	
100 كجم كبريت زراعى  	
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ويتــم زراعــة المشــتل فــى األراضــى الطينيــة أو عنــد الــرى بالغمــر ويتــم تخطيــط األرض بمعــدل 13 خــط فــى 
القصبتيــن فــى األراضــى الطينيــة أو التــى تــروى بالغمر أو تعمل شــبكة الــرى بالتنقيط على مســافات 120 - 150 
ســم مــن بعضهــا تــروى أرض المشــتل فــى الموعــد المناســب وعنــد تحمــل القــدم يتــم غــرس العقــل وذلــك 
خــالل األســبوع األول مــن شــهر فبـراير/شبـــاط بحيــث تكــون هنــاك عيــن فــوق ســطح األرض والعيــن التاليــة لهــا 
بمــوازاة ســطح التربــة وتــروى التربــة رية ســريعة عقب الزراعة مباشــرة لمنع حــدوث فراغات هوائيــة حول قواعد 
العقــل . يتــم زراعــة العقــل فــى الثلــث العلــوى مــن الخــط وبيــن كل عقلــة وأخــرى حوالــى 15 ســم ويتــم رى 

المشــتل علــى فتــرات حســب طبيعــة التربــة . 

فــى األراضــى الرمليــة أو عند اســتخدام الرى بالتنقيط وتكون المســافة بين خطوط الــرى بالتنقيط حوالى 120 - 
150 ســم وتــزرع العقــل علــى مســافات 15 ســم مــن بعضهــا ويمكــن زراعــة صــف واحــد أو صفيــن على نفس 
ــم  ــم يت ــول 10 - 15 س ــة بط ــوات الحديث ــح النم ــة تصب ــن الزراع ــهر م ــى 1.5 - 2 ش ــد حوال ــط ، بع ــط التنقي خ
تســميد المشــتل باألســمدة اآلزوتيــة والبوتاســية ويحتــاج فــدان المشــتل إلــى اآلتــى  حوالــى 400 كجــم ســماد 
ســلفات نشــادر 20.6 فــى المئــه، 200 كجــم ســلفات بوتاســيوم.  تقســم علــى عــدة دفعــات كمــا يتــم إعطاء 
2 - 3 رشــات مــن العناصــر الصغــري (حديــد مخلبــى 200 جــم، زنــك مخلبــى 100 جــم، منجنيــز مخلبــى 100 
جــم، يوريــا 300 جــم) لــكل 600 لتــر مــاء. مــع ضــرورة العنايــة بالتخلــص مــن الحشــائش باســتخدام شــقارف 
حتــى اليحــدث ضــرر للعقل وبالنســبة للنمو الخضرى يتم تطويش النموات فــى حالة غزارة المجموع الخضرى - 

كذلــك يراعــى مقاومــة اآلفــات واألمــراض كمي ســيذكر فيمــا بعد. 

تقليع المشتل

يتــم تقليــع المشــتل خــالل أشــهر الشــتاء (ديســمبر/كانون األول، يناير/كانــون الثانــي) ويتــم تهذيــب الجــذور 
باســتخدام مقصــات ذات ســالح حــاد. كذلــك اختيــار أقــوى فــرع وإزالــة باقــى النمــوات الموجــودة ويتــم تقصيــر 
هــذا الفــرع بحيــث يتــرك عليــه 4 - 6 عيــون ثــم تــروب جــذور الشــتالت فــى التربــة ويتــم ربــط كل 50 شــتلة معــً 
ويوضع عليها عالمة يكتب عليها الصنف والعدد ثم توضع فى خندق فى مكان مظلل ويردم حول الجذور 
بالتربــة ردمــً خفيفــً بحيــث يكــون النمــو الخضــرى أعلــى التربة ويغطــى بالقش - ويتــم رش الشــتالت بالماء كل 

فترة إليجــاد رطوبة حولها.

نوعية العين الســاكنة:N0 عقد بدون محالق 
او عنقــود،N1 وN2 عقد ذات محالق او 

المتتالية. النعنقود 
ااِلدارة العامة لالرشــاد الزراعي، 2004©

يجب مراعاة اآلتى عند انتخاب العقل لزراعتها فى أرض المشتل : 

الحصــول علــى عقــل بســمك 1 - 1.5 ســم مطابقــة للصنــف المطلــوب  	
مــن مــزارع تنمــو نمــوًا جيــدًا خاليــة مــن األمــراض الفيروســية وذات 

إنتاجيــة ممتــازة. 

أن تكــون العقــل ذات خشــب ناضــج حيــث أنــه كلمــا صغــر قطــر  	
النخــاع الداخلــى كلمــا كان الفــرع أكثــر نضجــً - وأن تكــون العقــل 

الطــول.  متوســطة  ســالميات  ذات 

كلمــا كانــت العيــن القاعديــة علــى العقلــة فــى مقابــل عنقــود أو  	
محــالق أثنــاء موســم النمــو كلمــا كانــت نســبة تكــون الجــذور عليهــا 
أعلــى بكثيــر - والعكــس صحيــح . وهــذه العمليــة ذات أهميــة بالنســبة 
ألصحــاب المشــاتل حيــث أن الشــتلة ذات المجمــوع الجــذرى القــوى 
هــى شــتلة ممتــازة تكــون نســبة نجاحهــا عاليــة عنــد الزراعــة فــى 

البســتان - نوعيــة العيــن الســاكنة.
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الغرض من التطعيم 

التطعيم هو إحدى الطرق المستخدمة إلكثار العنب وخاصة فى الحاالت اآلتية:

تطعيــم أصنــاف العنــب علــى أصــول تتناســب مــع أنــواع مختلفــة مــن التربــة مثــل ارتفــاع نســبة الجيــر أو . 	
علــى أصــول مقاومــة لحشــرة الفلوكســرا - أو علــى أصــول تتحمــل أو تقــاوم اإلصابــة بالنيماتــودا - أو أصــول 

تتحمــل العطــش .
تغيير الصنف المنزرع بصنف آخر ممتاز على أن يتم استغالل المجموع الجذرى القوى للصنف األصلى.. 	
ــار صنــف التتوفــر منــه العقــل الالزمــة للزراعــة ويعتمــد نجــاح التطعيــم علــى مــدى . 	 عنــد الرغبــة فــى إكث

إلتحــام نســيج الكامبيــوم فــى الطعــم مــع نســيج الكامبيــوم فــى األصــل ممــا ينتــج عنــه تكويــن نســيج 
الكالــس وهــو عبــارة عــن نســيج مــن خاليــا بارانشــيمية يتكــون عنــد قواعــد العقــل ليســاعد علــى التجذيــر 

وعنــد منطقــة التطعيــم لتشــجيع االلتحــام.

العوامل التى تؤثر على نجاح عملية التطعيم

الطعــم يحتــوى علــى عيــن واحــدة ويجــب أن يكــون القطــع أعلــى العيــن بحوالــى 1 - 1.5 ســم والقطــع  	
الســفلى أســفل العيــن بحوالــى 4 - 5 ســم حتــى يمكــن الحصــول علــى نتائــج جيــدة مــن عمليــة التطعيــم. 

ــن  	 ــم م ــد 4 - 5 س ــى بع ــل عل ــى األص ــوى ف ــع العل ــرة والقط ــدة مباش ــفل العق ــل أس ــى األص ــع ف القط
ــا. ــدة العلي العق

يمكــن اســتعمال شــمع أو بارافيــن ذائــب علــى درجــة o80- 50 م لتغطيــة العقــل المطعومــة للمســاعدة  	
علــى التحــام منطقــة التطعيــم. 

عنــد اســتخدام الـــ Peat Moss فــى تخزيــن العقــل علــى درجــة o4 - 1 م ورطوبــة حوالــى 90 - 95 فــى المئــه  	
يتــم وضــع الصناديــق الموجــود بهــا العقــل علــى درجــة o28 - 26 م قبــل الزراعــة بحوالــى 7 - 10 أيــام.

يجــب بقــاء الرطوبــة مرتفعــة فــوق 90 فــى المئــه حتــى يكــون اإللتحــام بصــورة جيــدة مــع مالحظــة عــدم  	
.Botrytis cinerea  زيــادة الرطوبــة بدرجة كبيرة حتى التصاب العقــل بفطر

كلما كان الطعم واألصل حديثً العمر كلما كانت نسبة نجاح التطعيم أكبر. 	
تجهيــز الطعــوم وتخزينهــا فــى مــكان مبــرد لحيــن بدايــة نمــو األصــل وذلــك عنــد الرغبــة فــى التطعيــم  	

علــى نباتــات فــى الحقــل مثــل تغييــر الصنــف المنــزرع.

العوامل التى تؤثر على تكوين نسيج الكالس

- الرطوبــة
يجــب أن تكــون الرطوبــة حوالــى 90 فــى المئــه - وإذا زادت عــن ذلــك تــؤدى إلــى ظهــور األعفــان وإذا قلــت عــن 

ذلك التكون مالئمة لتكوين نســيج الكالس.

- الحــرارة
ــى  ــم حوال ــل والطع ــن األص ــام بي ــى لإللتح ــرارة المثل ــة الح ــد o15 م - ودرج ــوس عن ــيج الكال ــن نس ــدأ تكوي يب
o30 - 23 م وتحتــاج إلــى فتــرة حوالــى 2 - 3 أســابيع. وإذا ارتفعــت الحــرارة عــن o33 م تصبــح غيــر مناســبة 

ــس. ــن الكال لتكوي

- التهويــة
ــا  ــوع به ــق الموض ــى الصنادي ــون ف ــيد الكرب ــى أكس ــجة لثان ــاج األنس ــى إنت ــؤدى إل ــجين ت ــة األكس ــد أن قل وج

ــس. ــا الكال ــاف خالي ــى جف ــؤدى إل ــديدة ت ــة الش ــد أن التهوي ــا وج ــة - كم ــل المطعوم العق

- العوامــل األخــرى
تفقــد العقــل نســبة مــن الرطوبــة أثنــاء التخزيــن وإذا تجــاوز هــذا الفقــد أكثــر مــن 20 فــى المئــه فــإن تكويــن 

نســيج الكالــس يتأثــر جــدًا ، وإذا وصــل الفقــد فــى الرطوبــة أكثــر مــن 30 فــى المئــه ممكــن أن يــؤدى إلــى عــدم 
تكويــن نســيج الكالــس ، لــذا يتــم غمــر العقــل فــى المــاء قبــل إجــراء عمليــة التطعيــم.
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أهم طرق التطعيم فى العنب

يوجد العديد من طرق التطعيم سنذكر أهمها والتى يمكن اتباعها فى إنتاج شتالت عنب مطعومة.

التركيب المنضدى

يتــم فــى موســم الشــتاء حيــث يؤخــذ الطعــم المحتــوى علــى عيــن واحــدة ويطعــم علــى األصــل المطلــوب 
المــزال مــن عليــه جميــع العيــون والــذي يكــون بطــول 30 ســم ثــم تخــزن هــذه التراكيــب فــى غــرف مدفئــة 
بعــد وضعهــا فــى بيــت مــوس ويمكــن إجــراء هــذه العمليــة بتركيــب الطعــم ذو العيــن الواحــدة علــى شــتلة 
ــن  ــاف يمك ــك الجف ــى وش ــم عل ــة التطعي ــى عملي ــتخدمة ف ــزاء المس ــت األج ــظ إذا كان ــنة.  ويالح ــر س عم

نقعهــا فــى المــاء عــدة ســاعات قبــل إجــراء العمليــة.

 

التركيب السوطى

يجــب أن يكــون ســطح القطــع 2 - 3 مــرات مثــل ســمك األصــل والطعــم - ويتــم عمــل اللســان فــى منتصــف 
ســطح القطــع .  كمــا يالحــظ ضــرورة إزالــة األربطــة الموجــودة حــول منطقــة التطعيــم بعــد نجــاح عمليــة 

التطعيــم. 

التركيب المنضدى للشتالت

يتــم تقصيــر الجــذور إلــي حوالــى 2 - 3 ســم - كمــا يتــم تقصيــر الفــرع الموجــود علــى الشــتلة إلــى حوالــى 
25 - 30 ســم - ويتــم زراعــة هــذه الشــتالت بعــد تطعيمهــا ويتــم زراعــة التراكيــب المجهــزة بآلــة التطعيــم 

فــى الموعــد المناســب ســواء تكــون نســيج الكالــس أو لــم يتكــون. 
ــة  ــتالت منزرع ــى ش ــبتمبر/أيلول عل ــف س ــى منتص ــطس/ آب إل ــف أغس ــن منتص ــرة م ــى الفت ــراؤه ف ــم إج ويت
بالمشــتل لذلــك يســمى بالتطعيــم الصيفــى ويتبــع طريقــة Yema بأخــذ عيــن الطعــم بجــزء مــن الخشــب 
ويعمــل فــى الشــتلة (األصــل) قطع مماثل ويتم ذلك فوق ســطح التربة بحوالى 10 ســم كمــا يتم تثبيت عين 
الطعــم علــى الشــتلة فــى المــكان المســتديم ، أمــا الشــتالت الضعيفــة فيعاد زراعتهــا فى المشــتل مرة أخرى 
بعــد تطعيمهــا. عمومــً يتــم وضــع العقــل المطعومــة فــى أكياس بهــا رمــل أو Peat Moss فى وضع رأســى 

يكــون الطعــم متجهــً ألعلــى ويغطــى بطبقــة ســميكة من الرمــل أو الـــ Peat Moss المرطــب بالماء.

شــتالت عنب مطعومة 
©riversun.co.nz

ماكينــة التطعيم المنضدى
©2018 Scionon
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تطعيم الكروم المثمرة

ــذرى  ــوع الج ــن المجم ــتفادة م ــم واالس ــق التطعي ــن طري ــزرع ع ــف المن ــر الصن ــدف تغيي ــك به ــم ذل يت
ــا : ــرق منه ــدة ط ــك بع ــم ذل ــة ويت ــروم النامي للك

التركيب بالشق

ــث  ــر حي ــم أو أكث ــي 2 س ــل حوال ــر األص ــة إذا كان قط ــذه الطريق ــتخدم ه تس
ــن  ــم م ــرى الطع ــل، ويب ــى األص ــم ف ــي 3 -5 س ــق حوال ــق بعم ــل ش ــم عم يت
الجانبيــن ويراعــى ضــرورة تالمــس نســيج الكامبيــوم فــى كاًل مــن األصــل 
ــن  ــن م ــتخدم قلمي ــط. ويس ــن فق ــى 1 -2 عي ــم عل ــوي الطع ــم، ويحت والطع
ــة  ــاح عملي ــد نج ــا بع ــزال أحدهم ــم ي ــن 3 س ــل ع ــمك األص ــم إذا زاد س الطع

التطعيــم. 

التركيب األخدودى

ويتــم ذلــك فــى الكــروم ذات الســمك الكبيــر بقطــع الجــذع فــوق ســطح التربــة بحوالــى 10 ســم، ويعمــل 
أخــدود فــى األصــل يتناســب مــع بريــة الطعــم حيــث يتــم بــرى الطعــم علــى هيئــة خابــور ويتــم تثبيــت قلــم 

الطعــم باســتخدام مســمار رفيــع جــدًا ويتــم ذلــك فــى بدايــة فصــل النمــو.

التركيب القلفى

 تســتخدم فــى الكــروم الكبيــرة -ويتــم قطــع ســاق األصــل علــى االرتفــاع المطلــوب ثــم يــزال القلــف فــى 
مــكان تركيــب الطعــم ويفصــل القلــف عــن الخشــب -ويتــم عمــل قطــع طولــى بميــل فــى نهايــة القلــم 
طولــه حوالــي 2.5 -3 ســم ويكــون اتجــاه العيــن إلــى الخــارج أى عكــس بريــه القلــم ويتــم تثبيــت القلــم فــى 

األصــل باســتخدام مســمار رفيــع ويتــم ذلــك أثنــاء فصــل النمــو. 

ويالحظ اآلتى عند إجراء التراكيب فى المزرعة 

يتــم تــرك الســاق حوالــى يوميــن بعــد عمليــة القطــع حتــى التقتــل العصــارة أقــالم الطعــوم عنــد إجــراء  	
عمليــة التطعيــم مباشــرة بعــد قطــع الســاق.

بعــد إجــراء عمليــة التطعيــم فــى المزرعــة يتــم تغطيــة منطقــة التطعيــم وكذلــك الطعــم بالتربــة بحيــث  	
يكــون هنــاك نســبة مــن الرطوبــة الدائمــة فــى تلــك المنطقــة.

ــالم  	 ــة األق ــك قم ــم وكذل ــة التطعي ــة منطق ــم تغطي ــر يت ــد مت ــى واح ــاع حوال ــى ارتف ــم عل ــد التطعي عن
بالشــمع.

التطعيم بالشق.
©Weaver 1976
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تشــتمل الظــروف البيئيــة علــى درجــات الحــرارة ســواء حــرارة الجــو أو التربــة وكذلــك الرطوبــة الجويــة ورطوبــة 
التربــة والضــوء والريــاح.

الحـــــرارة 

تعتبــر درجــة o10م هــى درجــة بــدء النمــو للعنــب ومــن ثــم فــإن ومجمــوع درجــات الحــرارة خــالل مرحلــة النمــو 
وحتى نضج الثمار - هى عبارة عن مجموع درجات الحرارة أعلى من o 10 م خالل هذه الفترة ويعتبر الحد األدنى 
لدرجــات الحــرارة لزراعــة العنــب هــو o  2 500 م وذلــك لألصنــاف المبكــرة فــى موعــد النضــج - أمــا الحــد األقصــى 
فيتــراوح بيــن o 5 000  - 4 500 م لألصنــاف المتأخــرة فــى موعــد النضــج وعنــد ارتفــاع الحــرارة حتــى o42 م تصــاب 
األوراق والعناقيــد بلفحــة الشــمس. لــذا يجــب مراعــاة اســتخدام طــرق التدعيــم العاليــة فــى المناطــق الحــارة 
إلبعــاد العناقيــد عــن ســطح األرض لإلقــالل مــن أضــرار الحــرارة المنعكســة مــن ســطح التربــة. فــى هــذه الحالــة 

يفضــل زراعــة األصنــاف البيضــاء حتــى التمتص الحرارة كمــا يحدث فى األصنــاف الملونة. 

الرطوبــــة

الحــد المثالــى لنمــو كــروم العنــب هــو وصــول الرطوبــة بالتربــة إلــى 70 - 85 فــى المئــه مــن الســعة الحقليــة 
- ويعتبــر الحــد األدنــى للرطوبــة األرضيــة الالزمــة لنمــو كــروم العنــب هــو 40 فــى المئــه مــن الســعة الحقليــة - 
ويجــب مالحظــة عــدم زيــادة كميات المياه عن 85 فى المئه من الســعة الحقليــة حتى اليحدث اختناق للجذور 
وموتهــا. وتعتبــر درجــة الرطوبــة الجويــة المثاليــة هــى 60 - 70 فــى المئــه وإذا زادت الرطوبــة عــن ذلــك مــع 
ارتفــاع الحــرارة يــزداد انتشــار األمــراض الفطريــة والحــد األدنــى للرطوبــة الجويــة والالزمــة للنمــو الخضــرى هــو 

15 - 20 فــى المئــه.

الضــــــوء

ينتــج عــن التظليــل قلــة خصوبــة العيــون وتســاقط األوراق وربمــا العناقيــد أيضــً ويؤثــر ذلــك تأثيــرًا ســلبيً علــى 
ــن  ــج ع ــتان وينت ــاح بالبس ــدات الري ــاورة لمص ــوط المج ــى الخط ــك ف ــظ ذل ــً ويالح ــى أيض ــام التال ــول الع محص
ــظ  ــى ويالح ــل الضوئ ــة التمثي ــاءة عملي ــادة كف ــة زي ــة نتيج ــادة الخصوب ــوء زي ــرى للض ــوع الخض ــرض المجم تع
ذلــك فــى زيــادة المحصــول فــى طــرق التدعيــم الحديثــة مثــل طريقــة التليفــون ، حــرف Gable, Y والتكاعيــب 

األســبانية. 

الريـــــــاح

تنتــج عــن الريــاح الشــديدة تأثيــرات ضــارة علــى نمــوات العنــب وعلــى اإلثمــار - إال أن الريــاح العاديــة والمتوســطة 
ــاءة  ــادة كف ــى زي ــاعد عل ــا يس ــون مم ــيد الكرب ــى أكس ــك ثان ــول األوراق وكذل ــواء ح ــد اله ــى تجدي ــل عل تعم
ــة  ــى الجه ــة ف ــتان وخاص ــول البس ــاح ح ــدات الري ــة مص ــام بزراع ــب االهتم ــذا يج ــى. ل ــل الضوئ ــة التمثي عملي
ــن  ــل م ــى تقل ــة حت ــافة كافي ــب بمس ــف للعن ــن أول ص ــدات ع ــوف المص ــد صف ــث تبع ــة بحي ــة والغربي البحري

ــب.  ــات العن ــذور كرم ــة ج ــل ومنافس ــة التظلي ــار لعملي ــر الض التأثي

التربـــة

ــؤدى  ــة - وي ــى الغدق ــى األراض ــه ف ــح زراعت ــى والتصل ــواع األراض ــن أن ــع م ــدى واس ــى م ــب ف ــة العن ــح زراع تنج
ــبة  ــى نس ــادة ف ــات وزي ــكريات بالحب ــص الس ــول ونق ــة المحص ــص كمي ــى نق ــة إل ــات الترب ــك حبيب ــادة تماس زي
ــل  ــدة التحل ــة الجي ــمدة العضوي ــة األس ــؤدى إضاف ــة - وي ــدة التهوي ــة جي ــى ترب ــب إل ــاج العن ــة.  ويحت الحموض
إلــى تحســين تهويــة التربــة عنــد الــرى بالطــرق الصحيحــة كمــا يــؤدى ذلــك أيضــً إلــى اإلقــالل مــن التأثيــر الضــار 
ألمــالح التربــة والتــى تنتــج عــن أمــالح الصوديــوم (كربونــات الصوديــوم) وكذلــك أمــالح (كلوريــد الصوديــوم).

الظروف البيئية التى تؤثر على زراعة العنب
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يعتبــر العنــب مــن أنجــح محاصيــل الفاكهــة التــى تنمــو فــى األراضــى الصحراويــة وهنــاك عــدة نقــاط يجــب  	
مراعاتهــا عنــد إنشــاء بســتان العنــب فــى هــذا النــوع مــن األراضــى نوجزهــا فيمــا يلــى.

ــوع  	 ــك ن ــة وكذل ــبة الملوح ــد نس ــة لتحدي ــة المختص ــات العلمي ــة الجه ــة بمعرف ــل للترب ــل تحلي ــب عم يج
األمــالح وطريقــة التخلــص منهــا إمــا عن طريق إضافة الجبــس الزراعى أو إجراء عمليات الغســيل بالرى بالغمر 
أو الــرش أو عــن طريــق العنايــة بإضافــة األســمدة العضويــة - فعنــد وصــول الملوحــة بالتربة إلــى حوالى 600 
1 جــزء / مليــون يصــل النقــص بالمحصــول إلــى حوالــى 25 فــى المئــه وهكــذا فكلمــا زادت الملوحــة زاد 

معــدل النقــص بالمحصــول.

فــى حالــة الــرى عــن طريــق اآلبار يجــب معرفة نســبة الملوحة فى مياه الــرى ونوعية األمالح المســببة لذلك -  	
كمــا يجــب أال تزيــد النســبة عــن 000 1 جــزء في المليــون حتى الينتج عن ذلــك انخفاض فــى المحصول الناتج 
فــإذا وصلــت الملوحــة بميــاه الــرى إلــى حوالــى 700 1 جــزء في المليــون يحدث نقــص بالمحصــول حوالى 25 

فــى المئــه.

ــة  	 ــب العناي ــا يج ــه - كم ــن عدم ــة م ــطح الترب ــن س ــة م ــاء قريب ــة صم ــاك طبق ــة إذا كان هن ــرورة معرف ض
بعمــل مصــارف فــى حالــة وجــود نســبة عاليــة مــن الجيــر فــى هــذا األراضــى.

ــى 60 - 70  	 ــرض حوال ــم وع ــى 70 - 80 س ــق حوال ــوط وبعم ــول الخط ــادق بط ــل خن ــم عم ــة يت ــد الزراع عن
ســم ثــم يوضــع حوالــى 30 - 40 متــر مكعــب / فــدان ســماد عضــوى قديــم أو مــادة عضويــة جيــدة مثــل 
قمامــة المــدن الناعمــة ويضــاف إليهــا الكميــات اآلتيــة مــن األســمدة المعدنيــة للفــدان: 300 كجــم ســماد 
ســوبر فوســفات كالســيوم أحــادى  -  250  كجــم ســماد ســلفات نشــادر 20.6 فــى المئــه - 125  كجــم 
ســماد ســلفات بوتاســيوم 48 - 52 فــى المئــه  - 200  كجــم كبريــت زراعــى (يتــم إضافتهــا فــوق ســطح 
التربة أســفل النقاطات ) وتقلب جيدًا بالســماد العضوى ثم تســوى ســطح التربة تمامً وتفرد خراطيم الرى 
بالتنقيــط ويفضــل وجــود خرطوميــن لــكل خــط مــن خطــوط العنــب علــى أن يوضــع نقــاط ســعة 4 لتــر على 

مســافة 75 - 100 ســم مــن بعضهــا. 

اختيــار شــتالت جيــدة للزراعــة مطابقــة للصنــف المطلــوب ذات مجمــوع جــذرى جيــد والفــرع الرئيســى علــى  	
الشــتلة اليقــل قطــره عــن 1.5 ســم.

قبــل الزراعــة يتــم نقــع الشــتالت لمــدة 15 - 20 دقيقــة فــى محلــول مطهــر مثــل ريزولكــس 50 فــى المئــه  	
بمعــدل 300 جــم / 100 لتــر مــاء أو توبســين م 70 بمعــدل 100 جــم / 100 لتــر مــاء أو فيتافاكــس (كابتــان) 

بمعــدل 200 جــم / 100 لتــر مــاء. 

يراعــى عنــد الزراعــة دفــن عــدد مــن العيــون الموجــودة علــى الفــرع الرئيســى للشــتلة أســفل ســطح التربــة  	
وتــرك عــدد 2 عيــن فقــط فــوق ســطح التربــة وذلــك إلمــكان الحصــول علــى نمــو مــن تلــك العيــون المدفونة 

فــى حالــة حــدوث أى ضــرر للعيــون المتروكــة فــوق ســطح التربــة عنــد زراعــة شــتالت غيــر مطعومــة. 

تخطــط المزرعــة علــى مســافات تتناســب مــع طريقــة التدعيــم وكذلــك الصنــف المــراد زراعتــه وطريقــة  	
التربيــة - وعمومــً فــإن مســافة الزراعــة 3 - 3.5 متــر بيــن الصفــوف، 1.5 - 2 متــر بيــن الكرمــات داخــل الصــف 

حســب طريقــة التدعيــم.

فى حالة التكاعيب األسبانية تكون المسافة 2 * 3 متر لجميع أصناف العنب.  	

النقــاط الواجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء بســتان العنــب فــى 
ــى الصحراوية األراض
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أمــا طريقــة Gable تكــون المســافة بيــن الكرمــات 150 - 175 ســم وبيــن الصفــوف 300 - 350 ســم  	
ألصنــاف الطومســون ســيدلس واإليرلــى ســوبريور والســوبريور والكريمســون. 

أما الفليم سيدلس فيمكن زراعته على مسافة 1.5 م بين الكرمات، 3 م بين الصفوف.  	

يجــب مراعــاة اتجــاه الخطــوط وخاصــة فــى المناطــق المعرضــة للريــاح الشــديدة - حيــث يراعــى أن يســمح  	
اتجــاه الخطــوط بمــرور الريــاح واليكــون اتجــاه الخطــوط عمــودى علــى اتجــاه تلــك الريــاح. 

ضــرورة زراعــة مصــدات الريــاح وخاصــة فــى الجهــة الغربيــة والبحريــة ويفضــل زراعــة 2 - 3 صفــوف بالتبــادل  	
وخاصــة فــى المناطــق المعرضــة للريــاح - ويراعــى فــى الصنــف الــذى يتــم اختيــاره أن يكــون نمــو جــذوره 
وتديــً والتنمــو جــذوره عرضيــً - كمــا يراعــى أال تقــل المســافة بيــن أول صــف فــى العنــب ومصــدات الريــاح 

عــن 3 - 5 م.

وعمومــً يمكــن زراعــة األصنــاف المبكــرة النضــج مثل اإليرلــى ســوبريور والســوبريور، والفليم ســيدلس وأوائل  	
فبـراير/شبـــاط أما األصناف المتوسطة النضج مثل الطومسون سيدلس فتزرع حتى منتصف فبـراير/شبـــاط 
- وفــى حالــة األصنــاف المتأخــرة مثــل الرومى األحمر والكريمســون والكنــج روبى فيمكن زراعتهــا حتى أواخر 

فبـراير/شبـاط.

.التخطيــط الجيد لكرمات العنــب المنزرعة علي التكاعيب
©FAO/ Yehia Salah
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خدمة مزارع العنب فى الوادى

أوال: الرى 

الكرمات الصغيرة 

تعطــى الريــة األولــى بعــد الزراعــة فــى األرض المســتديمة ويالحــظ أن تــروى الكرمــات الصغيــرة علــى فتــرات 
متقاربــة كلمــا لوحــظ بــدء جفــاف التربــة، ويجــب تقليــل الــرى قــرب نهايــة الموســم إذ أن الــرى المتأخــر يســبب 
ظهــور نمــوات يصعــب علــى الكرمــات إنضاجهــا قبــل حلــول فصــل الشــتاء. وتحتــاج الكرمــات الصغيــرة 
ــدا  ــا ع ــة - فيم ــة الترب ــب طبيع ــوادى) حس ــى ال ــى أراض ــة (ف ــى الطيني ــى األراض ــك ف ــات وذل ــى 8 - 10 ري حوال
ــن  ــون - ويمك ــح العي ــدء تفت ــل ب ــة وقب ــور الراح ــة ط ــد نهاي ــرة عن ــة غزي ــات ري ــى الكرم ــتاء - وتعط ــهر الش أش
ــى  ــنوات األول ــرة 2 - 3 س ــة فت ــط الباكي ــى وس ــات ف ــون الكرم ــث تك ــم بحي ــرض 50 - 60 س ــى بع ــل بواك عم
مــن عمــر المزرعــة حتــى يمكــن التحكــم فــى عمليــات الخدمــة لهــذه الكرمــات الصغيــرة مــن رى وتســميد 
وعزيــق وخالفــه وكذلــك إلمــكان اســتغالل المســافات الكبيــرة بيــن تلــك البواكــى (البواكــى البطالــة) لزراعــة 
المحاصيــل البقوليــة التــى تمتــد ســطحيً حتــى يمكــن إعطــاء دخــل مــادى لصاحــب البســتان فــى بدايــة عمــر 
ــة  ــيتم رى المزرع ــث س ــب حي ــروم العن ــن ك ــات بي ــة أى مؤقت ــع زراع ــى ويمن ــزال البواك ــك ت ــد ذل ــة وبع المزرع

ــواض.  ــة األح بطريق

الكرمات الكبيرة المثمرة

تــروى ريــة غزيــرة عنــد بــدء نشــاطها فــى الربيــع عنــد إنتفــاخ العيــون وظهــور النقطــة الخضــراء فــى 30 -40 فــى 
المئــه مــن العيــون ثــم تــروى بعــد ذلــك عنــد احتيــاج الكرمــات لذلــك وعــادة تكــون الريــة التاليــة بعــد حوالــي 30 
-35 يــوم فــي األراضــي الطينيــة ثــم يتم الرى بعد ذلك كل أســبوعين بنظام األحواض بحيــث يحتوى كل حوض 

على 24 -30 كرمة إلمكان التحكم فى الرى وكذلك فى عملية التســميد حتى اليحدث فقد

الــري بالغمر في األراضي الطينية.
©FAO/ Yehia Salah
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كبيــر لألســمدة ويراعــى إيقــاف الــرى مؤقتــً قبــل الجمــع بحوالى 3 -4 أســابيع حســب نــوع التربــة وكذلك درجة 
حــرارة الجــو وفــى حالــة الرغبــة فــى التخزيــن علــى الكرمــات (تخزيــن المحصــول) يراعــى عمــل قنــوات بيــن كل 
ــر أو  ــاح الباك ــى الصب ــوات ف ــذه القن ــى ه ــرى ف ــم ال ــث يت ــدون رى وبحي ــن ب ــن المجاوري ــرك الصفي ــن ويت صفي
مســاءًا وذلــك إليجــاد رطوبــة حــول المجمــوع الجــذرى فقــط وبحيــث اليحــدث ضــرر للعناقيــد  ويمكــن معرفــة 
احتيــاج المزرعــة للــرى عــن طريــق المــرور فــى الصباح الباكر فــإذا لوحظ أن القمــم النامية متجهــة ألعلى أى فى 
وضــع مســتقيم فتكــون المزرعــة فــى حاجة إلى الرى حيث أن الوضع العادى للقمــم النامية لألفرخ تكون فى 
وضع منحنى ويراعى بعد االنتهاء من جمع المحصول االســتمرار فى الرى للمســاعدة على نضج خشــب األفرع 
التى ســيتم اختيار القصبات الثمرية منها أثناء التقليم الشــتوى التالى بحيث يوقف الرى أوائل نوفمبـر/تشريـــن 

الثايــن.

ثانيا: التسميــد 

احتياجــات كــروم العنــب مــن عنصــر اآلزوت أقــل بكثيــر مــن أنــواع الفواكــه األخــرى واإلضافــات الكبيــرة مــن هذا 
العنصــر يصاحبــه قابليــة الكــروم لإلصابــة باألمــراض الفطريــة وتأخــر نضــج الثمــار وإحــداث ليونــة فــى الثمــار 
إلــى جانــب نقــص لــون الثمــار فــى األصنــاف الملونــة. ويالحــظ أن المبالغــة فــى التســميد بعنصــر البوتاســيوم 
يتســبب عنــه ظهــور نقــص الماغنســيوم علــى األوراق وظهــور مســاحات مبعثــرة مــن اللــون األصفــر بيــن عــروق 
األوراق وفــى هــذه الحالــة يجــب إيقــاف إضافــة عنصــر البوتاســيوم. ويالحــظ إضافــة األســمدة الكيماويــة علــى 
مســافة 50 ســم مــن ســاق الكرمــة فــى دائــرة. وفــى حالــة التســميد اآلزوتــى وعــدم إمــكان الــرى مباشــرة 
عقــب التســميد يجــب فــى هــذه الحالــة دفــن الســماد اآلزوتــى بتغطييتــه بالتربــة حتــى اليفقــد األمونيــا.  كمــا 
يجــب إضافــة 5 كجــم ســماد ســوبر فوســفات أحــادي لــكل واحــد متــر مكعــب مــن الســماد البلــدى حتــى 
ــذ  ــق أخ ــن طري ــوى ع ــماد العض ــل الس ــى تحلي ــل عل ــى تعم ــة الت ــات الدقيق ــا والكائن ــاط البكتيري ــجع نش يش
الطاقــة الالزمــة لنشــاطها مــن عنصــر الفوســفور الموجــود بالســوبر فوســفات، وتجــرى هــذه العمليــة فــى 
كومــة الســماد الرئيســية وقبــل إضافتهــا للمــزارع ويالحــظ خصــم كميــة ســماد الســوبر فوســفات التــى يتــم 

إضافتهــا مــع الســماد البلــدى مــن الكميــة الواجــب إضافتهــا للمزرعــة. 

ــر  ــال توف ــع احتم ــة م ــمدة الورقي ــروم باألس ــرش الك ــون ب ــب يقوم ــى العن ــن منتج ــر م ــظ أن كثي ــن المالح وم
كميــة العناصــر الغذائيــة فــى التربــة لــذا يجــب قبــل الــرش باألســمدة الورقيــة عمــل تحليــل للتربــة لمعرفــة 
ماهــى العناصــر غيــر متوفــرة بهــا كذلــك تحليــل عينــات مــن األوراق أثنــاء قمــة التزهيــر وهــي األوراق المقابلــة 
ــً  ــار.  وعموم ــل ثم ــذى اليحم ــرى ال ــرخ الخض ــة الف ــن قم ــابعة م ــى الس ــة إل ــن الخامس ــة م ــد أو الورق للعناقي
يتــم إعطــاء رشــة قبــل التزهيــر وأخــرى بعــد العقــد وأحيانــً رشــة ثالثــة بعــد الثانيــة بـــ 2 -3 أســابيع ويتكــون 
ــز مخلبــى + 300  محلــول الــرش مــن 200جــم حديــد مخلبــى + 100 جــم زنــك مخلبــى + 100 جــم منجني
جــم يوريــا لــكل 600 لتــر مــاء. وعنــد ظهــور أعــراض نقــص شــديدة يمكــن إضافــة 1.5 كجــم ســماد مركــب 
19/19/19 لموتــور الــرش بــداًل مــن اليوريــا. ويراعــى إضافــة األســمدة البوتاســية علــى عمــق 15 -20 ســم مــن 
ســطح التربــة وفيمــا يلــي معــدالت التســميد بالعناصــر األساســية فــى األراضــى التــى تــروى غمــر (المنزرعــة فــى 
الــوادى) والخاصــة بتســميد العنــب طومســون ســيدلس (بناتــى أبيــض) مــع مراعــاة إيضافــة الســماد البلــدى 
بمعــدل 10 متــر مكعــب للفــدان عقــب التقليــم الشــتوى ســنويً أو بمعــدل 20 متــر مكعــب عــام بعــد آخــر.
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ثالثا : العزيق ومقاومة الحشائش 

يجــب أن تبقــى التربــة مفككــة للمســاعدة علــى تهويتهــا وكذلــك خلوهــا مــن الحشــائش التــى تســتنفذ غــذاء 
الكرمــات خصوصــً أثنــاء فتــرة النمــو  وتــدل األبحــاث أن أكبــر نســبة مــن الجــذور الرفيعــة الماصــة يقــع علــى 
ــات)  ــول الكرم ــة ح ــطحى (خربش ــق س ــون العزي ــب أن يك ــك يج ــة ولذل ــطح الترب ــن س ــم م ــق 20 - 30 س عم
ــرة نصــف قطرهــا 50 - 60 ســم عنــد العزيــق بالعزاقــات  كمــا يجــب مالحظــة البعــد عــن الكرمــات فــى دائ
حتــى التعمــل علــى تقطيــع الجــذور الشــعرية للكرمــات. وتنحصــر عمليــات الخدمــة فــى العزيــق علــى عمــق 
10 ســم بعــد إجــراء التقليــم الشــتوى ونثــر الســماد البلــدى علــى ســطح التربــة وذلــك لتقليــب الســماد فــى 
ــول  ــع المحص ــاء جم ــى انته ــار حت ــج الثم ــة نض ــي مرحل ــر أو ف ــاء التزهي ــق أثن ــدم العزي ــظ ع ــا يالح ــة - كم الترب
ــون  ــه تك ــج عن ــت نت ــق ثاب ــى عم ــق عل ــى العزي ــرة ف ــرارات الصغي ــات أو الج ــتخدام العزاق ــظ أن اس ــد لوح وق
طبقــة صمــاء علــى هــذا العمــق الثابــت  كذلــك تســبب عــن اســتخدامها االســتخدام الخاطــئ علــى فتــرات 
متتاليــة تقطيــع الجــذور الرفيعــة فــى الطبقــة الســطحية مــن التربــة (الجــذور الماصــة) ممــا نتــج عنــه تدهــور 
إنتــاج بعــض المــزارع - لــذا ينصــح بتنويــع طــرق التخلــص مــن الحشــائش وذلــك بالعزيــق بعــد التقليــم الشــتوى 
ــى كل  ــا عل ــوه عنه ــرات المن ــة التحذي ــع مالحظ ــك م ــد ذل ــائش بع ــدات الحش ــتخدام مبي ــن اس ــا يمك - كم
مبيــد ومالحظــة البعــد عــن الكرمــات واســتخدام التركيــز المناســب مــع الــرش برشاشــات خاصــة تســتخدم 
فقــط لمبيــدات الحشــائش - كمــا ينصــح بعــدم اســتخدام مبيــدات الحشــائش فــى الســنوات األولــى مــن عمــر 
ــول  ــد ط ــائش وأال يزي ــدات الحش ــتخدام مبي ــد اس ــة عن ــة كافي ــاك رطوب ــون هن ــب أن يك ــك يج ــة - كذل المزرع

ــم.  ــن 10 - 12 س ــة ع الحشيش

وقــد وجــد أن درجــة حــرارة الهــواء فــوق أرض لــم تعــزق أعلــى حتــى 4 درجــات مئويــة عــن حــرارة الهــواء 
فــوق أرض معزوقــة  ولذلــك يفضــل العزيــق فــى فصــل الصيــف إلــى عمــق 5 ســم لتصبــح األرض مفككة 

وبذا يصبح الهواء فوق سطح األرض باردًا وبذلك يقلل من فقد الرطوبة ويرجع ذلك إلى عاملين:

احتــواء األرض المفككــة (المعزوقــة) هــواء أكثــر بكثيــر مــن األرض المتماســكة (التــى لــم تعــزق) وبذلــك  	
ــرارة. ــل ردئ للح ــاكن موص ــواء الس ــث أن اله ــار حي ــاء النه ــرًا أثن ــأ كثي ــخن أبط تس

ــرًا مــن حرارتهــا عــن األرض التــى لــم تعــزق  	 فــى المســاء تفقــد األرض المفككــة (المعزوقــة) مقــدارًا كبي
ــر. حيــث أن ســطحها المعــرض أكب

 

رابعا: التقليم الصيفى 

يجرى هذا النوع من التقليم أثناء فصل النمو وينحصر ذلك فى:

إزالة السرطانات أواًل بأول. 	
إزالــة األفــرخ الخضريــة الناميــة فــى أماكــن غيــر مرغــوب فيهــا - كمــا يــزال أحــد الفرخيــن النامييــن مــن عيــن  	

واحــدة ( التــوأم).
ــة،  	 ــة القصبي ــة التربي ــى حال ــم ف ــرخ 120 - 150 س ــول األف ــد وص ــة عن ــة النامي ــة القم ــك بإزال ــش وذل التطوي

ــم  ــة يت ــوات جانبي ــك نم ــن ذل ــينتج ع ــية وس ــة الرأس ــة أو التربي ــة الكردوني ــة التربي ــى حال ــم ف 80 - 100 س
ــم. ــى 25 - 30 س ــا حوال ــوغ طوله ــد بل ــها عن تطويش

إزالة المحاليق النامية قرب العناقيد. 	
إزالة األوراق أسفل العناقيد - مع ترك الورقة المقابلة للعنقود بدون إزالة - ويجرى ذلك بعد العقد. 	
التحليق وخف أجزاء العنقود (سيتم ذكرها فى الجزء الخاص بإنتاج عنب صالح). 	
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خدمة مزارع العنب فى األراضي الصحراوية

أوال: الرى 

يتــم إعطــاء ريــة غزيــرة فــى نهايــة موســم النمــو خــالل األســبوع األول مــن  	
نوفمبـر/تشريـــن الثايــن وذلــك لغســيل األمــالح ويجــب عــدم منــع الــرى عــن 
المــزارع التــى تــروى بالتنقيــط فــى األراضــى الصحراويــة بل يتم الــرى بمعدالت 
قليلــة وعلــى فتــرات متباعــدة أى يتم الرى كل 10 -15 يوم حســب نوع التربة 
وبحيــث يكــون هنــاك رطوبــة حــول المجمــوع الجــذرى وذلــك خــالل فصــل 

الشتاء.
كمــا يراعــى فــى حالــة تســاقط أمطــار خفيفــة أن يتــم الــرى عقــب تســاقط  	

األمطــار لطــرد األمــالح بعيــدا عــن منطقــة المجمــوع الجــذرى. 
وعنــد بدايــة النشــاط فــى الربيــع وعنــد إنتفــاخ العيــون يتــم إعطــاء ريــة غزيــرة  	

لغســيل األمــالح أيضــً - وبعــد ظهــور النقــط الخضــراء فــى 30 - 40 فــى المئه 
ــا  ــات كلم ــزاد الكمي ــا وت ــدأ تدريجي ــث تب ــرى بحي ــة ال ــم عملي ــون تت ــن العي م
إرتفعــت درجــة الحــرارة وخاصــة بعــد العقــد وفــى مرحلــة كبــر حجــم 
الخاليــا علــى أن يتــم خفــض معــدالت الــرى تدريجيــً قبــل الجمــع بحوالــى 
أســبوعين أى عنــد بدايــة طــراوة الحبــات واليتــم منــع الــرى نهائيــً أثنــاء جمــع 
الثمــار بــل يتــم خفــض المعــدالت ويمكن الــرى يوميً أو يوم بعــد يوم أو كل 

ــة ودرجــة حــرارة الجــو. ثالــث يــوم حســب طبيعــة الترب
وعمومــا فإنــه يمكــن اإلســتعانه بالتنشــيوميتر لتحديــد إحتيــاج المزرعــة  	

ــه.  ــن عدم ــرى م لل
ويالحــظ أال تزيــد الملوحــة فــى مياه الــرى عن 000 1 جزء فــي المليون حتى ال  	

يحــدث إنخفــاض فى المحصول وكذلك ضعــف فى نمو الكرمات.
وهنــاك جــدول لــإل سترشــاد بــه فــى عمليــة الــرى حيــث تختلــف تلــك  	

المعــدالت ومواعيدهــا باختــالف التربــة ودرجــة حــرارة الجــو حيــث يجــب 
ــى  ــو وف ــم النم ــاء موس ــبوع أثن ــى األس ــدون رى) ف ــة (أى ب ــوم راح ــع ي وض
حالــة الــرى يــوم بعــد يــوم أثنــاء موســم النمــو يتــم مضاعفــة الكميــات.

 

الــري بالتنقيــط لكرمات عنب في األراضي الصحراوية.
©FAO/ Yehia Salah
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ثانيا: التسميــد 

يتــم إضافــة األســمدة العضويــة بمعــدل 10 - 20 متــر مكعــب للفــدان فــى جــور بجانــب النباتــات بحيــث تبعــد 
عــن الســاق بحوالــى 50 ســم أســفل النقاطــات ويتــم تغييــر مكان إضافــة األســمدة العضوية كل عــام (أو عند 
إضافتهــا عــام بعــد أخــر). كمــا يتــم إضافــة 150 جــم ســوبر فوســفات كالســيوم أحــادى + 100 جــم ســلفات 
ــف  ــد مقط ــة واح ــع إضاف ــدة م ــة الواح ــيوم للكرم ــلفات بوتاس ــم س ــه آزوت + 50 ج ــى المئ ــادر 20.6 ف نش
ــة  ــطح الترب ــى س ــة عل ــى للكرم ــت زراع ــم كبري ــة 100 - 150 ج ــم إضاف ــة . ويت ــى بالترب ــوى وتغط ــماد عض س

ــات.  ــفل النقاط ــة أس ــته بالترب ــم خربش ويت

وعمومــً بالنســبة للمــزارع المثمــرة فيتــم إضافــة األتــى لفــدان العنــب الطومســون ســيدلس المثمــر (ويتــم 
ــة.  ــات التالي ــن الكمي ــة) م ــمدة العضوي ــع األس ــة م ــمدة كيماوي ــن أس ــه م ــبق إضافت ــم ماس خص

اآلزوت:  60 - 80  وحــدة أزوت للفــدان طــوال العــام ( 300 - 400 كجــم ســلفات نشــادر 20.6 فــى المئــه آزوت أو 
200 - 230 كجــم نتــرات نشــادر 31 فــى المئــه أزوت). 

ويمكن تقسيمها كاألتى:
 
20  وحــدة أزوت فــى الفتــرة مــن ظهــور النقطــة الخضــراء فــى 30 - 40 فــى المئــه مــن العيــون حتــى بدايــة  	

التزهيــر .
إيقاف التسميد فترة التزهير. 	
30 - 40  وحدة أزوت فى الفترة من بداية العقد حتى قبل نضج المحصول بحوالى إسبوعين.  	
20  وحــدة آزوت بعــد جمــع المحصــول بحيــث ال يتعدى موعد اإلضافة منتصف شــهر ســبتمبر/أيلول حتى ال  	

ينتــج عــن تأخيــر هذه اإلضافة نموات خضرية ال ينضج خشــبها قبل موســم التقليم الشــتوى.
بالنسبة لمعدالت اآلزوت تختلف بإختالف كمية المحصول.  	
بالنســبة لألصنــاف المبكــرة الملونــة مثــل الفليــم ســيدلس فــإن إحتياجاتهــا مــن اآلزوت حوالــى 50 - 60 فــى  	

المئــه مــن إحتياجــات الطومســون ســيدلس.
هــذه المعــدالت لإلسترشــاد بهــا ويمكــن أن تختلــف مــن مزرعــة إلــى أخــرى بنــاءًا علــى كميــة المحصــول  	

ــات. ــوة الكرم ــة وق ــوع الترب ون

البوتاسيوم 

ــج  ــل نض ــى قب ــو حت ــة النم ــن بداي ــرة م ــى الفت ــيوم ف ــلفات بوتاس ــدان س ــم للف ــة 200 - 250 كج ــم إضاف يت
ــبوعين. ــى إس ــار بحوال الثم

الفوسفور

يمكــن إضافتــه مــع الخدمــة الشــتوية بمعــدل 150 - 200 كجــم ســوبر فوســفات كالســيوم أحــادى للفــدان 
ويمكــن إســتخدام حمــض الفوســفوريك بــداًل مــن ســماد ســوبر فوســفات الكالســيوم األحــادى وذلــك 
للمســاعدة علــى تســليك النقاطــات ويتــم حســاب الكميــة الالزمــة بنــاء علــى تركيــز الحامــض علــى أن يتــم 

ــبوعين. ــى إس ــار بحوال ــج الثم ــل نض ــى قب ــون حت ــح العي ــن تفت ــرة م ــى الفت ــض ف ــة الحام إضاف

الماغنسيوم 

يمكــن إضافــة 50 كجــم ســلفات ماغنســيوم للفــدان تقســم بحيــث يتــم إضافــة 10 كجــم كل شــهر خــالل 
أشــهر مــارس/آذار، أبريل/نيســان، مايو/أيــار، يوليو/تمــوز وأغســطس/ آب  ويقســم الـــ 10كيلــو على أربعة أســابيع 

بمعــدل 2.5 كجــم فــى األســبوع للفــدان.

ويمكــن إســتخدام األســمدة المركبــة 19/19/19فــى الفتــرة مــن بدايــة تفتــح العيــون حتــى بدايــة التزهيــر مــع 
إســتخدام ســماد نترات النشــادر أو ســلفات النشــادر بالتبادل مع تلك األســمدة على أن يراعى إســتبدال األسمدة 

المركبة المتعادلة بأســمدة عالية البوتاســيوم بعد العقد مباشــرة حتى قبل الجمع بإســبوعين. 
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األسمدة الورقية والحيوية: 

يتبــع ماســبق ذكــره أيضــً فــى أراضــى الــوادى وإنتــاج عنــب صالــح للتصديــر، وهنــاك العديــد مــن 
المركبــات الحيويــة التــى يمكــن اســتخدامها فــى المــزارع خاصــًة فــى األراضــى الصحراويــة منهــا علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر: 

مركــب EM : يحتــوى علــى العديــد مــن أنــواع البكتيريــا التــى تعمــل علــى زيــادة كفــاءة المجمــوع الجــذرى  	
المتصــاص العناصــر الموجــودة بالتربــة والكومبوســت. 

مركــب نايــل فيرتيــل : عبــارة عــن ســماد حيــوى محســن للتربــة يحتــوى علــى اآلتــى : آزوت 2.7 فــى المئــه -  	
فوســفور 3.5 فــى المئــه - بوتاســيوم 1.2 فــى المئــه - كالســيوم 5 فــى المئــه - ماغنســيوم 2.7 فــى المئــه 

- حديــد 1 فــى المئــه. 

ويضاف لكروم العنب كاآلتى )للكرمة الواحدة(

إضافة مركب نايل فيرتيل الى كروم العنب. 

الخميــرة الجافــة : يمكــن اســتخدام الخميــرة الجافــة عــن طريــق حقنهــا فــى الســمادة فــى الــرى بالتنقيــط 
وذلــك بعــد إذابتهــا فــى مــاء فاتــر علــى درجــة o38 م - ويحتــاج الفــدان مــن 1.5 - 2 كجــم تقســم علــى 3 - 4 
دفعــات ويضــاف فــى كل مــرة كيلــو مــوالس لــكل 2/1 كجــم خميــرة ويتــرك ليتخمــر ثــم يحقــن فــى شــبكة 

الــرى : 
ــابقة بـــ 2 - 3  ــد الس ــة : بع ــة الثالث ــد  - الدفع ــد العق ــة : بع ــة الثاني ــر  - الدفع ــل التزهي ــى : قب ــة األول الدفع

ــابيع. أس

النتروبيــــن : عبارة عن مركب حيوى يحتوى على بكتيريا مثبتة لآلزوت الجوى ويستخدم كاآلتى: 
كــروم 1- 2 ســنة : يخلــط 2 كيــس نتروبيــن علــى 8 لتــر مــاء فــى وعــاء ويقلــب جيــدًا ثــم يــوزع المخلــوط  	

فــى منطقــة جــذور 20 كرمــة ثــم التغطيــة والــرى. 

كــروم أكبــر مــن 2 ســنة : يخلــط 4 كيــس نتروبيــن فــى 8 لتــر مــاء ثــم يــوزع المخلــوط علــى 20 كرمــة فــى  	
منطقــة الجــذور ثــم التغطيــة.  وللحصــول علــى أقصــى فائــدة يفضــل إضافــة كيــس فوســفورين قبــل 

الخلــط فــى الحالــة األولــى، 2 كيــس فوســفورين قبــل الخلــط فــى الحالــة الثانيــة (الكيــس 500 جــم). 

ــً مــن  ــين كيــس أو أكثــر مــع كميــة مناســبة مــن التربــة المنــداه ويقلــب ويــوزع علــى الكرمــات قريب البيوجـــ
ــم(.  ــس 300 ج ــة (الكي ــى بالترب ــذور ويغط الج

ريزوباكتيرين : 3 - 4 كيس للفدان ويضاف بنفس الطريقة السابقة (الكيس 400 جم). 
أسكــــــــوبين : عبــارة عــن أســكوربيك أســيد + ســتريك أســيد يخلــط الكيســين فــى 300 لتــر مــاء ويــرش علــى 

المجمــوع الخضــرى (الكيــس 400 جــم). 
الفوســفورين : يحتــوى علــى بكتيريــا نشــطة تعمــل علــى تحويــل فوســفات ثالثــى الكالســيوم غيــر الميســر 

إلــى فوســفات أحــادى ميســر للنبــات (الكيــس 300 جــم). 
حمــض الهيوميــك : عبــارة عــن مشــتقات مــن المــواد الدباليــة التــى توجــد طبيعيــً فــى التربــة - ويعمــل علــى 
زيــادة خصوبــة التربــة وتحســن خواصهــا وزيــادة احتفــاظ التربــة الرمليــة بالميــاه وزيــادة أعــداد ونمــو الكائنــات 

الحيــة الدقيقــة النافعــة ممــا يعمــل علــى زيــادة خصوبتهــا وتحســين نمــو النباتــات. 
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كيف تحافظ على إنتاجية مزرعة العنب

- االهتمــام بعمليــة التقليــم الشــتوى حيــث أن التقليــم الجائــر ينتــج عنــه زيــادة فــى النمــو الخضــرى فــى  	
ــا  ــدث داخله ــى يح ــرخ الت ــى األف ــودة عل ــون الموج ــل العي ــى تظلي ــادة ف ــبب زي ــا يس ــى - مم ــم التال الموس
ــى  ــادة ف ــوء زي ــون للض ــرض العي ــن تع ــج ع ــث ينت ــة - حي ــة الزهري ــى الحال ــة إل ــة الخضري ــن الحال ــول م التح

ــم.  ــة البراع خصوب

التســميد المتــوازن أثنــاء موســم النمــو - حيــث ينتــج عــن زيــادة التســميد اآلزوتــى ، زيــادة كبيــرة مــن المســطح  	
ــرى  ــو خض ــه نم ــج عن ــوازن ينت ــميد المت ــا التس ــرخ أم ــى األف ــون عل ــل العي ــى تظلي ــل عل ــا يعم ــرى مم الخض
معتــدل يســاعد علــى تكويــن الكربوهيــدرات بمســتوى جيــد يعمــل ضبــط عمليــة التحــول داخــل العيــون 

مــن الحالــة الخضريــة إلــى الحالــة الزهريــة أثنــاء موســم النمــو. 

	  Gable أو التليفــون أو طريقة Y طريقــة التدعيــم المســتخدمة فــى المزرعــة مثــل طريقــة التكاعيب أو حــرف
حيــث تســاعد هــذه الطــرق علــى تعريــض المجمــوع الخضــرى لإلضــاءة الجيــدة وبالتالــى علــى زيــادة خصوبــة 

البراعــم ويفضــل فــى المــزارع التــى تنشــأ حديثــً أن تســتخدم طريقــة Gable أو التكاعيب األســبانية. 

المحافظــة علــى األوراق مــن التســاقط قبــل الموعــد الطبيعــى لســقوطها حيــث تعمــل األوراق علــى بنــاء  	
المــواد الكربوهيدراتيــة وبالتالــى نضــج األفــرخ والتــى ســيتم اختيــار القصبــات الثمريــة أو الدوابــر الثمريــة منهــا 

خــالل موســم التقليــم الشــتوى التالــى.

وجــود الخشــب القديــم طبقــً لطريقــة التربيــة يســاعد علــى زيــادة خصوبــة البراعــم والتحــول مــن الحالــة  	
ــم  ــب القدي ــر الخش ــث يعتب ــو - حي ــم النم ــالل موس ــة خ ــد الزهري ــادئ العناقي ــن مب ــى تكوي ــة إل الخضري

ــة. ــة الكردوني ــة التربي ــب وطريق ــى تكاعي ــة عل ــة التربي ــك طريق ــال لذل ــل مث ــدرات وأفض ــزن للكربوهي مخ

ــث  	 ــى حي ــرخ الرئيس ــش الف ــب تطوي ــا عق ــد ظهوره ــى يزي ــة) والت ــة (الثانوي ــرخ اإلبطي ــش األف ــة بتطوي العناي
يتــم تطويــش تلــك األفــرخ الثانويــة عنــد وصــول طولهــا حوالــى 25 - 30 ســم (يتــرك عليهــا 4 - 5 ورقــة) 
وذلــك يســاعد علــى عمليــة التحــول الزهــرى داخــل البراعــم المفــروض أن يجــرى فحــص معملــى للقصبــات 
قبــل إجــراء عمليــة التقليــم الشــتوى وهــذا متبــع فــى كثيــر مــن بــالد العالــم لتحديــد طــول القصبــة الثمرية 
لمعرفــة المنطقــة التــى تزيــد بهــا نســبة العناقيــد علــى طــول القصبــة الثمريــة وعليــه يتــم تحديــد عــدد 

العيــون المفــروض تركهــا علــى القصبــة الثمريــة أثنــاء التقليــم الشــتوى.

عنب فليم سيدليس.
©FAO/ Yehia Salah
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نتنــاول هنــا بعــض المعامــالت التــي تســاعد علــي إنتــاج عنــب مائــدة بجــودة عاليــة وفــي وقت مناســب 
للتصدير.

تبكير المحصول 

التبكيــر فــى إنتــاج محصــول العنــب مــن أهــم العوامــل التــى تســاعد علــى إمكانيــة إنتــاج عنــب صالــح للتصدير 
ــر  ــة بتصدي ــات الخاص ــى المواصف ــول عل ــا الحص ــن به ــى يمك ــة والت ــة المختلف ــات الزراعي ــراء العملي ــد إج بع
محصــول العنــب وتعتبــر الزراعــة فــى األراضــى الصحراويــة وتحــت ظــروف الــرى بالتنقيــط مــن العوامــل 
المناســبة جــدًا التــى تتيــح للمــزارع إمكانيــة إنتــاج محصــول مبكــر لالســتفادة بتلــك الميــزة النســبية لمحصــول 

العنــب المصــرى فــى األســواق األوربيــة. 

يوجد موعدين للمعاملة بالدورمكس علي حسب الهدف من المعاملة.

إذا كان الهــدف الحصــول علــى تبكيــر للمحصــول فيمكــن المعاملــة قبــل موعــد التفتــح الطبيعــى  	

للعيــون بحوالــى 45 - 60 يومــً (األســبوع األخيــر مــن ديســمبر/كانون األول إلــى األســبوع األول مــن ينايــر/
كانــون الثانــي) ألصنــاف الطومســون والســوبريور، اإليرلــى ســوبريور والفليــم ســيدلس والخطــورة مــن هذه 
المعاملــة هــو تفتــح العيــون مبكرًا جدًا مما قد يعرضها لحدوث موجات صقيع مفاجئ فتســبب خســارة 
فــى اإلنتــاج - كذلــك تكون نســبة العيون المتفتحة قليلة وإذ لــم تحدث تلك الموجات فذلك يمكن للمنتج 

الحصــول علــى محصــول مبكــر جــدًا ذات عائــد مــادى مرتفــع. 

أمــا إذا كان الهــدف الحصــول علــى انتظــام فــى تفتــح العيــون فيمكــن المعاملــة بأحد كاســرات الســكون  	
قبــل موعــد التفتــح الطبيعــى للعيــون بحوالــى 30 - 45 يومــً (األســبوع الثانــى - األســبوع الثالــث مــن ينايــر/

كانون الثاني) لجميع األصناف ماعدا الكريموسون الذى يمكن تأخير رشه إلى أوائل فبـراير/شبـــاط.

التركيــز المســتخدم مــن الدورمكــس هــو 4 - 5 فــى المئــه + 0.5 فــى المئــه زيــت معدنــى مع ضرورة مالمســة 
محلــول الــرش لجميــع العيــون وعلــى أالتقل كميــة محلول الرش مــن 150 - 200 لتر من المحلــول للفدان مع 
ضــرورة إعطــاء ريــة غزيــرة قبــل المعاملــة بإحــدى المــواد الكاســرة للســكون وعــدم اســتخدام أى مركبــات 

نحاســية قبــل أو بعــد المعاملــة بحوالــى أســبوعين. 
يتم اإلعادة بالرش مرة أخرى فى حالة تساقط األمطار قبل مضى 3 - 4 ساعات من المعاملة. 

المعاملة بالجبريللين

1. معاملة العنب Thompson Seedless )البناتى(: 

يتــم رش العناقيــد بالجبريلليــن بمعــدل 15 جــزء فــي المليــون عنــد وصــول طولهــا 10 ســم إلحــداث  	
اســتطالة فــى المحــور الرئيســى للعنقــود ويتــم تحضيــر المحلــول طازجــً ويضــاف لــه مــادة ناشــرة بمعدل 
ــتخدام  ــد أى اس ــى (عن ــول حامض ــون المحل ــة أن يك ــع مالحظ ــول م ــن المحل ــر م ــكل 100 لت ــم3 ل 30 س
للجبريلليــن) وذلــك بإضافــة حمــض فوســفوريك 15 - 20 ســم3 / 100 لتــر مــن المحلــول فــى حالــة عــدم 

وجــود pH meter إلمــكان قيــاس حموضــة المحلــول .
يتم الرش فى قمة التزهير بتركيز 20 جزء في المليون بهدف خف أزهار العنقود.  	
بعــد العقــد يتــم رش العناقيــد بالجبرليــن بتركيــز 30 - 40 جــزء فــي المليــون عندمــا يصــل قطــر الحبــات  	

حوالــى 4 - 6 مــم ، ثــم يعــاد الــرش علــى نفــس العناقيــد وبنفــس التركيــز بعــد أســبوع مــن الرشــة 
ــابقة. الس
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 :Flame Seedless 2. معاملة العنب الـ

يتــم رش العناقيــد بالجبرليــن بهــدف اســتطالة المحــور الرئيســى للعنقــود بتركيــز 15 جــزء فــي المليــون  	
عنــد وصــول العناقيــد حوالــى 8-10 ســم.

يتــم رش العناقيــد فــى قمــة التزهيــر بتركيــز 5 جــزء فــي المليــون ثــم يعــاد الــرش بنفــس التركيــز علــى  	
نفــس العناقيــد بعــد حوالــى 5 أيــام.

رش العناقيــد بعــد العقــد عنــد وصــول قطــر الحبــات حوالــى 6 - 8 مــم بتركيــز 30 جــزء فــي المليــون ثــم  	
يعــاد الــرش بنفــس التركيــز علــى نفــس العناقيــد بعــد 5 - 7 أيــام مــن مــن الرشــة الســابقة.

 :Superior 3. معاملة العنب السوبريور
يتــم غمــس العناقيــد بالجبرليــن عنــد وصــول قطــر الحبــات 8 - 10  	

مــم بتركيــز 20 جــزء فــي المليــون مــرة واحــدة فقــط عنــد الرغبــة فــى 
كبــر حجــم الحبــات وذلــك فــى حالــة تماثــل الحبــات داخــل العنقــود 
وإذا كان التزهيــر غيــر متماثــل وخاصــة داخــل العنقــود فيجــب غمــس 
العناقيــد بتركيــز 10 جــزء فــى المليــون عنــد قطــر حبــات 10 مــم ثــم 
الغمــس مــرة ثانيــة بتركيــز 10 جــزء فــى المليــون عنــد قطــر 12 مــم 
واليجــب رش الكرمــات مطلقــً بهــذه التركيــزات حتــى التقــل خصوبــة 

البراعــم فــى الســنة التاليــة.

3. تحليق الساق

يتــم تحليــق الســاق باســتخدام ســكاكين خاصــة ذات ســالحين المســافة بينهــم 8/1 بوصــة مــع مالحظة  	
إزالــة اللحــاء دون إحــداث ضــرر بالخشــب.

وتتــم هــذه العمليــة بيــن رشــتى الجبريلليــن التــى تجــرى بعــد العقــد فــى صنفــى الطومســون ســيدلس  	
والفليــم ســيدلس وتجــرى هــذه العمليــة بهــدف الحصــول علــى زيــادة كبيــرة فــى حجــم الحبــات ويمكــن 
اســتخدام مقصــات خاصــة بالتحليــق لتحليــق دوابــر اإلثمارفــى صنــف الفيليــم ـ أو القصبــات الثمريــة فــى 

صنــف الـــطومسون ســيدلس وهــذه الطريقــة أقــل ضــررًا مــن تحليــق الســاق.

4. خـف أجـزاء العنقـود: 

ــة  ــواء بإزال ــد س ــد العق ــرى بع ــى تج ــن الت ــتى الجبريللي ــن رش ــات بي ــً بالمقص ــود يدوي ــزاء العنق ــف أج ــم خ يت
فريعــات أو حبــات للعمــل علــى تــرك فراغــات للحبــات الموجــودة علــى العنقــود لتصــل إلى الحجــم المطلوب 
للتصديــر دون حــدوث أى تزاحــم بيــن تلــك الحبــات وذلــك بتــرك الفرعيــن العلوييــن مــن كل جانــب مــن جوانــب 
العنقــود ثــم إزالــة أفــرع بالتبــادل مــن كل جانــب ثــم تــرك فرعيــن متقابليــن مــن كل جانــب ثــم قــص حوالــى 

5 ســم مــن الطــرف الســفلى للعنقــود.

تحليق الساق.
©ucdavis
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بعض العمليات الهامة التى تجرى بالمزرعة 

	. تــرك عــدد محــدد مــن العناقيــد علــى الكرمــات وخاصــة فــى صنــف الـــ Flame Seedless بحيــث اليزيــد عــن 
25 - 30 عنقــود علــى الكرمــة وذلــك بإزالــة العناقيــد الزائــدة قبــل مرحلــة التزهيــر بحيــث يتــرك عنقــود واحــد 

علــى كل فــرع ويفضــل العنقــود الجيــد الشــكل المبكــر فــى الظهــور.

	. خــف األوراق بإزالــة عــدد مــن األوراق أســفل العنقــود مع عدم إزالــة الورقة المقابلة للعنقود وذلك لكشــف 
العنقــود للمعاملــة بالجبرليــن ويمكــن إزالــة األوراق حــول العناقيــد عنــد بدايــة التلويــن أو عنــد وصــول المــواد 
الصلبــة الذائبــة بالحبــات حوالــى 10 فــى المئــه وذلــك باســتخدام الرفراكتوميتــر اليــدوى ويراعــى عــدم تعرض 

العناقيد ألشــعة الشــمس المباشــرة.

	. الرش لمقاومة أعفان الثمار إبتداء من مرحلة التزهير بأحد المبيدات الموصى بها.

	. للمســاعدة علــى النضــج المبكــر للثمــار يتــم إجــراء تحليق الســاق بســكين ذو ســالح واحــد عند بدايــة التلوين 
فــى األصنــاف الملونــة أو وصــول المواد الصلبــة الذائبة بالحبات حوالى 10 - 12 فــى المئه غير الملونة. 

5. يفضل عدم خلط الجبريللين بأى مبيدات فطرية أو حشرية. 

6. يمكــن اســتخدام الســيتوفكس بتركيــز 5 جــزء فــي المليــون مــع الرشــة األولــى بالجبريلليــن التــى تجــرى 
بعــد العقــد (2/1 ســم3 / 1 لتــر مــاء) للعمــل علــى زيــادة قطــر الحبــات.

7. المعاملــة باإلثيفــون (اإلثيريــل): ينتج عن اســتخدام هذا المركب غاز اإليثيلين الذى يعمل على ســرعة النضج 
وكذلــك تحســين التلويــن فــى األصنــاف الملونــة . وقــد اســتخدم بتركيز 500 جزء فــي المليون لتحســين اللون 
فــى العنــب الرومــى األحمــر والفليــم والكينــج روبى عند معاملة العنــب فى بداية التلوين، كما يســتخدم فى 
األصنــاف البيضــاء عنــد وصــول المــواد الصلبــة الذائبة إلــى حوالى 8 - 10 فــى المئه ويجب الحذر عند اســتخدام 
هــذا المركــب وذلــك بتحديــد التركيــز المناســب وموعــد الــرش حيث ينتــج عن الخطأ فــى المعاملة زيــادة فرط 
حبــات العنقــود . كمــا يراعــى عــدم رش المجمــوع الخضــرى حتــى اليحــدث تســاقط لــألوراق ويمكــن خلــط 
مــادة NAA ( فيمــون ) مــع اإلثيريــل لتقليــل األثــر الضــار لإلثيريــل علــى زيــادة الفــرط وذلــك بتركيــز 10 - 15 جــزء 

في المليون. 

عنقــود عنب ريد جلوب.
©2018 FRUIT ROYALE
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سكون البراعم فى العنب
تعتبــر مرحلــة الســكون فــى العنــب هــى الفتــرة التــى يتوقــف فيهــا نمــو شــجيرات العنــب وهــى صفــة وراثيــة 
ــل  ــالل فص ــرة خ ــذه الفت ــون ه ــب، وتك ــجيرة العن ــاة ش ــي حي ــنوية ف ــدورة الس ــتكمال ال ــة الس ــرة ضروري وفت
الخريــف والشــتاء مــع إنخفــاض درجــات الحــرارة ويتــم خاللهــا أســتكمال وحــدات البــرودة المطلوبــة لكســر 
ســكون البراعــم وأســتعادتها القــدرة علــى النمــو فــى الربيــع التالــى، أمــا المناطــق التــي بهــا خريــف وشــتاء 
حــار أو دافــيء فــال تســتكمل وحــدات البــرودة بالشــكل الكافــي وبالتالــي تؤثــر علــى تجانــس خــروج العيــن 
(عــدم تجانــس تفتــح البراعــم) وبالتالــي يرتبــط بذلــك العديــد مــن المشــاكل أثنــاء الموســم ويكــون أهــم 
تلــك المشــاكل عــدم تفتــح البراعــم وقلــة النمــوات الخضريــة وبالتالــى ضعــف الشــجيرات وانخفــاض اإلنتــاج 

وفــى هــذه الظــروف البــد مــن أســتخدام كاســرات للســكون.

ــرة  ــرات الفســيولوجية التــى تحــدث لشــجيرة العنــب فــى فت أهــم التغي
ــدء الســكون ــف وب الخري

إصفرار األوراق

ــث  ــف حي ــم الخري ــدء موس ــرارة وب ــة الح ــاض درج ــع إنخف ــيخوخة م ــة الش ــى مرحل ــول ف ــدأ األوراق بالدخ تب
ــتوى  ــاض مس ــارا وانخف ــال ونه ــو لي ــرودة الج ــار، ب ــول النه ــر ط ــة لقص ــى نتيج ــاء الضوئ ــدل البن ــض مع ينخف
الكلورفيــل وشــيخوخة األوراق، مؤديــا إلصفــرار األوراق ويبــدأ معهــا تحلــل مكونــات األوراق أســتعدادا لعــودة 
ــن  ــكون ع ــة الس ــي مرحل ــول ف ــي للدخ ــث طبيع ــدث ح ــذع. ويح ــروع والج ــى الف ــات األوراق ف ــن مكون تخزي
طريــق انخفــاض فــي درجــات الحــرارة خــالل نهايــة موســم النمــو وبالتزامــن مــع قصــر طــول اليــوم وتختلــف 

حساســية األصنــاف فــى إســتجابتها لبــدء الدخــول فــى الســكون. 

تساقط األوراق

ــات  ــم مكون ــترجاع معظ ــد أس ــكون بع ــة الس ــدأ مرحل ــو وب ــة النم ــة مرحل ــى نهاي ــاقط األوراق ف ــدأ تس يب
األوراق وتخزينهــا فــى الفــروع، وبالتالــى يتوقــف حجــم الكربوهيــدرات المخزنــة خــالل هــذه المرحلــة علــى 
ــو  ــث أن النم ــاد، حي ــد الحص ــا بع ــرة م ــالل فت ــجيرات خ ــة الش ــو وحال ــم النم ــاء موس ــري أثن ــو الخض ــوة النم ق
الخضــرى الزائــد أو الضعيــف يعنــي تخزيــن ســيء (قلــة التخزيــن) أمــا حالــة النمــو الخضــرى المتــوازن يــؤدي 
ــرية  ــات حش ــة إصاب ــرة نتيج ــة مبك ــي مرحل ــألوراق ف ــاقط ل ــدث تس ــا يح ــد وحينم ــن جي ــتوى تخزي ــى مس إل
أو فطريــة أو انخفــاض درجــات الحــرارة مبكــرا عــن موعدهــا فهــذا يــؤدي إلــى ضعــف وقلــة التخزيــن فــي 
خشــب شــجيرات العنــب. لذلــك يجــب الحفــاظ علــى األوراق خــالل الموســم وتســاقطها طبيعيــا فقــط فــى 

ــم. ــة الموس نهاي

براعم العنب )عين العنب(

عيــن العنــب التــي دخلــت مرحلــة الســكون هــي عيــن مركبــة تحتــوي علــى 3 براعــم (برعــم اساســي فــى 
المنتصــف ويجــاوره برعميــن ثانوييــن) البرعــم األساســي هــو الــذى ينمــو ليعطــى الفــرخ الخضــرى فــى الربيــع 
ولكــن عنــد حــدوث ضــرر لهــذا البرعــم أو موتــه فــإن أحــد البراعــم الثانويــة ينمــو ليحــل محــل البرعــم 
ــان،  ــم األحي ــي معظ ــد ف ــود جي ــى عنق ــوي عل ــية تحت ــن الرئيس ــدة أن العي ــات الجي ــن المالحظ ــي، وم الرئيس
أمــا العيــن الثانويــة األولــى فثلــث حجــم العنقــود إن وجــد، أمــا العيــن الثانويــة الثانيــة فعــادة ال تكــون بهــا 

عناقيــد عنــب (منعدمــة الخصوبــة) فقــط نمــو خضــري.
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نضج الطرحات

قبــل الدخــول فــي مرحلــة الســكون تتحــول النمــوات مــن اللــون األخضــر إلــى اللــون البنــي، خــالل تلــك 
العمليــة تتكــون القشــرة الخارجيــة (القلــف الخارجــي) حيــث يبــدأ النضــج مــن قاعــدة الطــراح متجهــا نحــو 
القمــة الناميــة وهــذا مؤشــر علــى بــدأ دخــول النبــات فــي مرحلــة الســكون، يقــل محتــوى النمــوات والبراعــم 
مــن المــاء خــالل هــذه المرحلــة التــي تســبق الســكون مباشــرة، ويتزامــن ذلــك مــع تراكــم الكربوهيــدرات فــى 
القصبــات وخشــب شــجيرات العنــب خــالل فتــرة مــا بعــد الحصــاد. لــذا مــن الضــرورى اإلهتمــام واإلســتمرار 
بالــرى والتســميد والمكافحــة بعــد جمــع المحصــول. كلمــا كان تراكــم الكربوهيــدرات جيــد فــى الخشــب 
يكــون أكثــر نضجــا وتحمــال لبــرودة الشــتاء وأقــل عرضــة لتكــون كــرات الثلــج داخــل الخاليــا إذا مــا انخفضــت 
درجــات الحــرارة مــا دون الصفــر (تجمــد الخاليــا). كمــا أن البراعــم الســاكنة محميــة بواســطة الغــالف 
الصوفــي والخراشــيف القويــة خــالل مرحلــة تصــوف العيــن فــي فتــرة الســكون (الســكون البيئــي) وخــالل 

ــى – 3.5°م.  ــل حت ــيف وتتحم ــن الخراش ــة م ــة بطبق ــل محمي ــن تظ ــاخ العي ــة انتف مرحل

التقليم وتوجية النموات

التقليم الشتوى لشجيرات العنب المثمرة

ــرة علــى عمــر المزرعــة وإنتاجيتهــا وجــودة ثمــار  عمليــة التقليــم مــن أهــم واخطــر العمليــات المؤث
عنــب المائــدة بشــكل خــاص عنــد الحصــاد. لذلــك فــإن التقليــم لــه أســس وقواعــد هامــة يبنــى عليهــا 
جميــع العمليــات الفنيــة التاليــة خــالل الموســم للحفــاظ علــى الشــجيره ألطــول فتــرة ممكنــه تحــت 

ظــروف إنتــاج جيــدة. ومــن أهــداف تقليــم الثمــار مــا يلــى:

تجديد حيوية الشجيرات كل عام عن طريق تجديد وحدات حمل المحصول الطراحات أو الدوابر. 	
التوزيــع الجيــد للنمــوات والمحصــول علــى اذرع شــجيرة العنــب لضمــان التعــرض الجيــد للضــوء حيــث يعتبــر  	

التقليــم أول مرحلــة فــى إدارة المجمــوع الخضري.
تحديــد إنتاجيــة الشــجيرة حيــث يعتبــر التقليــم معاملــة خــف ولــذا فــى حالــة الرغبــة فــى انتــاج متوســط  	

7-8 طن/فــدان، يجــب التقليــم علــى اســاس 25 عنقــود/ شــجيرة فــى حالــة الزراعــة 2×3م، وهــذا يحتــاج 
تــرك 40-60 عين/شــجيرة فــى الفليــم ســيدلس والبرايــم بينمــا نحتــاج 110-130 عين/شــجيرة فــى 

ــوبيريور.  ــيدلس والس ــون س الطومس
التحكــم فــى حجــم الشــجيرات ومنــع تشــابك النمــوات للســماح للضــوء لتخلــل المجمــوع الخضــرى مــع  	

تهويــه جيــدة لتقليــل األعفــان. 
مقاومة بعض األمراض بإزالة األجزاء المصابة والميته. 	
إستبدل ذرع أو كردون أستطال أكثر من الالزم أو ضعف إنتاجه أو لتجديد حيويته. 	
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أسس وقواعد التقليم الشتوى

يفضــل أن يتــم التقليــم علــى دورتيــن األولــى يتــم فيهــا إزالــة األجــزاء التــي ال نحتاجهــا مــن طراحــات 
غيــر مناســبة وتقصيــر الطراحــات المتبقيــة علــى الطــول المناســب أمــا الــدورة الثانيــة فيتــم فيهــا 
ضبــط العــدد المناســب للشــجيرات وعمــل الدوابــر وإزالــة الزائــد عــن المطلــوب. يكــون الحــد األقصــى 
المســموح بــه علــى الــذراع الواحــد )ربــع الشــجرة( هــو 4-6 طرحــات، مــع مراعــاة أن ســمك الطراحــات 
ــة  ــة المقطــع ال يقــل عــن 7 مــم ويفضــل أن يكــون ســمك المنطقــة القاعدي فــي الفليــم عنــد نهاي
)بعــد 1-2 عيــن( 12 مــم ويصــل فــي الســوبيريور والكرمســون 16 مــم وأحيانــا يصــل إلــى 20مــم. هــذا 

وتقــوم اســس التقليــم الشــتوى علــى:
ــث ان  	 ــف حي ــة الصن ــى خصوب ــد عل ــم ويعتم ــد التقلي ــراح عن ــرة أو الط ــى الداب ــون عل ــدد العي ــد ع تحدي

ــن  ــال يمك ــام روي ــويت أوأوت ــي س ــم، األيرل ــم، البراي ــل الفلي ــة مث ــة خصب ــا القاعدي ــى براعمه ــاف الت األصن
ــام T أو  ــم بنظ ــي التدعي ــن ف ــول 2-3 عي ــر بط ــم الدواب ــث تقل ــة حي ــام التربي ــب نظ ــى حس ــا عل تقليمه
Y أو الجيبــل أو علــى طراحــات 5-6 عيــن فــي حالــة التكاعيــب. أمــا األصنــاف التــى براعمهــا القاعديــة 
خضريــة (ضعيفــة الخصوبــة) مثــل الســوبيريور والطومســون يكــون طــول الطــراح 10-12 عيــن وبالنســبة 

للكرمســون يكــون طــول الطــراح 6-8 عيــن.
اختيار المكان الجيد للطراح الذي يحافظ على شكل تربية الشجرة. 	
اختيــار الطرحــات الناضجــة والمعرضــة ألكبــر إضــاءة ممكنــه مــع اختيــار الطراحــات المتوســطة الســمك  	

ويســتبعد (الرفيعــة الضعيفــة والســميكة أكثــر مــن الــالزم).
التوزيــع الجيــد للطراحــات ويفضــل أخــذ الطراحــات علــى الســلك لتســهيل التربيــط وذلــك حســب نظــام  	

التدعيــم المســتخدم.
تــرك عــدد 4-8 دابــرة تجديديــة (1-2 دابــرة بطــول 1-2 عيــن علــى كل ذراع) فــى األصنــاف التــى تحتــاج  	

ــلك. ــت الس ــجيرة أو تح ــر الش ــي حج ــر ف ــذه الدواب ــرك ه ــى)، وتت ــل (قصب ــم طوي تقلي
يجــب أن تكــون الفتــرة بيــن التقليــم ورش الدورميكــس (لكســر ســكون البراعــم) أقــل وقــت ممكــن وال  	

يفضــل أن تزيــد عــن 10 أيــام خاصــة فــي حالــة الشــتاء الدافــيء.

شــكل شــجيرات عنب مرباه على تكاعيب )قبل التقليم(.
© Ebeid abou elkhier

 توجيــه وتربيط الطراحات على األســالك بعد التقليم وقبل رش
© Ebeid abou elkhier .الدورميكــس

توجية وتربيط الطراحات على األســالك فى التكاعيب.
© FAO/Yehia Salah

  شــكل شــجيرات العنب بعد تربيط الطراحات على األسالك فى
© FAO/Yehia Salah .التكاعيــب

شــكل شجيرات عنب ســوبيريور مقلمة تقليم قصبى. 
 © FAO/Yehia Salah  .علــى تكاعيب
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كسر البراعم 

ــدرة  ــن ق ــد م ــة لتزي ــة وراثي ــي صف ــتاء وه ــف والش ــل الخري ــى فص ــى ف ــكون داخل ــى س ــم ف ــل البراع تدخ
الشــجيرات علــى تحمــل بــرد الشــتاء، ولكــي تســتعيد هــذه البراعــم قدرتها علــى النمو البــد ان تتعــرض لفترات 
كافية من البرودة أقل من 10°م (إحتياجات البرودة) تكون بعدها مهيئة للنمو مع ارتفاع درجة الحرارة فى 
نهايــة الشــتاء وبدايــة الربيــع   وهــذا مــا يســمى بكســر الســكون. نظــرا ألن الشــتاء فــى مصــر دافــئ ال تحصــل 
البراعــم علــى إحتياجاتهــا مــن البــرودة بشــكل كافى مما يؤدى إلى عــدم تجانس تفتح البراعم، وهذا يســبب 
العديــد مــن المشــاكل فــى الموســم القــادم، لــذا نحتــاج للمعاملــة بالدورميكــس ككاســر للســكون لحــث 
ــات  ــتجابة للعملي ــو واإلس ــى النم ــس ف ــى تجان ــؤدى ال ــا ي ــم مم ــس للبراع ــر والمتجان ــح المبك ــام التفت وإنتظ
الزراعيــة خــالل الموســم. ويكــون ميعــاد اســتخدام الدورميكس بعد يــوم 21 ديســمبر/كانون األول حيث من 
هــذا التاريــخ يبــدأ زيــادة طــول ســاعات النهــار، وعامــة ميعــاد التقليــم يعتمــد علــى ميعــاد رش الدورمكــس 
بحيــث ال يجــب أن يكــون مبكــر ممــا يقلل من كفاءة المعاملة أو متأخر حتــى ال يضر البراعم مع بدء تفتحها. 

يســتخدم الدورميكــس بتركيــز 5 فــى المئــه بغــرض التبكيــر فــي التفتــح أو عندمــا تكــون الطراحــات الشــتوية 
ســميكة أو نســتخدم تركيــز 3 فــى المئــه بغــرض التجانــس فــي خــروج النمــوات وفــي األصنــاف المتأخــرة. فــي 
حالــة الفليــم يكــون أفضــل موعد لــرش الدروميكس مــن 5-12 يناير/كانون الثاني ويكون بتركيــز 5 فى المئه. 
ــة  ــة التغطي ــي حال ــي وف ــون الثان ــن 5-15 يناير/كان ــس م ــرش بالدروميك ــون ال ــوبيريور يك ــة الس ــي حال ــا ف ام
بالبالســتيك يتــم الــرش مــن بدايــة يناير/كانــون الثانــي. وبالنســبة الــى الكريمســون، الريــد جلــوب، األوتــام رويــال 
والطومســون فــإن الدروميكــس يســتخدم في نهايــة يناير/كانون الثانــي وبداية فبـراير/شبـــاط وفي المناطق 

المتأخــرة مثــل النوباريــة يفضــل التأخيــر إلــى فبـراير/شبـــاط ويكــون بتركيــز 2.5 – 3 فــى المئــه.

التعليمات المتبعة للرش بالدورميكس

ــرب  	 ــن األكل والش ــد ع ــات والبع ــة، كمام ــس واقي ــن مالب ــرش م ــد ال ــة عن ــالمة الالزم ــات الس ــاع احتياط إتب
ــس). ــى الدورميك ــة ف ــادة الفعال ــن (الم ــيناميد الهيدروجي ــورة س لخط

الــرش فــي الصبــاح الباكــر بعــد انتهــاء الشــبورة أوالنــدى مباشــرة حتــى تكــون الطراحــات منديــه وتتشــرب  	
المحلــول جيــدا.

تغريق الطراحات جيدا بحيث تتعرض جميع العيون لسيناميد الهيدروجين. 	
عدم الرش في وجود الرياح أو ارتفاع درجة الحرارة عن 26 °م أو في وجود أمطار. 	
إذا حدث سقوط أمطار قبل مرور 6 ساعات على الرش يتم إعادة الرش بنصف التركيز المستخدم. 	
ــض  	 ــرش لبع ــادة ال ــب إع ــرش لتجن ــد ال ــي عن ــل لون ــع دلي ــة ووض ــر أيوني ــرة غي ــادة ناش ــة م ــل إضاف يفض

الصفــوف.
ــتخدام  	 ــد اس ــات) فعن ــر، طراح ــم (دواب ــوع التقلي ــرش ون ــوع أداة ال ــى ن ــرش عل ــول ال ــة محل ــدد كمي تح

ــول  ــون المحل ــرش يك ــدس ال ــا مس ــدان أم ــول 200-300 لتر/ف ــدل المحل ــون مع ــة يك ــة الظهري الرشاش
المهــم  لتر/فــدان  الــرش 600-400  محلــول  يكــون  األوتومايــزر  اســتخدام  وعنــد  لتر/فــدان   400-300

ــد. ــق الجي التغري
تتراوح الفترة من الرش بالدوميكس إلى تفتح البراعم من 4-6 أسابيع. 	



الفصـل الثالث

األضرار الفسيولوجية 
وأمراض وأفات العنب



مظهر لســعة الشــمس علي ثمار العنب الطومسون سيدليس.
 ©FAO/Yehia Salah



سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

44

سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

44

المشاكل الفسيولوجية الشائعة الحدوث لعنب المائدة

عدم التفتح الجيد للبراعم

ينتج فشل التفتيح الجيد للبراعم عن عدة اسباس من أهمها:

رش الدروميكــس مبكــرا عــن الميعــاد المناســب أو فــي درجــة حــرارة عاليــة (األفضــل الــرش عنــد أقــل درجة  	
حــرارة خــالل اليوم).

تركيــز الدروميكــس المســتعمل حيــث ينصــح بتركيــز 1-7 فــى المئــه والمعتــاد 3-5 فــى المئــه وفــي حالــة  	
اإلنتــاج المبكــر ال يقــل التركيــز عــن 4 فــى المئــه وال يزيــد عــن 5 فــى المئــه وإذا كان لدينــا طراحــات ســميكة 
ــا  ــر وكل منه ــى األكث ــبوع عل ــا أس ــن بينهم ــس مرتي ــتخدم الدروميك ــر يس ــي القط ــم ف ــن 20 م ــر م أكب

بتركيــز 5 فــى المئــه وتكــون األولــى موجهــة للبراعــم األولــى علــى الطراحــات.

طريقــة رش الدروميكــس وكميــة محلــول الــرش حيــث يراعــى أن يتــم الرش بطريقــة جيدة ويتــم التحكم  	
فــي أداء العمــال حيــث أن اإلخفــاق فــى رش برعــم واحــد فقــط فــي كل طــراح أو حتــى نصــف برعــم يعني 
فقــد 10 فــى المئــه مــن المحصــول، ويراعــى أن تكــون كميــة محلــول الــرش 200 لتــر (رشاشــة ظهريــة) 

،400-600 لتــر (أوتومايــزر) للفــدان وال تزيــد المســافة بيــن الفونيــة والطراحــات عــن 30 ســم.

ميعاد التقليم: ال يفضل التقليم المبكر جدا حيث يسبب عدم تجانس في تفتح البراعم. 	

ــر عــن 12-10  	 ســمك الطراحــات المتروكــه فــي التقليــم البــد أال يقــل فــي أي صنــف عــن 10 مــم والدواب
مــم فمثــال (الطومســون مــن 10-12 مــم فــي بدايــة الطــراح – الســوبيريور مــن 12-18 مــم فــي بدايــة 
الطــراح ومــن 8-10 مــم فــي نهايتــه – الفليــم 10-12 مــم – البرايــم 10مــم – الكريمســون مــن 20-15 

مــم).

محتــوى الرطوبــة فــي التربــة حيــث تعتبــر كميــة الســيتوكينينات المنتجــة مــن الجــذور عامــل أساســي مؤثر  	
فــي تجانــس عمليــة تفتــح البراعــم وإلنتــاج كميــة كبيرة من الســيتوكينينات البــد أن يكون نمو الجــذور كبير 
وســريع وعند التعرض للعطش خالل الشــتاء فهذا يقلل من نشــاط الجذور وبالتالي كمية الســيتوكينينات 
المنتجــة وهــذا يؤثــر علــى تفتــح البراعــم ولهــذا ال يفضــل أي نوع مــن اإلجهاد على األشــجار ويراعــى أال تقل 
الســعة الحقليــة فــي التربــة خــالل الصيــف عــن 30 فــى المئــه مــن الســعة الحقليــة الكليــة وفــي الشــتاء ال 
تقــل عــن 50 فــى المئــه والبــد من الري عندما نصــل لهذا الحد وال يفضــل التعطيش إلجبار الشــجيرات على 
إســقاط األوراق للدخــول فــي طــور الســكون فســقوط األوراق يثبــط نمــو البراعــم ويمكــن تســاقط األوراق 
فى نهاية الموســم طبيعيا يدويا أو كيماويا باســتخدام ســلفات الزنك بتركيز 2-4 فى المئه حســب حجم 
النمــو الموجــود وفــي هــذه الحالــة يعتبــر الزنــك ســماد أيضــا ويســاعد النبــات علــى إنتــاج الســيتوكينينات).

درجــة حــرارة الشــتاء حيــث انــه يمكــن التغلــب علــى مشــاكل اإلنتــاج فــي الشــتاء الدافــيء بتأخيــر التقليــم  	
أســبوع إلــى أســبوعان عــن الموعــد المناســب ورش الدروميكــس بتركيــز عالــى 5 فــى المئه علمً بــان هذا لن 
يؤثــر علــى ميعــاد الحصــاد الطبيعــي كثيــرا، كمــا يفضل تأجيــل رش الدروميكس لمدة أســبوع عــن الميعاد 

المعتــاد ايضــا فــي الشــتاء البــارد حتــى نضمــن عمليــة التجانــس فــي تفتــح البراعــم.
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قلة خصوبة البراعم 

العنــب مــن الفواكــه التــى تتكــون براعمهــا الزهريــة فــى الصيــف الســابق لتفتحهــا أي ان محصــول العــام 
القــادم يتكــون فــى الموســم الســابق وقــت حمــل المحصــول حيــث يبــدأ تكويــن البراعــم الزهريــة للعــام 
ــة  ــة الغذائي ــان الحال ــى ف ــو وبالتال ــم النم ــوال موس ــتمر ط ــي ويس ــام الحال ــر للع ــة التزهي ــن مرحل ــادم م الق
ــام  ــم للع ــن البراع ــى تكوي ــر عل ــكل كبي ــر بش ــول تؤث ــة المحص ــة وكمي ــوات الخضري ــوه النم ــجيرة وق للش
ــو  ــم النم ــالل موس ــاد خ ــجيرة ألي إجه ــرض الش ــإن تع ــك ف ــتقبلي ولذل ــول المس ــى المحص ــادم وبالتال الق
يؤثــر علــى خصوبــة العــام القــادم ويؤثــر أيضــا علــى شــكل العنقــود ولــذا قــد تظهــر مشــكلة قلــة خصوبــة 

ــا. ــة دون غيره ــل المزرع ــق داخ ــى مناط ــرى أو ف ــزارع دون األخ ــض الم ــي بع ــم ف البراع

أهم العوامل المسببه لقلة خصوبة البراعم والمعامالت الخاصة بها

تفتــح البراعم في العنب.
©FAO/ Yehia Salah
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محصــول العــام الســابق: فــإذا كان عــدد العناقيــد علــى الشــجيرة كبيــر فــإن هــذا يعنــي التأثيــر بالســلب  	
علــى المحصــول فــي العــام التالــي والبــد مــن معادلــة كميــة الســماد للمحصــول والحمــل الــذي تحملــه 
الشــجيرة فالمعادلــة الســمادية التــي تنتــج 8 طن/فــدان غيــر التــي تنتــج 12 طن/فــدان ومعــدل التســميد 
ــوات  ــي ونم ــول عال ــا محص ــون لدين ــا يك ــول وعندم ــود أص ــدم وج ــود أو ع ــف ووج ــب الصن ــف حس يختل
خضريــة كثيفــة ســتكون طراحــات العــام التالــي ضعيفــة، وفــي حالــة زيــادة عــدد العناقيــد وقلــة تعــرض 

البراعــم لإلضــاءة خــالل الموســم يقلــل مــن خصوبتهــا وبالتالــى قلــة محصــول العــام التالــي.

معامــالت الشــجيرات بعــد الجمــع: يجــب اإلهتمام بعمليــات الخدمة بعد الحصاد كما كانــت قبل الحصاد  	
ويجــب عــدم تعــرض الشــجيرات لإلجهــاد بالتعطيــش أو اإلصابات الحشــرية أوحدوث تســاقط مبكر لألوراق 
يــؤدي إلــى انخفــاض الخصوبــة اواالهمال فــي مكافحة النيماتــودا، أعفان الجذور، مكافحة الحشــرات مثل 
الجاســيد والتربــس اواألمــراض خاصــة بعــد جمــع المحصــول، فالنيماتــودا تســبب خســائر تقــدر بحوالــي 50 
فــى المئــه مــن اإلنتــاج والضــرر الناتــج مــن اإلصابــة بالنيماتــودا يســاوي نصــف الضــرر الناتــج من باقــي اإلصابات 
األخــرى، والمــزارع المصابــة يكــون خــروج العيــن فيهــا طبيعــي حتــى 15 ســم طــول للنمــوات الخضريــة ثــم 
يحــدث توقــف للنمــو الخضــري وذبــول ومــوت العنقــود. كمــا يؤثــر النمــو الخضــري الكثيــف وعــدم التقليم 
ــطس/ آب  ــهر أغس ــى ش ــي إل ــم الصيف ــر التقلي ــب تأخي ــي ويج ــام التال ــة الع ــى خصوب ــا عل ــي أيض الصيف
وســبتمبر/أيلول ولكــن أفضــل ميعــاد لعمــل التقليــم الصيفــي يكــون عقــب الحصــاد مباشــرة أو بعدهــا 

بأســبوعين.

إدارة فتــرة الســكون: كميــة البــرودة المتجمعة خالل الشــتاء تحســن من جودة وشــكل العنقــود حيث يبدأ  	
العنقــود تكوينــه مــن أبريل/نيســان وإذا حــدث أي اجهاد على الشــجرة يؤثر على شــكله وخروج العين وفي 
ــول  ــي المحص ــى ف ــة (أعل ــون خصب ــر وتك ــطى الكبي ــم الوس ــو البرع ــن ينم ــح العي ــي لتفت ــع الطبيع الوض
وجــودة عاليــة) إذا كانــت كميــة البــرودة المتجمعــة جيــدة ولــم يحــدث اجهــادات تــؤدي إلــى مــوت العيــن 
الرئيســية، أمــا إذا حــدث اجهــادات أدت إلــى مــوت العيــن األساســية تخــرج العيــون الثانويــة وهــي أقــل فــي 

المحصــول وجــودة العناقيــد.

الدروميكــس: إذا تــم رش الدروميكــس مبكــرا أكثــر مــن شــهرين مــن التفتــح الطبيعــي يحــدث انخفــاض  	
ــي  ــة الت ــوات الخضري ــدد النم ــل ع ــه يقل ــة ألن ــى الخصوب ــر عل ــر مباش ــكل غي ــر بش ــح ويؤث ــبة التفت ــي نس ف

ــن. ــي للعي ــح الطبيع ــل التفت ــابيع قب ــن 4-6 أس ــو م ــل ه ــرش األمث ــاد ال ــل العناقيد.وميع تحم

تفتــح البراعــم: تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الخصوبــة عنــد تعــرض العيــن لدرجــات حــرارة منخفضــة تــؤدى  	
لعمليــة اجهــاض العنقــود. بعــد رش الدروميكــس فــي المــزارع المغطــاة الن الصــوب تجمــع الحــرارة 
وتخــرج فيهــا النمــوات مبكــرا، فعنــد مواجهــة البراعــم الحديثــة الخــرج درجــات حــرارة منخفضــة (صقيــع 
مــن 2-4°م) مــع ارتفــاع شــديد لدرجــات الحــرارة أثنــاء النهــار يتســبب اجهــاض للعناقيــد فــي بدايــة األمــر 
وتحــول العنقــود إلــى اللــون األبيــض المخضــر ثــم إلــى أصفــر ثــم إلــى اللــون البنــي وفــي النهايــة يســقط 
العنقــود، أمــا فــي المــزارع المكشــوفة والمــزارع التــي تتأخــر فــي رش الدروميكــس يكــون تفتــح البرعــم 

وخــروج النمــوات بعــد موجــة الصقيــع وبالتالــي هــي أكثــر خصوبــة.

مسببات االصفرار عقب خروج النموات

انخفاض درجات الحرارة عقب تفتح العيون فى بداية موسم النمو. 	
قلة المخزون فى خشب الشجيرات فى العام الماضى. 	
اإلصابة بالنيماتودا وضعف المجموع الجذري. 	
ــن  	 ــر م ــوبيرويور أكث ــع الس ــر م ــرارة (تظه ــات الح ــديد لدرج ــاض الش ــع انخف ــع م ــي المرتف ــميد األزوت التس

الفليــم والطومســون).
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انخفاض وتشوه العنقود مبكرا

توجــد هــذه الظاهــرة فــي بدايــة الموســم حيــث نجــد أن أكتــاف العنقــود أو العنقــود بأكملــه يمــوت ويرجــع 
ذلــك إلــى زيــادة األمونيــا إلــى حــد التســمم ولــو كان فــرق درجــة الحــرارة بيــن الليــل والنهــار كبيــر وبخاصــة 
فــي حالــة اســتخدام الصــوب وتظهــر كذلــك فــي حالــة وجــود ربيــع بــارد وعنــد رؤيــة بــوادر هــذه المشــكلة 
يتــم إضافــة ســلفات ماغنســيوم 2-3 مــرات وقــد يصاحــب هــذه المشــكلة ظهــور العنــق األســود. كمــا قــد 
ــادة  ــع زي ــن م ــروج العي ــن خ ــرة م ــل المبك ــالل المراح ــع) خ ــرارة (الصقي ــات الح ــاض درج ــبب انخف ــون بس تك

الضبــاب. 

العنق األسود والحبة المائية )التشوه المتأخر للعنقود(

لــه عالقــة بزيــادة مســتوى األمونيــا فــي العنقــود ســواء حبــات أو خشــب العنقــود كمــا أن مــا يحــدث فــي 
ــادة االصفــرار وحمــى الربيــع تســاعد فــي ظهــور تلــك الظاهــرة. لــه  ــا وزي ــادة األموني بدايــة الموســم مــن زي
عالقــة مباشــرة بنقــص الكالســيوم والماغنســيوم فــي خشــب العنقــود والحبــات ومــن أســباب العنــق 

ــي: ــا يل ــة م ــة المائي ــود أو الحب األس
كثافة النمو الخضري. 	
زيادة جرعة التسميد اآلزوتي وتأخير اإلضافة. 	
	 .K/Mg,Ca عدم اإلتزان في التسميد ما بين
تعرض شجيرات العنب الجهادات مثل الحرارة – زيادة الري باإلضافة للحمل الزائد للمحصول. 	

العنق األســود لحبات العنب الفليم ســيدليس.
©FAO/Yehia Salah
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اهم المعامالت للتحكم في العنق األسود والحبة المائية

التحكــم فــي اإلصابــات النيماتوديــة وأعفــان الجــذور وبالتالــي تحســن امتصــاص العناصــر خاصــة عنصــر  	
ــيوم. الكالس

ــري  	 ــاء ال ــة وم ــن ترب ــة م ــالت الالزم ــود التحلي ــع وج ــة م ــي خاص ــاس علم ــى أس ــزن عل ــميد مت ــج تس برنام
وتحاليــل لــألوراق.

ــة  	 ــالل مرحل ــاف خ ــن 3-7 أضع ــا بي ــون م ــل األوراق تك ــي تحلي ــيوم ف ــيوم والماغنس ــن البوتاس ــة بي العالق
ــبة. ــب النس ــيوم حس ــيوم أو ماغنس ــة بوتاس ــم إضاف ــا يت ــاء عليه ــة وبن ــاء بالحب ــزول الم ن

عدم المبالغة في زيادة عدد العناقيد على الشجرة وإزالة الزائد منها مبكرا قدر المستطاع. 	
وقــف التســميد اآلزوتــي فــي مراحــل مبكــرة عقــب عقــد الثمــار خاصــة الصــورة األزوت األمونيومــي مبكــرا  	

جــدا.
عــدم المبالغــة فــي الــري ويمكــن خفــض كميــة الــري 15-25 فــى المئــه مــن المقــرر اليومــي ويمنــع هــذا  	

فــي األراضــى الملحية.  
إدارة المجموع الخضري بشكل جيد (اإلضاءة تحت وسيلة التدعيم من 20-25 فى المئه إضاءة مباشرة). 	
تجنب زيادة النمو الخضري بشكل زائد.  	
اســتخدام الــرش الماغنســيوم قــد تســاعد كثيــرا فــي الحــد مــن تطــور المشــكلة وأيضــا الكالســيوم ألنهــا  	

تعمــل علــى الحــد مــن مشــكلة األمونيــا الحــرة. 

تشققات الثمار

تمثــل تشــققات الثمــار مشــكلة كبيــرة فــي العديــد مــن المــزارع وهنــاك صعوبــة فــي توقــع حــدوث 
ــؤدى  ــة ت ــل داخلي ــى عوام ــة إل ــة باإلضاف ــل خارجي ــكلة عوام ــك المش ــن تل ــئول ع ــققات والمس التش
الــى ضغــط مــن داخــل الحبــة علــى قشــرة حبــة العنــب فيحــدث التشــقق ومــن اهــم أســباب تلــك 

المشــكلة مــا يلــي: 

ارتفاع المحتوى الرطوبى فى التربة. 	
انخفاض درجات الحرارة مع زيادة الرطوبة الجوية. 	
عدم الحرص في الري (تذبذب الري قبيل الحصاد). 	
تأخير إزالة البالستيك فى الزراعات المغطاه. 	
انخفاض معدالت البخر. 	
المبالغة في استخدام الجبريللين والسيتوكينينات واألوكسينات أثناء التحجيم. 	
زيادة تراكم السكر يزيد من أمتصاص وإحتفاظ الحبات بالماء. 	
ــا القشــرة نتيجــة إصابــات حشــرية أو ميكانيكيــة فــي مراحــل مبكــرة مــن العقــد ثــم  	 مــوت بعــض خالي

ــدل. ــس المع ــرة بنف ــا القش ــدد خالي ــدم تم ــا وع ــادة حجمه ــاورة وزي ــا المج ــدد الخالي ــادة ع زي

ذبول الحبات فى العنب الفليم ســيدلس بواســطة.
©FAO/Yehia Salah

    ذبــول ومــوت الحبات فى مرحلة مبكرة بســبب ملوحة التربة وقلة
©FAO/Yehia Salah .ماء الرى فى العنب الطومســون ســيدلس
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عدم تجانس الحبات داخل العنقود

يوجــد عــدة أســباب قــد تــؤدى الــى عــدم تجانــس حبــات العنقــود ومنهــا ســوء التلقيــح واالخصــاب، هبــوب 
الريــاح فــى المراحــل األولــى مــن النمــو وقــت التزهيــر، األمطــار وقــت العقــد، الرطوبــة الجويــة المرتفعــة أو 
المنخفضــة أثنــاء التزهيــر وعقــد الثمــار، الحــرارة المنخفضــة والضبــاب. وفــى بعــض األصنــاف خاصــة المبكــرة 
مثــل الســوبيريور، البرايــم واأليرلــي ســويت تســاعد التغطيــة بالبالســتيك فــى التغلــب علــى هــذه المشــكلة.
كمــا ان ضعــف إنبــات حبــة اللقــاح وضعــف الخصوبــة مرتبــط بنقــص عنصــري الزنــك والبــورون اذ ان مســتوى 
قلويــة التربــة يعمــل علــى تثبيــط الزنــك فــي التربــة وال يدخــل إلــى النبــات. كمــا قــد يرجــع للصفــات الوراثيــة 
ــة  ــرارة باإلضاف ــض الح ــو منخف ــي ج ــر ف ــر، التزهي ــس مبك ــر ودروميك ــم مبك ــوبيريور، تقلي ــف الس ــل صن مث

للتبكيــر فــي معاملــة الخــف بالجبريلليــن. 

عنقــود عنب ريد جلوب.
©2018 FRUIT ROYALE
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األفات الحشرية

أعراض اإلصابة

ظهــور حشــرات بيضــاء اللــون علــى الــورق والقلــف، ثــم يصبــح القلــف ســائبً ويتــم تقشــيره بســهولة مــع تواجــد 
األفــراد تحــت القلــف، تمتــص الحشــرة عصــارة األوراق وتفــرز النــدوة العســلية التــى ينمــو عليهــا فطــر العفــن 
ــون  ــيقان بالل ــى الس ــلية وُتغط ــدوة العس ــى الن ــو عل ــذي ينم ــود ال ــن األس ــة بالعف ــر اإلصاب ــم تظه ــود. ث األس

األســود.

وقت ظهور اإلصابة
يتواجد فى الشتاء مختفيً تحت القلف فى منطقة

 الجذع من أسفل. وفى الربيع تظهر األفراد على السيقان
 وتتجه إلى العناقيد صيفً. 

توقيت المكافحة
وجود مظهر اإلصابة. 

إرشادات خاصة للمكافحة
بعد تقليم الشجرة ينصح بتقشير القلف وحرق 	

 مخلفات التقليم. 
تربية شجيرة العنب بحيث تكون العناقيد بعيدة 	

 عن الجذع.
حقن مبيد حشرى فى التربة يحتوي على مادة 	

 أيميداكلوبرايد فى الربيع.

رش الجذع بالزيوت المعدنية وأحد المبيدات الحشرية المتخصصة التالية:

البق الدقيقى

صــورة توضح البق الدقيقى والندوة العســلية على العنب.
©dwightthewinedoctor

ــرت  ــب ذك ــول العن ــات لمحص ــراض واألف ــة األم ــة او معالج ــتخدمة لمقاوم ــواد المس الم
ــوزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي  ــاءًا علــي توصيــات لجنــة مبيــدات اآلفــات الزراعيــة ب بن
المصريــة مــن خــالل كتــاب التوصيــات المعتمــدة لآلفــات الزراعيــة الصــادر فــي 2016. كمــا 
ــن  ــكندرية الذي ــة االس ــاتذة جامع ــات اس ــح وتوجيه ــي نصائ ــة عل ــادة العلمي ــوي الم تحت
شــاركوا فــي المحتــوي العلمــي وبنــاءًا علــي االبحــاث والتجــارب والخبــرة العمليــة لهــم. 
اتبــع تعليمــات الــرش الموصــي بهــا للمحافظــة علــي صحتــك وصحــة األخريــن واحــرص 

علــي تطبيــق ســبل الــرش اآلمــن والوقايــة.

اتبع تعليمات الرش الموصي بها للمحافظة علي صحتك وصحة األخرين واحرص علي تطبيق سبل الرش اآلمن والوقاية.
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تؤثر اإلصابة بالتربس على جودة الثمار حيث أن الحشرة خادشة ماصة.

أعراض اإلصابة على الثمار

ظهــور خــدوش ســطحية علــى شــكل مثلثــات بهــا مناطــق بنيــة مــع مناطــق افتــح يــزداد حجــم البقــع مــع 
كبــر حجــم الثمــار، يســبب مظهــر ســيء للثمــار عنــد الحصــاد خاصــة فــى األعنــاب البيضــاء.

أعراض اإلصابة على األوراق
تظهر على شكل مناطق محمرة تتحول للون الفضى على األوراق فى نهاية الموسم.

إعتبارات المكافحة
المرحلــة األولــى والهامــة فــى مكافحــة التربس تبدأ من فتــرة التزهير حيث تبدأ اإلصابة مبكرا مما قد يســبب 
تشــوهات للثمــار الحقــا. أمــا المرحلــة الثانيــة ينتشــر فيهــا التربــس بشــدة وهــى فى شــهر أبريل/نيســان ومايو/
أيــار وقــت حصــاد القمــح، لــذا يراعــى عــدم زراعــة القمــح بجــوار العنــب أو تحميــل البصــل والثــوم وأســتخدام 

المبيــدات الحشــرية مثــل المبــادا ســيالوثرين – دلتاميثريــن – أكتــرا – أدميــرال أو ماتــش.
تؤثر اإلصابة بالتربس على جودة الثمار حيث أن الحشرة خادشة ماصة.

التربس

مظهــر اإلصابــة بالتربس على ثمار  وورق العنب.
©SciELO
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مظهر اإلصابة

ــض  ــع البي ــة وض ــطة آل ــرة بواس ــز الثم ــة لوخ ــة (نتيج ــرة المصاب ــطح الثم ــى س ــون عل ــة الل ــدب داكن ــود ن وج
ــن  ــببا العف ــرة مس ــوة متخم ــة رخ ــى منطق ــز ال ــة الوخ ــول منطق ــى وتح ــراز صمغ ــا اف ــرج منه ــرة) يخ للحش

ــا. ــى تعفنه ــؤدى إل ــار وت ــف الثم ــث تتل ــج حي ــرب النض ــار ق ــب الثم ــار، تصي ــقوط الثم وس

توقيت المكافحة
عند بداية عقد الثمار وعند ظهور االصابة.

إرشادات خاصة للمكافحة
تنتشــر اإلصابــة علــى الحــواف أو األماكــن المظللــة التــى بهــا رطوبــة مرتفعــة، لــذا يفضــل رش حــواف المزرعــة 
ــاف  ــة المض ــد الفرموني ــتخدام المصائ ــح بأس ــد وينص ــول العناقي ــق ح ــوات والتوري ــد للنم ــيف جي ــل تكش وعم

ــة الســاقطة واعدامهــا.  ــة وجمــع الثمــار المصاب اليهــا مبيــدات حشــرية والجمــع المبكــر للثمــار لمنــع االصاب

من المبيدات الموصي بها:

ذبابة الفاكهة
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مظهر اإلصابة

قــد تبــدأ اإلصابــة مبكــرا فــى فتــرة مــا قبــل التزهيــر وتســتمر اإلصابــة حتــى وقــت الحصــاد، وتقــوم اليرقــة بعمــل 
مجموعــة مــن الخيــوط الحريريــة تربــط بهــا ثمــار العنــب فــى جميــع أطــوار النمــو )براعــم زهريــة -خــالل المراحل 
المختلفــة لنمــو وتطــور الثمــار( وتصنــع أنفــاق داخــل الثمــار تتغــذى مــن داخلهــا اليرقــة ويمكــن مشــاهدة بيــض 

الحشــرة علــى شــكل بقــع بيضــاء اللــون علــى ســطح الثمــار عنــد نــزول المــاء فــى الحبــات.

ميعاد ظهور اإلصابة
بدايــة مــن شــهر أبريــل وحتــى شــهر يوليــو ولهــا ثالثــة 
أجيــال. جيــل أول علــى البراعــم الزهريــة والثانــى علــى 
الثمــار غيــر تامــة النضــج والجيــل الثالــث وهــو أخطرهــا 

علــى الثمــار فــى مرحلــة النضــج.

توقيت المكافحة
عند بدء ظهور اإلصابة.

التوصيات المعتمدة

دودة ثمار العنب

مظهــر اصابة بدودة ثمار العنب.
©Purdue University
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الفطريات

المسبب واعراض اإلصابة

 مســحوق أبيــض دقيقــى يســببه فطــر Uncinula necator ينشــر علــى جميــع األجــزاء المصابــة )أوراق -أزهــار –
ثمــار(. حيــث تظهــر األعــراض علــى كل مــن الســطح العلــوي والســفلى لــالوراق ولكــن أكثــر شــده علــى العلــوي، 
ــا البشــرة فقــط مرســال  وتظهــر علــى شــكل بقــع بيضــاء رماديــة دقيقيــة المظهــر حيــث يختــرق الفطــر خالي
فيهــا ممصــات المتصــاص المــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا فيــؤدي هــذا إلــى مــوت الخاليــا فــي هــذه المنطقــة 
ــي  ــد تنته ــارة وق ــواء الح ــي األج ــى ف ــى األعل ــف األوراق إل ــا وتلت ــوت الخالي ــة م ــي نتيج ــون البن ــى الل ــول إل وتتح
بذبــول األوراق وســقوطها. امــا األعنــاق وحوامــل العناقيــد فإنهــا تصبــح هشــة ويمكــن كســرها بســهولة 
بتقــدم العمــر ويبهــت لونهــا ثــم تتحــول إلــى األســمر وقــد تمــوت إذا كانــت اإلصابــة مبكــرة. بالنســبة لألفــرع 
ــة  ــجة المصاب ــر األنس ــألوراق. وتظه ــل ل ــم تنتق ــة ث ــرع الغض ــد األف ــى قواع ــى ف ــدوى األول ــدأ الع ــراء تب الخض
علــى هيئــة بقــع ريشــية بنيــة داكنــة إلــى ســوداء ثــم يتحــول لونهــا فــي النهايــة إلــى اللــون البنــي المحمــر. وإذا 
أصيبــت العناقيــد الزهريــة فإنهــا تذبــل وتعجــز عــن عقــد الثمــار أمــا إذا أصيبــت الثمــار فــي بــدء تكوينهــا فــإن 
نموهــا يقــف وتغطــى بطبقــة بيضــاء رماديــة وإذا أصيبــت الثمــار وهــي فــي طــور متقــدم فإنهــا تنمــو نمــوا غيــر 

منتظــم الشــكل وقــد تتشــقق وتأخــذ لونــا مختلفــا.

مظهر اإلصابة بالبياض الدقيقى على السطح العلوى ألوراق العنب.
©FAO/Marco Longari

شكل الجراثيم الكونيدية للبياض الدقيقى على أوراق العنب.
©FAO/Marco Longari

فى   80  ®  Kumulus المئه  فى   80 كومولوس   -
:WG المئه

حبيبات قابلة لالنتشار في الماء. يستعمل رشا دوريا. 
أول رشة تكون على الخشب عند انتفاخ البراعم ويكرر 
سم.   15 إلى  الخضرية  النموات  وصول  إلى  الرش 
يستعمل بجرعة 200 : 300 جم/ 100 لتر ماء على أن 

يكرر مرة كل 15 يوم.

- كابريوتوب 60 فى المئه CABRIO TOP ® 60 فى 
 :WG المئه

حبيبات قابلة لالنتشار في الماء ويستعمل رشا وقائيا 
بجرعة 200 جم/ 100 لتر ماء على أن يكرر الرش مرة 

كل 15 يوم.

 30 ®Collis كوليــز 30 فــى المئــه مركــز معلــق -
:SC ــه ــى المئ ف

يستعمل رشا وقائيا بجرعة 50 سم/ 100 لتر ماء على 
أن يكرر الرش مرة كل 15 يوم.

والقلف  لألشجار  غسيل  الرش  يكون  أن  يجب   -
شكل  على  البشبوري  يكون  أن  مراعاة  مع  والعناقيد 
مرحلة  في  خاصة  ممكن  ضغط  وبأقل  شمسية 

التزهر والعقد.

الظروف المناخية المالئمة لحدوث اإلصابة
تبدأ اإلصابة فى الربيع عند خروج األوراق واألزهار وعقد 
الثمار مع إرتفاع درجة الحرارة ابتداء من 25°م ورطوبة 

جوية من 75 - 80 فى المئه.  

توقيت المكافحة
عند بدء ظهور اإلصابة.

إرشادات خاصة
سم  حوالي 30  الحديثة  النموات  بلوغ  عند  الرش  بدأ 

ويكرر حسب شدة اإلصابة.

المكافحة الكيميائية

:WG 38 فى المئه ® Bellis بيليز 38 فى المئه -

حبيبات قابلة لالنتشار في الماء. يستعمل رشا وقائيا 
مع  يرش  أن  على  ماء  لتر  جم/100  بجرعة 50  وذلك 
بداية التزهر مع إمكانية تكرار الرش مرة كل 15 يوم.

البياض الدقيقي
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ينتشــر مــرض البيــاض الزغبــي فــي العنــب فــي المناطــق التــي يســودها الجــو المعتــدل الرطــب، كمــا 
أن غيــاب األمطــار يــؤدي إلــى الحــد كثيــرا مــن انتشــار هــذا المــرض.

المسبب واعراض اإلصابة

 تتخــذ إصابــة الفطــر اإلجبــاري التطفــل Plasmopara viticoia علــى أوراق العنــب شــكل بقــع صفــراء زيتيــة 
المظهرعلــى الســطح العلــوي ويتــدرج لونهــا مــن األصفــر إلــى البنــي المحمــر ومحــدودة بيــن العــروق ويظهــر 
علــى الســطح الســفلي للورقــة نمــو أبيــض قطنــي أو رمــادى كثيــف ناعــم هــو عبــارة عــن حوامــل األكيــاس 
وأكياســه الجرثوميــة ثــم تتحــول المناطــق المصابة للــون البنى، وهذا المــرض يصيب العناقيــد واألوراق ويؤدي 
إلى تساقط األوراق المصابة. وتؤدي اإلصابة إلى قصر األفرع وزيادة سمكها عن األفرع العادية ويغطى الفرع 
بالنمو الزغبي ويحدث تشــوه وموت للفرع المصاب.وتظهر اإلصابة: من النصف الثانى من مايو/أيار إلى نهاية 

الموسم.

Downy Mildew البياض الزغبي

مظهــر اإلصابــة بالبياض الزغبي علي الصطح الســفلي ألوراق العنب.
©FAO/ Yehia Salah

مظهــر اإلصابــة بالعفن الرمادي علــي ثمار العنب قبل الحصاد.
©FAO/ Yehia Salah

- أكروبات مانكوزيب Acrobat MZ 69 فى المئه: 

محببات قابلة لالنتشار في الماء يستعمل بجرعة 125 
أن  على  اإلصابة  ظهور  بداية  مع  ماء  لتر   100 جم/ 

يكرر مرة كل 15 يوم. 

- أكروبات نحاس Acrobat ® CU  73.2 فى المئه: 

مسحوق قابل للبلل يستعمل بجرعة 150جم/ 100 
لتر ماء مع بداية ظهور اإلصابة على أن يكرر مرة كل 

15 يوم.

الظروف المناخية المالئمة لحدوث اإلصابة
يحتــاج الفطــر إلــى رطوبــة عاليــة 98 فــى المئــه وبصورة 
ــرارة  ــات ح ــى درج ــاج إل ــر ويحت ــار الفط ــتمرة النتش مس
منخفضــة ليــال (13°م) ومعتدلــة نهارا )مــن 22°م إلى 

25°م(.

المكافحة الكيميائية

- كابريو توب Cabrio Top 60 فى المئه: 

مسحوق قابل لالنتشار في الماء يستعمل في صورة
رش وقائي قبل حدوث اإلصابة بجرعة 200 جم/ 100 

لتر ماء ويمكن أن يكرر الرش مرة كل 15 يوم.
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المسبب المرضي وأعراض اإلصابة:

 تصــاب ثمــار العنــب بفطــر ال Botrytis cinerea قبــل وبعــد الحصــاد إال أن اإلصابــة بعــد الحصــاد تكــون 
أكثــر شــده منهــا قبــل الحصــاد، ربمــا يرجــع ذلــك لضعــف مقاومــة الثمــار لألمــراض مــع تقدمهــا فــى النمــو 
ــى  ــن 2.4 إل ــى م ــبيا والـــ pH الحامض ــة نس ــر الناضج ــار غي ــة الثم ــاع حموض ــة إلرتف ــج، باإلضاف ــا للنض ووصوله
2.6 ال يالئــم نمــو الفطــر المســبب لهــذا المــرض. الثمــار المصابــة تصبــح طريــة مغطــاة بنمــو رمــادى للفطــر 
ــة  ــر رطوب ــذا الفط ــاج ه ــة. يحت ــرازات مائي ــا إف ــرج منه ــدة ويخ ــة بش ــار المصاب ــقق للثم ــدث تش ــه، ويح وجراثيم

ــة. مرتفع

المكافحة الكيميائية

للوقايــة مــن اإلصابــة بأعفــان الثمــار تــرش كرمــات العنــب فــي المزرعــة بمبيــدات األعفــان وذلــك اثنيــن 
أو أربــع مــرات تتوقــف علــى حســب شــدة اإلصابــة وطــول فتــرة التخزيــن للعناقيــد بحيــث يجــرى الــرش 

فــي المواعيــد األتيــة:

الرشة األولى: عند انتهاء فترة التزهير أو بداية العقد وتختلف باختالف األصناف. 	

الرشة الثانية: قبل تالمس الحبات في العنقود. 	

الرشة الثالثة: عند بداية النضج. 	

الرشة الرابعة: فتكون قبل جمع الثمار بثالثة أسابيع على األقل. 	

يستعمل بيليز 38 فى المئه ®Bellis: حبيبات قابلة لالنتشار في الماء كرشا وقائيا وذلك بجرعة 50  	

جم/100 لتر ماء على أن يرش مع بداية التزهر مع إمكانية تكرار الرش مرة كل 15 يوم.

العفن الرمادى على ثمار العنب 

تطور فطر البوتريتس على ثمار العنب.
  © Bioverdetrentino .طومسون سيدلس قبل الحصاد

فطــر البوتريتس على ثمار العنب.
© Ontario CropIPM
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يوجــد المــرض فــي مصــر وقــد ظهــر أوال علــى أصنــاف العنــب الرومــي األحمــر ويقلــل مــرض األنثراكنــوز 
مــن قيمــة المحصــول كمــا ونوعــا كمــا أنــه يــؤدي إلــى ضعــف نمــو شــجيرات العنــب.

المسبب المرضي وأعراض اإلصابة:

ــم  ــا 1-5 م ــكل قطره ــتديرة الش ــى األوراق مس ــة عل ــق مصاب ــور مناط ــر Elsinoe ampelina ظه ــبب فط يس
ذات حافــة بنيــة إلــى ســوداء مســتديرة أو ذات زوايــا وعــادة مــا تكــون المناطــق المصابــة عديــدة وقــد تلتحــم 
مــع بعضهــا أو تظــل دون التحــام ويصبــح مركــز المناطــق المصابــة ذو لــون رمــادي مبيــض ويجــف وال تلبــث 
هــذه المناطــق الميتــة أن تســقط تاركــة مكانهــا ثقــب يطلــق عليــه (تثقــب). وعندمــا تتأثــر العــروق باإلصابــة 
خاصــة فــي األوراق الحديثــة فــإن ذلــك يعــوق النمــو الطبيعــي لــألوراق فتتشــوه أو تجــف جفافــا كامــال ونتيجة 
لقابليــة األوراق الصغيــرة لإلصابــة فــإن التشــوه يشــاهد علــى شــكل كــرة فــي قمــة األفــرع فتظهــر وكأنهــا 
محترقــة. أمــا علــى األفــرع والمحاليــق فتكــون حافــة المناطــق المصابــة بنيــة بنفســجية اللــون وتتحــول 
بالتدريــج إلــى اللــون البنفســجي المســود. كمــا يمكــن تمييــز أعــراض اإلصابــة علــى ثمــار العنــب بوجــود بقــع 
مائيــة ذات مركــز بنفســجي محاطــة بحافــة ضيقــة بنيــة داكنــة إلــى ســوداء فــي المراحــل المبكــرة لإلصابــة 
ــن  ــل م ــا كت ــف عليه ــا، يتكش ــها ناعم ــح ملمس ــض ويصب ــادي مبي ــع رم ــز البق ــح مرك ــة يصب ــدم اإلصاب وبتق

الجراثيــم القرنفليــة اللــون.

المكافحة الكيميائية

القابليــة  الشــديدة  األصنــاف  بزراعــة  ينصــح  ال 
الصــرف  الرديئــة  الثقيلــة  األراضــي  فــي  لإلصابــة 

التاليــة: بالمــواد  األنثراكنــوز  مــرض  ويقــاوم 

رشــا  	 يســتعمل   :Bellis® المئــه  فــى   38 بيليــز 

ــى  ــاء عل ــر م ــم/100 لت ــة 50 ج ــك بجرع ــا وذل وقائي
أن يــرش مــع بدايــة التزهــر مــع إمكانيــة تكــرار الــرش 

مــرة كل 15 يــوم.
كومولوس 80 فى المئه ®Kumulus: ويستعمل  	

رشا دوريا. أول رشة تكون على الخشب عند انتفاخ 
البراعم وتستكمل الرش إلى وصول النموات 

الخضرية إلى 15 سم. يستعمل بجرعة 200 : 300 
جم/ 100 لتر ماء على أن يكرر مرة كل 15 يوم.

Anthracnose - األنثراكنوز

مظهر أصابــة ثمار العنب باإلنثراكنوز.
©Fruit Research University of Minnesota



سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

58

سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

58

األكاروسات

مظهر اإلصابة

ــف  ــم تج ــى ث ــون البن ــى الل ــول إل ــة تتح ــدم اإلصاب ــألوراق وبتق ــوي ل ــطح العل ــى الس ــراء عل ــع صف ــود بق وج
وتســقط. األوراق 

ميعاد ظهور اإلصابة
مع بداية ظهور األوراق فى مارس/آذار، أبريل/نيسان وتزداد اإلصابة تدريجيً حتى أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول.

توقيت المكافحة
عند وجود 5 أفراد على السطح السفلى للورقة من مجموعة األوراق التى يتم فحصها عشوائيً.

التوصيات المعتمدة واإلرشادات خاصة
يتم رش النباتات بالمبيدات المتخصصة مع تغطية السطح السفلى لألوراق بمحلول الرش..

وفيما يلى بعض المبيدات الموصى بها:

العنكبوت األحمر

أعــراض العنكبوت األحمر علي الورقة.
© 2002Regents, university of California

شكل العنكبوت األحمر.
© AGradeHydroponics
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نيماتودا تعقد الجذور

النيماتودا

مظهر اإلصابة

عقد على الجذور واصفرار المجموع الخضرى.

ميعاد ظهور اإلصابة
من طور الشتالت حتى نهاية الموسم.

توقيت المكافحة
 أى أعداد فى بداية الموسم فى التربة تعتبر خطيرة 

وتستحق العالج.

إرشادات خاصة
يصاب العنب بنيماتودا الموالح وتستخدم نفس 

المعامالت فى العالج.

التوصيات المعتمدة

نيماتودا تعقد الجذور.
©grapestutorial.com



الفصـل الرابع

الممـارسـات الصحيحة
لحصـاد وتــداول عنب 

المائدة



تداول ثمار العنب بعد الحصاد.

 ©FAO
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مراحل تداول عنب المائدة للسوق المحلى

الحصاد وشروط القطف/الجمع المناسبة

يجــب جمــع المحصــول عنــد بلــوغ الثمــار درجــة النضــج المناســبة (صالحــة لــألكل) حســب مواصفــات الســوق 
أو الغــرض المســتهدف ويفضــل الحصــاد فــى الصبــاح الباكــر بعــد زوال النــدى وقبــل إرتفــاع درجــة حــرارة الجــو 

ويجــب ان يقــف الجمــع بوصــول درجــة الحــرارة الــى 30°م.

ميعاد الجمع المناسب

أوال: يتــم ذلــك بالنظــر بالعيــن المجــردة الــى الثمــار وهــذه العمليــة تتطلب تدريب وخبــرة عاليــة للوصول لدجة 
جيــدة فــى الحكــم علــى مــدى وصــول الثمــار للمرحلــة المناســبة للقطــف مــن حيــث مــدى إنتظــام التلويــن 
وكثافتــه فــى األصنــاف الملونــة ثــم إســتعمال حلقــات الحجــم للتأكــد من وصــول الثمــار لألحجــام المطلوبة 
، يعقــب ذلــك اســتعمال الريفركتومتــر لقيــاس نســبة الســكر فــى الثمــار (حيــث يتــم أخــذ 3-6 حبــات مــن 
ــر نســبة الســكر  العنقــود علــى طــول محــوره (أعلــى وســط وأســفل العنقــود) وعصرهــا مــع بعــض لتقدي
(SSC فــى المئــه))، فــى حــاالت التصديــر يمكــن أخــذ عينــات للمعمــل فــى المزرعــة أو محطــة التعبئــة لتقديــر 

الحموضة. 
ــي  ــرور ف ــرة للم ــين ذوى الخب ــال والمهندس ــن العم ــق م ــب فري ــم تدري ــر يت ــج للتصدي ــى تنت ــزارع الت ــى الم ف
المزرعــة قبــل ميعــاد الجمــع المتوقــع بـــ 3-4 أيــام إلختبــار وقيــاس خصائــص الجــودة مــن لون وحجم وســكر 
ويتــم وضــع عالمــة علــى العناقيــد التــي ســوف تكــون جاهــزة للجمــع بعــد 3-4 أيــام علــى ســبيل المثــال فــي 
العنــب الســوبيريور توضــع عالمــة علــى العناقيد التي وصلت نســبة الســكر (SSC فى المئه) بهــا إلى 14.5 فى 

المئــه حيــث تصــل هــذه النســبة إلــى 15,5 فــى المئه بعد عــدة أيــام وتكون جاهــزة للجمع.
الجــدول التالــى يوضــح الحــد األدنــى للمــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة TSS (تعبــر مجــازا عــن الســكر) و حجــم 
ــاف  ــض األصن ــر لبع ــدة للتصدي ــب المائ ــى عن ــاد ف ــة للحص ــة للصالحي ــى الحموض ــكر إل ــبة الس ــات ونس حب

الشــائعة فــى مصــر:

تمــر ثمــار عنــب المائــدة أثنــاء تجهيزهــا للتســويق المحلــى بعــده خطــوات تبــدأ بالحصــاد 
ثــم الفــرز والتعبئــة ، النقــل لســوق الجملــة ، النقــل لســوق التجزئــة وأخيــرا الوصــول 
للمســتهلك. وتؤثــر هــذه الخطــوات بشــكل كبيــر علــى الجــودة النهائيــة وكميــة الفاقــد 

لعنــب المائــدة.
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ــام  ــب اإلهتم ــذي يج ــم ل ــة الموس ــى بداي ــد ف ــن أن توج ــي يمك ــودة الت ــوب الج ــم عي ــكرهى أه ــبة الس نس
الشــديد بتوفيــر عــدد كافــي مــن أجهــزة قيــاس الســكر (الريفراكتوميتــر) فــي بدايــة موســم الحصــاد منعــا 
لحــدوث أي مشــكلة أو شــكوي مــن قلــة نســبة الســكر عــن المعــدل المطلــوب لتحقيــق الجــودة األكليــة و 

الطعــم المطلــوب.
و يجــب معايــرة األجهــزة المســتخدمة بإســتمرار حتــى نتجنــب أى أخطــاء فــى القيــاس وبالتالــى المشــاكل 
ــول  ــد بمحل ــم التأكي ــر ث ــج الصف ــد تدري ــط عن ــادة الضب ــر و إع ــاء المقط ــرة بالم ــم المعاي ــل ، وتت ــع العمي م
ســكرى معلــوم  التركيــز. ويجــب المحافظــة علــى نظافــة الريفراكتوميتــر وتجفيفــه بيــن القــراءات وبعضهــا.

يجب تجهيز أعداد مناسبة من صناديق الجمع يسهل تنظيفها من وقت ألخر. 	
يجب أن تكون الصناديق سليمة و توفر الحماية الالزمة لنقل العناقيد من الحقل إلي محطة التعبئة. 	
يجــب التأكــد مــن أن عمــال الجمــع علــى درايــة كاملــة بتحديــد العنقــود الــذي ســوف يتــم جمعــه للتصديــر  	

مــن حيــث شــكله وحجمــه ولونــه ومــدى اإلصابــات الحشــرية أو المرضيــة عليــه.
يجب تزويد العمال بمقصات الجمع المناسبة. 	
يجــب تدريبهــم علــى التعامــل مــع العنقــود أثنــاء الجمــع بطريقــة صحيحــة مــع التأكيــد علــى أن مســك  	

العنقــود وتداولــه ال يكــون إال مــن عنقــه.
ــك  	 ــم مس ــرة يت ــروط متوف ــت الش ــزاء وإذا كان ــرى كل األج ــى ن ــق حت ــن العن ــه م ــود ولف ــص العنق ــم فح يت

العنقــود مــن العنــق وفصلــه بالمقــص. ال تمســك العنقــود مــن الحبــات وتذكــر أهميــة الشــمع الطبيعــي 
علــى الحبــات. 

يقوم عامل الجمع بتهذيب العنقود الستبعاد أيه حبات بها عيوب. 	
التأكيــد علــى أن العناقيــد المصابــة باألعفــان تســتبعد فــي الحقــل مباشــرة وال ترســل إلــى محطــة التعبئــة  	

لمنــع انتشــار التلــوث بهــا كذلــك التــي بهــا نســبة عاليــة مــن التشــققات وال يجــدي تنظيفهــا.
أن يتــم تنظيــم عمليــة الجمــع وتحديــد الكميــات طبقــً لطاقــة التشــغيل فــي محطــة التجهيــز والتعبئــة  	

حتــى ال يحــدث تأخيــر فــي التبريــد.
التوقف عن الجمع إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 30°م. 	

الطرق الصحيحة للحصاد

يتــم مســك العنقــود مــن العنــق وفصلــه بالمقــص. ال تمســك العنقــود مــن الحبــات للحفــاظ علــى طبقــة 
الشــمع الطبيعيــة التــى تغلــف الحبــات وتحميهــا مــن فقــد المــاء واالمــراض.

مســك العنقود من العنق فقط )صح(.
©FAO\Yehia Salah

مســك العنقود بطريقــة خاطئة )لمس الحبات( خطأ.
©FAO\Yehia Salah
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التعبئة فى عبوات الحقل

وضع العنقود بعد قطفه في صندوق الجمع. 	
التأكــد مــن ســالمة صناديــق الجمــع )ليــس بهــا كســور( وملســاء مــن الداخــل ونظافتهــا مــع التاكيــد علــى  	

ضــرورة غســيلها بشــكل منتظــم.
يوضــع العنقــود برفــق فــى عبــوات الجمــع ســواء )صناديــق بالســتيك أو أطبــاق وصوانــى( فــى طبقــة واحــدة  	

والعنــق ألعلــى وعندمــا يتــم مــلء الصنــدوق يوضــع فــي ظــل كرمــات العنــب إلــى حيــن نقلــه إلــى الخطــوة 
التالية.

وضع الصندوق في ظل الكرمة لحين نقله إلى منطقة التجميع أو محطة التعبئة. 	
 التعامــل مــع العنقــود بالطريقــة الصحيحــة )مــن عنقــه( وبرفــق ألن طبيعــة ثمــار العنــب حساســة وســريعة  	

لتلف. ا
يجب توفير بالتات خشب أو بالستك لرص الصناديق عليها وعدم وضعها على األرض مباشرة. 	
لوحــظ فــي بعــض المــزارع قيامهــا بعمــل تنظيــف مبدئــي فــي منطقــة التجميــع بالمزرعــة- ويمكــن  	

االســتعاضة عنهــا باالختيــار الصحيــح للعنقــود الصالــح للتصديــر مباشــرة وإجــراء بعــض التهذيــب والتنظيــف 
الســريع قبــل وضعــه فــي صنــدوق الجمــع وبذلــك يتــم تقليــل التــداول والوقــت.

تهذيب وتنظيف العنقود بعد الحصاد فى الحقل

وفيهــا يتــم مســك العنقــود مــن العنــق ولفه لفحصــه وإزالــة الحبــات غيــر المطابقــة للمواصفــات )الصغيرة  	
الحجــم – المصابــة التــى بهــا تشــققات – غيــر منتظمــة الشــكل أو التلويــن(، لتحســين جــودة العنقود.

 أن تكــون الطــرق بيــن المزرعــة ومحطــة التعبئــة ممهــدة وخاليــة مــن المطبــات والحفــر واألحجــار مــع رش  	
الطــرق الترابيــة بالميــاه باســتمرار وخاصــة فــي حالــة وجــود الريــاح.

أن يكون حجم جرار أو عربات النقل متناسب مع عرض الطرق. 	
فــى حالــة وجــود محطــة التعبئــة فــى نفــس المزرعــة )المســافة قريبــة( يمكــن النقــل بواســطة عربــات أو  	

مقطــورة غيــر مبــردة لكنهــا مغطــاه بغطــاء خفيــف يوفــر الحمايــة للثمــار مــن التعــرض المباشــر ألشــعة 
الشــمس واألتربــة، بينمــا فــى المســافات البعيــدة البــد مــن النقــل فــى عربــات مبــردة.

تقليل الضغط في كاوتش المقطورة أثناء نقل الثمار لتقليل الفرط واألضرار الميكانيكية للثمار. 	
نقل الثمار أول بأول باستمرار لتقليل وقت انتظار الثمار في الحقل حيث الحرارة العالية. 	

األضــرار التــي تحــدث للثمــار نتيجــة تأخيــر ســاعتين فــي مرحلــة الحصــاد والنقــل تســاوي تلــك التــي 
ــا. تحــدث لهــا خــالل فتــرة أســبوعين أثنــاء النقــل المبــرد بالبحــر مــن مصــر إلــى أوروب

   الحصــاد فــى صوانى الجمع فى الحقــل والنقل لمكان التعبئة
©FAO\Yehia Salah   . فــى الحقل

وضــع الثمــار بعناية فى فــى طبقة واحدة فى عبوات الحقل 
©FAO\Yehia Salah    .أطبــاق جمــع عنب المائدة

.
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التعبئة فى عبوات النقل لسوق الجملة

يجــب إختيــار العبــوات المناســبة للعنــب )صناديــق بالســتيك( توضــع فيهــا الثمــار فــى طبقــة واحــدة فقــط  	
وتكــون أعنــاق العناقيــد ألعلــى.

تجنب التعبئة الزائدة فى العبوة. 	
تتم التعبئة فى مكان مظلل ونظيف فى الحقل وقريب من مكان الجمع. 	
يجب التعامل مع العناقيد برفق وعدم كبس العبوات. 	
توضع الصناديق التى تم تعبئتها فى مكان ظليل حتى وقت التحميل والتقل لألسواق. 	

وضــع الثمــار بعنايــة فى فى طبقة واحدة فى عبــوات الحقل )أطباق جمع عنب المائدة(
©FAO\Yehia Salah

صناديق تعبئة العنب للنقل لألســواق )عبوة ســيئة( وملوثة بالجراثيم
©FAO\Yehia Salah  .مصــدر للعــدوى بجراثيــم الفطريات الممرضة للعنب 

تجنب التعبئة الزائدة فى عبوات النقل لألســواق.
©FAO\Yehia Salah
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فرز وتعبئة عناقيد العنب فى عبوات النقل للســوق )عبوات غير مناســبة للعنب(.
©FAO\Yehia Salah 

التعبئة زائدة فى صناديق بالســتيك )غير مناســبة( موضوعة على األرض.
©FAO\Yehia Salah

   تتــم التعبئــة وكذلك وضع الصناديق المعبئة معرضة للشــمس )خطأ( حتى وقت
©FAO\Yehia Salah .النقل لســوق الجملة

وضع الصناديق فى الظل حتى النقل للســوق.
©FAO\Yehia Sala  

وضع الثمار معرضة للشــمس (خطأ) (X) حتى وقت النقل لســوق 
©FAO\Yehia Salah  .الجملة
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النقل لسوق الجملة

يجــب تجنــب أســتخدام عبــوات غيــر مناســبة لنقــل العنــب ويراعــى وضــع الصناديــق فــوق بعضعهــا بطريقــة  	
صحيحــة تمنــع تحميــل الصناديــق األعلــى علــى الثمــار فــى الصناديــق األســفل منهــا.

يجــب التأكــد مــن نظافــة العربــات المســتخدمة فــى نقــل العنــب بحيــث ال تكــون بهــا أثــار لمخلفــات حيوانية  	
أو أســمدة أو مبيــدات أو أســمنت وغيــر ذلك

يجب ان يكون النقل لألسواق فى عربات مبردة. 	
تجنــب نقــل الثمــار مكشــوفة )معرضــة لألتربــة واشــعة الشــمس( ، يجــب تغطيــة الصناديــق بغطــاء يمنــع  	

وصــول األتربــة ويحمــى مــن أشــعة الشــمس ويســمح بالتهويــة للثمــار.
فــى حالــة النقــل فــى عربــات غيــر مبــردة يفضــل ان يكــون فــى الصبــاح الباكــر أو وقــت الغــروب لتجنــب النقــل  	

وقــت الظهيــرة فــى درجــات الحــرارة العالية.
ــكام  	 ــيارة إلح ــى اركان الس ــة ف ــا معدني ــتخدام زواي ــالل أس ــن خ ــق( م ــدا )الصنادي ــل جي ــت الحم ــب تثبي يج

ــا. ــار بداخله ــق والثم ــى الصنادي ــلب( عل ــال )الس ــط الحب ــب ضغ ــا وتجن ــط عليه الرب
ــالل  	 ــة خ ــة عنيف ــزازات وحرك ــول لإلهت ــض المحص ــدم تعري ــة وع ــادة المنضبط ــائق بالقي ــى الس ــد عل التاكي

ــات. ــرط الحب ــب ف ــوق لتجن ــل للس النق
أذا أضطر السائق للتوقف فى الطريق يجب ان يكون المحصول فى مكان مظلل 	

الفرز والتعبئة فى الحقل للســوق المحلى.
 ©FAO\Yehia Salah

وضع صناديق العنب على الســيارة لنقلها لســوق الجملة.
 ©FAO\Yehia Salah

جلــوس العمال فوق الثمار أثناء نقلها للســوق )خطأ(.
 ©FAO\Yehia Salah

وضع الثمار فى الشــمس حتى وقت التحميل )خطأ(.
 ©FAO\Yehia Salah
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التعبئــة الزائــدة للصناديق مما يســبب تالمس الثمار فى قمــة الصندوق مع قاع الصندوق األعلى.
 ©FAO\Yehia Salah

  التعبئــة الزائــدة للصناديق مما يســبب تالمس الثمار فى قمة الصندوق
©FAO\Yehia Salah .مــع قاع الصندوق األعلى

تعبئــة زائــدة فى الصناديق للرصــة العلوية لعربات النقل معرضة
 ©FAO\Yehia Salah .للشــمس خالل النقل

التعبئــة الزائــدة فى الطبقة العليا مــن الصناديق )خطأ( حيث يحدث 
الكثيــر مــن األضــرار لضغط أحبال التربيط والزوايــا المعدنية عليها كما انه ال 

©FAO\Yehia Salah  .يســتطيع وضع غطاء على الثمار

تعبئــة زائــدة فى الصناديق للرصة العلوية لعربات النقل معرضة للشــمس 
©FAO\Yehia Salah .خالل النقل
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سوق التجزئة

يجــب نقــل الثمــار بعــد وصولهــا لســوق الجملــة بأســرع وقــت 
هــذه  حتــى  وتداولهــا  نقلهــا  تــم  الثمــار  الن  التجزئــة  لســوق 
ــالل  ــة خ ــرارة المرتفع ــة الح ــة لدرج ــد باإلضاف ــدون تبري ــة ب المرحل
ــاء  ــروف لبق ــرت الظ ــاد) وأذا أضط ــم الحص ــف (موس ــهر الصي أش
ــان  ــور األعف ــر تط ــا لتاخي ــب تبريده ــة يج ــوق الجمل ــى س ــار ف الثم
الوصــول  قبــل  الحبــات  وفــرط  التدهــور  معــدا  وتقليــل  عليهــا 
للمســتهلك. وعمومــا يجــب مراعــاه النقــاط التاليــة أثنــاء تســويق 

العنــب فــى ســوق التجزئــة ســواء ســوق القريــة أو المدينــة:

ــى  	 ــار ف ــع الثم ــة (توض ــة مرتفع ــى كوم ــار ف ــع الثم ــب وض تجن
ــط). ــان فق ــدة أو إثن ــة واح طبق

التعامــل مــع عناقيــد العنــب برفــق أثنــاء تفريغهــا مــن صناديــق  	
الحقــل للعــرض علــى الفــرش فــى الســوق.

عــدم مســك العنقــود مــن الحبــات ألن الحبــات اصبحــت أكثــر  	
ســهولة وعرضــة للفــرط عنــه وقــت الحصــاد.

توضع الثمار فى مكان ظليل وجيد التهوية حتى التسويق. 	

تقليل الفاقد فى عنب المائدة على مستوى األستهالك المنزلى

ــد  ــدة ق ــب المائ ــى عن ــاد ف ــد الحص ــد بع ــن الفاق ــر م ــزء كبي ج
يحــدث فــى مرحلــة األســتهالك فــى المنــازل لــذا يجــب مراعــاه 

األتــى:

العنــب ســريع التلــف وعمــره قصيــر بعــد الحصــاد لــذا يفضــل  	
ــى  ــن عل ــوم أو يومي ــتهالك لي ــب ااإلس ــة تناس ــات قليل ــراء كمي ش

ــد.  ــل الفاق ــر لتقلي األكث
مسك العنقود من العنق لتقليل الفرط. 	
وضــع العنــب فــى الثالجــة للتبريــد بأســرع مــا يمكــن )وضــع  	

العنــب أســفل الفريــزر حيــث أن درجــة الحــرارة المثلــى للعنــب 
هــى الصفــر المئــوى(.

عدم غسيل ثمار العنب قبل الوضع فى الثالجة. 	
تغسل ثمار العنب قبل األكل فقط.  	

مســك العنقود من العنق وأســتخدام مقص التنظيف
 ©FAO\Yehia Salah .فــى إزالــة الحبات غير المرغوبة       

مســك العنقود من العنق وأســتخدام مقص التنظيف
 ©FAO\Yehia Salah .فــى إزالــة الحبات غير المرغوبة       
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تجهيز وتداول عنب المائدة للتصدير

تهذيب وتجهيز العنقود فى الحقل

وفيهــا يتــم مســك العنقــود مــن العنــق ولفــه لفحصــه وإزالــة الحبــات غيــر المطابقــة للمواصفــات بواســطة 
مقصــات متخصصــة حــادة صغيــرة الحجــم للدخــول بســهولة بيــن حبــات العنقــود وتــزال الحبــات (الصغيــرة 
الحجــم – المصابــة التــى بهــا تشــققات – غيــر منتظمــة الشــكل أو التلويــن) ، لتحســين مظهــر العنقــود مــن 
خــالل التخلــص مــن الحبــات المعيوبــة (التحلــى بالتخلــى). ممكــن ان تجــرى هــذه الخطــوة فــى الحقــل بعــد 
الحصــاد مباشــرة أو تؤجــل لتجــرى فــى محطــة التعبئــة. عمــل تنظيــف مبدئــى للعنقــود فــى الحقــل يقلــل 

المجهــود والعمالــة والوقــت للتجهيــز فــى محطــة التعبئــة.

التعبئة فى عبوات الحقل

بعــد الحصــاد مباشــرة أو بعــد تهذيــب وتنظيــف العنقــود يتــم وضــع العناقيــد برفــق فــى صناديــق بالســتيك 
ســليمة ونظيفــة فــى وضــع قائــم (األعنــاق ألعلــى) تمهيــدا لنقلهــا إالــى محطــة التعبئــة، مــع ضــرورة وضــع 

العبــوات علــى طبالــى  )بالتــات(  خشــب او بالســتيك فــى الظــل حتــى وقــت نقلهــا.  

النقل لمحطة التعبئة

يتــم نقــل صناديــق العنــب (الخــام) مــن الحقــل لمحطــة التعبئــة فــى أســرع وقــت ممكــن بواســطة 
ــات  ــل عرب ــب النق ــا يتطل ــل بينم ــن الحق ــة م ــكان التعبئ ــرب م ــة ق ــى حال ــوفة ف ــات مكش ــورات أو عرب مقط
ــة: ــاط التالي ــاة النق ــب مراع ــا يج ــل. وعموم ــة والحق ــة التعبئ ــن محط ــافة بي ــد المس ــة بع ــى حال ــردة ف مب

نقل الثمار التى تحصد أوال (النقل على حسب أسبقية الحصاد). 	
رص الصناديق فوق بعضها بطريقة صحيحة مع تثبيتها خالل النقل. 	
تغطية العربات بغطاء يحمى الثمار من األتربة والتعرض ألشعة الشمس. 	
سير العربات بهدوء لتقليل تعرض المحصول ألضرار وفرط أثناء النقل. 	
رش السكك الترابية بالمياه يوميا قبل نقل الخام للمحطة لتقليل تطاير األتربة ووصولها للثمار. 	
تمهيد الطرق وعدم وجود حفر ومطبات شديدة فى الطرقات للمحطة. 	
ضبط ضغط اإلطارات بحيث يقلل الكدمات واهتزازات المحصول أثناء النقل.  	

v الصــورة توضــح تجهيز وتهذيب العناقيــد ثم التعبئة فى صناديق 
فــى وضــع قائم للعناقيد أســتعدادا لنقلها لمحطة التعبئة.  

© FAO\Yehia Salah

الجمــع فى صناديق الحقل ووضعها فى ظل شــجيرات العنب 
© FAO\Yehia Salah .حتــى النقــل لمحطة التعبئة
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استقبال الثمار في محطة اإلعداد والتجهيز

 أن يكــون المــكان مســاحته كافيــة نظيفــة وجيــد التهويــة ومبــردة بقــدر اإلمــكان (مــن º 18-15م)  	
ــرز. ــف والف ــوط التنظي ــات خط ــن بداي ــرب م وبالق

 التعامل مع العبوات بطريقة صحيحة وتجنب العنف فى نقل الصناديق لتقليل الفرط. 	
ــى  	 ــا إل ــب وصوله ــب حس ــف بالترتي ــى التنظي ــل إل ــى تدخ ــدة حت ــى ح ــة) عل ــة (نقل ــم رص كل مجموع يت

ــة. المحط
ينصــح بتســجيل توقيــت وصــول الثمــار ودرجــة حرارتهــا وجميــع بيانــات المحصــول علــى بطاقــة البيانــات  	

الملصقــة علــى المنتــج.

نقل الصناديق إلى سير أو منضدة التنظيف

أولوية التشغيل (التجهيز والتعبئة) بأولوية الوصول للمحطة. 	
التعامل مع الصناديق أثناء نقلها بطريقة صحيحة. 	

تنظيف وتهذيب وفرز العناقيد داخل المحطة

تأخــد كل عاملــة صنــدوق خــام مــن علــى الســير وتضعــه أمامهــا علــى منضضــة الفــرز وتقــوم بمســك  	
ــكل  ــود بش ــة العنق ــة صالحي ــى حال ــة وف ــب المواصف ــودة حس ــص الج ــق وفح ــن العن ــق م ــود برف العنق
عــام للتصديــر لكــن يعيبــه وجــود بعــض العيــوب البســيطة لعــدد قليــل مــن حبــات العنقــود يتــم ازالتهــم 

وتنظيــف العنقــود ثــم توضــع العناقيــد الصالحــة للتعبئــة فــي صناديــق اخــرى. 

مكان إســتالم الخام )نظيف ومبــرد( فى محطة تعبئة عنب 
© FAO\Yehia Salah .فــى مصر

مكان إســتالم الخام )نظيف ومبــرد( فى محطة تعبئة عنب 
© FAO\Yehia Salah .فــى مصر

أســتالم العنب فى محطة التعبئة اســتعدادا للتجهيز والتعبئة. 
© FAO\Yehia Salah

األســتالم والتخزيــن المؤقت للخام فى محطــة التعبئة مع التبريد 
© FAO\Yehia Salah .مº 15-18 الــى
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أن تكون اإلضاءة جيدة (300 لوكس على األقل). 	
أن يكون تصميم وارتفاع مناضد التنظيف صحيح وال يسبب إجهاد للعمال. 	
يجب أن يرتدي العمال الزي المناسب للعمل بما يعطي انطباع جيد بالنظافة والنظام. 	
تزويد العمال بالمقصات المناسبة للتهذيب والتنظيف. 	
أن تكون الخامات الالزمة لهم متاحة باستمرار وسهولة. 	
أن يكون الفرز والتدريج معروف جيدًا طبقً لمواصفات واحتياجات السوق المصدر إليه. 	
يجب تنظيف أرضية المحطة باستمرار طوال اليوم. 	
ــر  	 ــى كس ــؤدي إل ــى ال ي ــكان حت ــدر اإلم ــف بق ــاء التنظي ــه أثن ــه وثني ــدم لي ــق وع ــن العن ــود م ــك العنق مس

ــمع. ــة الش ــات وطبق ــاق الحب ــرار ألعن ــود وإض ــة للعنق ــرع الجانبي األف
من األهمية فصل اإلصابات الفطرية أواًل. 	
يوضع في االعتبار أن الحبات المفعصة والتي بها كدمات يمكن أن تتعفن خالل فترة قصيرة. 	
تدريــب العمــل علــى تقليــل وقــت التعبئــة (تعبئــة ســريعة) وبالتالــي وصــول الثمــار إلــى التبريــد الســريع أو  	

المبدئــي فــي أقــل وقــت ممكــن.

ــر  ــد الســريع للعناقيــد التــي يمكــن تنظيفهــا وجعلهــا صالحــة للتصدي تدريــب العمــل علــى التحدي
وتلــك التــي ال تجــدي معهــا عمليــة التنظيــف وهــي:

غير مطابقة للتلوين المطلوب. 	
مكتظة بصورة ال يمكن بها رؤية األجزاء الداخلية للعنقود حبات أو أفرع لفحصها وتنظيفها. 	
سائبة بصورة تجعله غير جذاب. 	
وجود نسبة عالية من الـ Shot berries (الحبات الصغيرة غير المطابقة للمواصفة). 	
صغير الحجم. 	
ــار إلتــأم الجــروح أو األعفــان أو أضــرار البيــاض  	 وجــود عــدد كبيــر مــن الحبــات بهــا لســعة الشــمس أو أث

ــم. ــن الحج ــل م ــات األق ــوه أو الحب ــكل المش ــب) أو الش ــة (زبي ــات الجاف ــققات أو الحب ــى أو التش الدقيق
إصابــة محــور العنقــود واألفــرع الجانبيــة لــه بلســعة الشــمس أو باألعفــان أو البيــاض الدقيقــى أو الذبــول  	

االسوداد. أو 
أن يكــون العمــال علــى درايــة كاملــة بالصــورة النهائيــة للصنــدوق وطريقــة فحصــه مــع وضــع رقــم  	

لــكل عامــل فــي الصنــدوق الــذي نظفــه لســهولة الرجــوع إليــه فــي حالــة العيــوب.

التعبئة في صناديق التصدير

إعطــاء رقــم لــكل عامــل تعبئــة حيــث أنهــا مهمــة  	
ــودة. ــط الج لضب

مراعــاة التصميــم الصحيــح لمناضــد التعبئــة لجعــل  	
العمــل ســهل.

أن تكــون الخامــات الالزمــة للتعبئــة متاحــة بالكميــات  	
الالزمة وبســهولة.

التعامــل مــع العنقــود بطريقــة صحيحــة لتجنــب  	
األضــرار.

المعرفــة الجيــدة بالمواصفــات المطلوبــة للســوق  	
ــى  ــت إل ــن وق ــا م ــرة به ــار والتذك ــه الثم ــدر إلي المص

آخر.
أثنــاء تعبئــة الصنــدوق يجــب أن يكــون فــي وضــع  	

مائــل لتجنــب دفــع الثمــار حتــى يمكــن توفيــر الحيــز 
ــالزم. ال

يجب ملء الصناديق بطريقة تسمح بغطائها دون ضرر للثمار. 	
في حالة وضع الورق ثانى أكسيد الكبريت يجب أال تكون مالمسة للثمار مباشرة. 	

شــكل كرتونــة تعبئة نهائى بعــد تعبئة العنب وغلق كيس 
© FAO\Yehia Salah .البحر  للســفر في مراكب الشــحن
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إذا لوحظ وجود عيوب في العناقيد أثناء التعبئة يجب إبالغ المسئولين. 	

عند اختيارك للعبوة ضع في اعتبارك اآلتي:

أن تكون العبوات مناسبة لنظام التبريد السريع بدفع الهواء. 	
أن تكــون العبــوات مناســبة لنظــام التبريــد أثنــاء النقــل حيــث دفــع الهــواء مــن أســفل أثنــاء الشــحن البحري  	

بينمــا يكــون مــن أعلــى فــي معظــم الســيارات المبــردة فــي مصر.
أن تتحمل الضغط الواقع عليها عند الرص في البالتات ولمدة طويلة أثناء الشحن. 	
مراعاة احتياجات المستورد من حيث اللون والوزن والتشريعات الخاصة بذلك. 	
فــي حالــة الشــحن البحــري يجــب وضــع ورق ثانــى أكســيد الكبريــت فــى قمــة الكرتونــة مــع مراعــاة وضــع  	

الكيــس البالســتيك المثقــب (Liner) داخــل الكرتونــة قبــل تعبئــة العنــب.

وزن الصناديق

يجب معايرة الميزان من وقت إلى آخر على أن يكون متاح وزنة قياسية (صنجة) إلجراء ذلك. 	
التعامــل مــع الميــزان بطريقــة صحيحــة للمحافظــة علــى معايرتــه ســليمة مــع وجــود ميــزان احتياطــي  	

الســتعماله فــي حالــة حــدوث عطــل.
إلســراع هــذه العمليــة يفضــل إزالــة وزن زائــد مــن الصنــدوق بــداًل مــن إضافــة وزن النخفــاض وزن الصنــدوق  	

مــن البدايــة.
يجب مراعاة األوزان المختلفة للصناديق المختلفة (4.5 أو 9 كجم) عند تصفير الميزان. 	

البــد مــن وجــود وزن زائــد بالعبــوة )25-50جــم( لتعويــض مــا يفقــد منــه أثنــاء العمليــات المختلفــة 
والنقــل علمــً بــأن زيــادة هــذا الــوزن بصــورة كبيــرة تــؤدي إلــى:

ــادة  	 ــا زي ــكلتين هم ــى مش ــؤدي إل ــذا ي ــريع وه ــد الس ــاء التبري ــوة أثن ــالل العب ــواء خ ــرور اله ــى م ــر عل التأثي
تكاليــف التبريــد الســريع حتــى الوصــول إلــى الدرجــة المطلوبــة مــع زيــادة فــي طــول الوقــت الــالزم لذلــك.

زيــادة فرصــة حــدوث فعــص الحبــات ممــا يعطــي فرصــة لجراثيــم العفــن لالنتشــار، هــذا بخــالف أنهــا غيــر  	
مقبولــة للتصديــر.

فقد فى المنتج بدون ثمن. 	

شــكل يوضــح صالة التعبئة فى محطــة تعبئة عنب مائدة فى مصر. 
© FAO\Yehia Salah

دخــول الخــام وعمليات التجهيــز للتعبئة فى محطة تعبئة 
© FAO\Yehia Salah  .عنــب مائدة

ضبــط وزن البانيت اثناء التعبئة.
© FAO\Yehia Salah 
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وضع البيانات على العبوة

- يجب أن تكون عملية سهلة وسريعة.
- يمكن وضع البيانات قبل أو بعد رص العبوات في البالتة ويفضل قبلها.

- يجب أن تكون الصناديق مكتوب عليها من البداية اسم المحصول (عنب).
- يجب أن يوضح على كل كرتونة البيانات األساسية اآلتية: رتبة العنب- الوزن الصافي- بلد المنشأ.

رص الصناديق في البالتة

- أن تكون البالتات جديدة ونظيفة ومتوفرة.
- الشــريط البالســتيكي المســتعمل فــي التحزيــم يجــب أن 

ــد. ــف وجدي ــون نظي يك
- آلــة الشــريط (التحزيــم) يجــب أن تكــون ســليمة وتعمــل 

بســهولة.
- توافر آلة احتياطي في حالة عطل األولى.

- تدريــب العمــال علــى هــذه العمليــة الحــظ عــدد األربطــة 
وأماكنهــا.

- توفير ونش شوكة لنقل البالتة.
- الــرص بطريقــة صحيحــة يســهل الربــط ويرفــع مــن كفــاءة 

عمليــة التبريــد.
ــت  ــذ وق ــب تأخ ــة للعن ــة خاص ــن رتب ــة م ــة رص بالت ــي حال - ف

ــرد. ــكان مب ــي م ــم ف ــب أن تت ــل يج طوي
- بعــد رص البالتــة وتحزيمهــا يجــب نقلهــا مباشــرة إلــى غرفــة 

التبريــد أو التبريــد الســريع.

البيانات المطلوبة على العبوة تدل على المنتج والصنف ودرجة الجودة وبلد المنشأ والوزن والقائم بالتعبئة وعنو

التبريد السريع بدفع الهواء )أو التبريد المبدئي(

التأكد من نظافة غرف التبريد السريع. 	
اختبار درجة حرارة الهواء الخارج من المبخر للتأكد من برودته الكافية. 	
ســرعة الهــواء أو ضغطــه يجــب أن تكــون كافيــة لمــرور الهــواء خــالل الصناديــق مــع مراعــاة نســب الرطوبة  	

حتــى ال يحــدث جفــاف فــي حالــة زيــادة الســرعة.
ورق ثانى أكسيد الكبريت الفتحات في البالتة الخشب شيء ضروري حتى تتم عملية التبريد بكفاءة. 	
وضع ترمومترات لمتابعة انخفاض درجة الحرارة من خارج غرفة التبريد السريع شيء ضروري ومهم. 	
يجب وضع عالمات على أرضية غرفة التبريد السريع تحدد بدقة أماكن وضع البالتات. 	
نقل البالتات يجب أن يكون بونش شوكة كهربائي. 	
يجــب إدخــال كميــة الثمــار الــالزم تبريدهــا مــرة واحــدة وعــدم إدخــال ثمــار غيــر مبــردة علــى أخــرى قطعــت  	

مرحلــة فــي التبريد.
تحــدد كميــة الثمــار الــالزم تبريدهــا طبقــً لقــدرة المبــرد وطــول الوقــت الــالزم لعمليــة التبريــد ويمكــن  	

ــد. ــرعة التبري ــادة س ــار لزي ــة الثم ــل كمي تقلي
يتــم التبريــد المبدئــي باســتخدام الهــواء المدفــوع وعلــى درجــة صفــر° م ورطوبــة نســبية 90 – 95 فــى  	

المئــه حتــى تصــل درجــة حــرارة لحــم الحبــات إلــى أقــرب مــا يكــون إلــى للصفــر (صفــر أو واحــد أو اثنيــن 
درجــة). عندمــا تصــل درجــة حــرارة لحــم الحبــات إلــى الدرجــة المطلوبــة تقلــل ســرعات المــراوح الن التبريــد 
قــد حصــل ومــا يمكــن أن تؤديــه ســرعة الهــواء العاليــة مــن المــراوح هــو زيــادة فقــد المــاء مــن العناقيــد 

ولكنهــا ال تضيــف تبريــدًا أكثر. 
يحفــظ العنــب الــذي تــم تبريــده تبريــدًا ســريعً بالهــواء المدفــوع فــي ثالجة على درجــة صفــر ° م + رطوبة  	

البيانات المطلوبة على العبوة تدل على المنتج والصنف 
ودرجة الجودة وبلد المنشأ والوزن والقائم بالتعبئة 

وعنوانه.
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95 فــى المئــه - يتــم الشــحن ورص البالتــات فــي الحاويــة مــع مراعــاة عــدم تجــاوز الخــط األحمــر الموجــود 
بالحاويــة وذلــك حتى ال تعيق تقليب الهــواء البارد داخلها. 

ضمان وجود فراغات تهوية بين البالتات واألرض وجوانب الحاوية أو الشاحنة والسقف. 	
إذا كان هنــاك تأخيــر ومشــاكل فــي عمــل التبريــد الســريع فإنــه يجــب إدخــال العنــب غيــر المبــرد والمنتظــر  	

عمليــة التبريــد الســريع إلــى غرفــة تبريــد عاديــة.
بصفة عامة يجب تبريد العنب خالل 6 ساعات من قطفه.  	
تسجيل الوقت ودرجة الحرارة عند بداية ونهاية التبريد السريع هام جدًا. 	

الجو الهوائى المعدل أو المتحكم فيه:

بعــد تبريــد ثمــار العنــب لدرجــة الصفــر المئــوى الزال فطــر البوتريتــس لديــه القــدرة علــى إحــداث اإلصابــة أثنــاء 
الشــحن أو التخزيــن المبــرد لــذا البــد مــن إســتخدام معاملــة إضافيــة مســاعدة للتبريــد فــى وقــف نشــاط هــذا 
الفطــر وخاصــة فــى األعناب الملونة الن ثانى أكســيد الكبريت يســاعد فى بهتان وإزالــة اللون األحمر من الثمار 
ممــا يقلــل جودتهــا باإلضافــة إلقتــراب منــع اســتخدام ثانــى أكســيد الكبريت. لــذا كان الحــل والبديــل الفعال 
واألمــن هــو أســتخدام الجــو الهوائــى المعــدل حيــث يتــم احــكام تغطيــة البالتــة بكيــس بالســتيك غيــر منفذ 
للغــازات وعمــل فتحــة صغيــرة وســحب الهواء مــن داخل البالتة وإضافة خلطة غازات فيها نســبة األكســجين 
منخفــض عــن تركيــزه فــى الجــو المفتــوح وثانــى أكســيد الكربــون عالــى فــى تركيــزه ممــا يحــد مــن نشــاط 
الفطريــات وإطالــة العمــر التخزينــى للعنــب بعــد الحصــاد. وتكــون تركيــز األكســجين فــى حــدود 5 فــى المئــه 

ويصــل تركيــز ثانــى أكســيد الكربــون مــن 14-18 فــى المئــه.

وضع الثمار في غرف مبردة لحين النقل للشحن

يجب تنظيف الغرف (الحوائط واألرضية واألدوات) بالماء والكلور بصورة جيدة. 	
تحديد عالمات على األرضية للرص الصحيح للبالتات للسماح بحركة هواء جيدة في غرفة التخزين. 	
يجب عدم وضع ثمار أخرى مع العنب. 	
ــع  	 ــروري م ــام وض ــرات ه ــى فت ــً عل ــواء يومي ــرعة اله ــة وس ــبة الرطوب ــرارة ونس ــة الح ــجيل درج تس

مراعــاة اآلتــي:

غــرف التبريــد ال تمــلء مــرة واحــدة بالثمــار غيــر المبــردة ولكــن مــا يوضــع بهــا ال يتجــاوز 15 فــى المئــه من  	
حجمها.

ال يجب لصق البالتات للحوائط لضمان اكتمال دورة الهواء. 	
عند وضع بالتة فوق األخرى داخل الغرف يجب استعمال الدعامات الخاصة بذلك. 	

غرفة ونفق التبريد بدفع الهواء إجبارا بواســطة.
© FAO\Yehia Salah

غرفــة التبريــد بدفع الهواء إجبارا وبهــا حائط التبريد كل فتحه 
© FAO\Yehia Salah .لتبريــد بالتة واحدة فقط
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تحميل البالتات في السيارات المبردة

قبل التحميل يجب التأكد من:

مــن  	 وخلوهــا  الشــاحنة  نظافــة  مــن  التأكــد 
الغريبــة. والروائــح  الفطريــات 

التأكد من أن نظام التبريد يعمل بصورة سليمة. 	
للثرموســتات-  	 الحســاس  الجــزء  وضــع  مالحظــة 

عنــد فتحــة دخــول الهــواء أم فتحــة عودتــه.
تحديــد طريقــة الــرص المناســبة لضمــان دورة هــواء  	

كاملــة.
فــي شــاحنات دفــع الهــواء من أعلــى يجــب أن يكون  	

هنــاك فــراغ علــوي فــوق الشــحنة وبطــول الشــاحنة 
)عــدم زيــادة االرتفــاع عــن العالمــة المحــددة(.

التأكد من سالمة األبواب وإحكام غلقها. 	
اختبر دقة الثرموستات في الشاحنة باستعمال ترمومتر قياسي. 	
التأكد من عمل التبريد قبل الشحن بـ 15-20 دقيقة على األقل. 	

عند التحميل يراعى اآلتي

إتمــام الشــحن فــي أقصــر وقــت ممكــن مــع عمــل  	
التجهيــزات الالزمــة لذلــك.

رص البالتــات بالطريقــة المناســبة النســياب الهــواء  	
ــد. ــالزم للتبري ال

تجنــب لصــق البالتــات بأجنــاب الشــاحنة إذا لــم تكــن  	
األجنــاب مضلعــة.

ملتصقــً  	 الحاويــة  أو  الشــاحنة  بــاب  يكــون  أن 
حتــى  المحطــة  فــى  الشــحن  ببــاب  ال باحــكام 
التحميــل  أثنــاء  العنــب  ثمــار  حــرارة  درجــة  ترتفــع 

العنــب. علــى  المــاء  تكثيــف  وتجنــب 
أيقاف وحده التبريد فى الحاوية أثناء التحميل. 	

وجــود الفرزة بالقرب مــن المنتج النهائى فى محطة
© FAO\Yehia Salah .التعبئة

خطــأ فى تصميم ســير العمليات فى محطة التعبئة.
© FAO\Yehia Salah

أســتبدال الهواء بجو هوائى معدل داخل البالتة.
© FAO\Yehia Salah

شــكل البالتــات بعد التبريــد وتعديل الجو الهوائى وهى مخزنة 
© FAO\Yehia Salah .تحت تبريد حتى الشــحن أو التســويق
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بعد التحميل يراعى اآلتي

التأكد من إحكام غلق األبواب. 	
التأكــد مــن ضبــط الثرموســتات علــى درجــة الحــرارة المطلوبــة واضعــً فــي اعتبــارك مــكان النهاية الحساســة  	

للثرموستات.
سجل توقيت غلق الشاحنة. 	
التأكد من أن مسجل درجة الحرارة يعمل. 	

التعتيق في المطار

يجب وجود مسئول يشرف على هذه العملية لضمان إتمامها بصورة صحيحة. 	
يجب عدم وصول الشاحنة قبل ميعاد الشحن على الطائرة بمدة طويلة. 	
إذا وصلــت الشــاحنة قبــل ميعــاد الشــحن بمــدة طويلــة يجــب أن تظــل مغلقــة مــع عمــل وحــدة التبريــد  	

حتــى آخــر لحظــة ممكنــه.
بمجــرد تعتيــق البالتــات مــن الشــاحنة ووضعهــا علــى بالتــات الشــحن الجــوي يجــب تغطيتهــا بعــازل حــراري  	

Termo-blankets لتقليــل تعرضهــا لحــرارة الجــو المحيــط.

ــي  ــية الت ــات االساس ــن العملي ــداول م ــاج والت ــات االنت ــاء عملي ــة اثن ــات الصحيح الممارس
ــول. ــا المحص ــر به ــي يم ــل  الت ــي كل المراح ــا ف ــب تطبيقه يج
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قياسات الجودة )الطريقة واألدوات(

1- حجم الثمار

ويتــم التاكــد مــن وصــول الثمار للحجــم األدنى المســموح 
بــه بواســطة حلقــات حجــم خاصــة بالعنــب وفــى هــذه 
الحالــة يتــم قيــاس اصغــر حبــات العنقــود فــى الحجــم 
باقــى  تكــون  المطلــوب  للحجــم  مطابقتهــا  وبمجــرد 

ــة. ــات مقبول الحب

2- لون الثمار

وتجــرى بالنظــر ولكنهــا تحتــاج لخبــرة عاليــة ومعرفــة 
بالصفــات المثلــى للصنــف ، كمــا يمكــن اإلســتعانة بلوحــات ألــوان خاصــة بالصنــف المــراد قيــاس جودتــه أو 

ــة. ــة معملي ــا طريق ــا لكنه ــل المينوليت ــون مث ــاس الل ــة لقي ــزة خاص بأجه

TSS 3- قياس المواد الصلبة الذائبة الكلية

وهــذه تقــدر بالرايفراكتوميتــر اليــدوى Hand refractometer هــى طريقــة تعطــى فكــرة ســريعة عــن 
محتــوى الثمــار مــن المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة وهــذه مجــازًا تعبــر عــن محتواهــا مــن الســكريات حيــث 
أن معظــم المــواد الصلبــة الذائبــة تكــون ســكريات ولكــن ليــس كلهــا ســكريات حيــث أن TSS تشــمل كل 
المــواد الصلبــة الذائبــة فــى عصيــر الثمــار مــن ســكريات وأحمــاض عصويــة وصبغــات وعناصــر معدنيــة ومــواد 
فينوليــة ذائبــة... إلــخ ،  وقيمــة الـــ TSS تختلــف بإختــالف الصنــف ومرحلــة النمــو ويعتمــد عليهــا فــى الحكــم 

علــى جــودة الثمــار وصالحيتهــا للقطــف والتســويق ومعرفــة تقدمهــا فــى النضــج.

وفيهــا يتــم عمــل أخــذ 2-4 حبــات مــن أماكــن محتلفــة مــن العنقــود وعصرهــا معــا واســتخالص قطــرات 
مــن العصيــر ووضعهــا علــى المنشــور الزجاجــى للريفراكتومتــر بحيــث تغطــى كل مســاحة ســطح المنشــور 
ــص  ــا وتفح ــى عليه ــاء الزجاج ــق الغط ــم يغل ــار ث ــن الثم ــجة م ــواء أو أنس ــات ه ــود فقع ــدم وج ــى ع ويراع
ــر  ــل ريفراكتوميت ــرة عم ــث أن فك ــوء حي ــاه الض ــى اتج ــاز ف ــه الجه ــع توجي ــة م ــى العدس ــر ف ــة بالنظ العين
تعتمــد علــى تشــتيت الضــوء الســاقط علــى المنشــور بواســطة العينــة (لذلــك البــد أن يكــون القيــاس فــى 
الضــوء) وتؤخــذ قيمــة الـــ TSS مــن علــى تدريــج موجــود حيــث تكــون قيمــة الـــ TSS هــى الحــد الفاصــل بيــن 

الجــزء المظلــم والمضــئ علــى التدريــج وهــذا يظهــر عنــد النظــر فــى العدســة العينيــة. 

ريفراكتوميتر يدوى
تدريج الريفراكتوميتر اليدوى

قياس حجــم الحبات بحلقات الحجم. 
©Cuzco Eats
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جهاز رقمى لقياس الحموضة فى عصير ثمار العنب جهاز ريفراكتوميتر رقمى

 Digital كمــا أن هنــاك أنــواع عديــدة مــن الرايفوكتوميتــرات لعــل مــن أحدثهــا ريفراكتوميتــرات الرقمــى
refractometer كمــا يجــب التأكــد مــن ســالمة الجهــاز ومعايرتــه قبــل االســتخدام.

Acidity 4- قياس الحموضة

تقــدر الحموضــة علــى أســاس الحامــض الشــائع فــى الثمــار المــراد قيــاس حموضتهــا والحامــض العضــوى 
الشــائع فــى العنــب هــو حامــض الطرطريــك. 

الكيماويات المستخدمه

صودا كاويه 0.1 ع
- تذاب 4 جم هيدوكسيد  صوديوم فى قليل من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى لتر.

)ph.ph( دليل الفينول فثالين
- يــذاب 1 جــم مــن مســحوق فينــول فيثاليــن (ph.ph) فــى 50 مــل كحــول إثيــل ثــم يكمــل الحجــم بالمــاء 

المقطــر الــى 100 مــل.

حامض اوكساليك 0.1  ع
ــر  ــاء المقط ــم بالم ــل الحج ــم يكم ــر ث ــاء المقط ــن الم ــل م ــى قلي ــاليك ف ــض اوكس ــم حام ــذاب 1.57 ج - ي

الــى 250 مــل.

تقدير الحموضة

يتــم تقديــر الحموضــة فــى عصيــر الثمــار بالمعايــرة بالصــودا الكاويــة NaOH المعلومــة العياريــة حيــث يتــم 
أخــذ حجــم معلــوم مــن العصيــر ويوضــع عليــه نقطتيــن مــن دليــل ثــم والتنقيــط بالصــودا الكاويــة حتــى 

الوصــول لنقطــة نهايــة التفاعــل (ظهــور لــون وردى ثابــت) لمــدة 30 ثانيــة.



الفصـل الخامس

التسويق الزراعي
وتنمية سلسلة القيمة 



امرأة تبيع العنب في أحد أســواق الشــوارع في بلبيس ، الشــرقية ، مصر.

 ©FAO/Heba Khamis
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تطوير سلسلة القيمة 
المتتابعــة  األنشــطة  مــن  كاملــة  انهــا “مجموعــة  علــى  المســتدامة  الغذائيــة  القيمــة  سلســلة  ُتعــرف 
والمتناســقة للهيئــات المختلفــة ألضافــة قيمــة للمــواد الزراعيــة الخــام التــي تنتجهــا او وُتحولها إلــى منتجات 
المنتجــات  التخلــص  ايضــا  المراحــل  وتتضمــن  المســتهلك،  إلــى  تبــاع  والتــي  عاليــة  جــودة  ذات  غذائيــة 
المســتهلكة اوالمتبقيــات بطريقــة مربحــة علــى امتــداد السلســلة وذات فوائــد واســعة النطــاق تعــود علــى 
المجتمــع، وال تســتنزف المــوارد  الطبيعيــة بشــكل دائــم (منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2014). نمــوذج لسلســة 

القيمــة لمحصــول العنــب بعناصــرة المختلفــة وتداخالتــه موضحــة فــي شــكل.

ويضــح مــن الشــكل الســابق ان هنــاك روابــط اساســية بيــن 
العتاصــر الفاعلــة فــي سالســل القيمة لضمان اســتدامتها 

كمــا يتنــوع فيهــا مقدمــي الخدمــات والدعــم ومنهم:

مــزودي المدخــالت الماديــة مثــل البــذور فــي مرحلــة اإلنتاج  	
أو المــواد والعبــوات المســتخدمة فــي مرحلــة التصنيع.

األفــات،  	 رش  مثــل  الماليــة،  غيــر  الخدمــات  مقدمــي 
ــة،  ــارات المعملي ــات واالختب ــل العين ــل، تحلي ــن، النق التخزي

والتصنيــع. الســوق  أبحــاث  اإلدارة،  تدريــب 
مقدمــي الخدمــات الماليــة. يتــم فصــل هــذه المجموعــة  	

وتميزهــا عــن  الخدمــات األخــرى لمــا لهم من دور أساســي 
ــي  ــتثماري ف ــال االس ــل ورأس الم ــال العام ــه رأس الم يلعب

الحصــول علــى سلســلة القيمــة الغذائيــة المســتدامة.

ــاج او  ــا كاالنت ــوط به ــام من ــة مه ــي السلس ــر ف ــكل عنص ول
ــة)  ــة والتجزئ ــع (الجمل ــز، والتوزي ــع، والتجهي ــة والتجمي الزراع
وتحكــم نلــك المهــام روابــط بيــن كل مــن االطــراف الفاعلــة 
كتبــادل المعلومــات وتحديــد األســعار، والمعاييــر، وآليــات 
أســواق  ونظــم  الرائــدة،  والشــركات   ، والعقــود  الدفــع، 
الجملــة ومــا إلــى ذلــك كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي 

(شــكل...).

شكل : نموذج للعناصر المختلفة والتداخالت لسلسة القيمة لمحصول العتب ) معدل من نموذج منظمة العمل الدولبة، 2015(

شكل : هيكل سلسلة القيمة المستدامة )فاو، 2014(
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ــة أي سلســلة قيمــة، علــى  نســتخدم نمــوذج سلســلة القيمــة لفهــم الفــرص والقيــود لتطويروتنمي
ســبيل المثــال، سلســلة القيمــة للعنــب ، وإنشــاء »القيمــة المضافــة«. وللحكــم علــى القيمــة المضافــة 

مــن تفعيلسالســل القيمــة كمبــدأ فــان هنــاك 5 طــرق لذلــك:

توفير فرص العمل ودخل للعاملين.. 	
العائد المادي الصحاب االعمال (مثال مالك األراضي ورجال االعمال).. 	
العائد الضريبي للحكومة.. 	
سلسلة امداد افضل للمستهلكين.. 	
العائد علي البيئة المحيطة سواء ان كان بااليجاب كخلق تنوع بيئي او بالسلب كالتلوث.. 5

ــن  ــة م ــي السلس ــة ف ــر الفاغل ــط كل العناص ــث يرتب ــب حي ــول العن ــة لمحص ــلة القيم ــال لسلس وكمث
المزارعيــن وحتــي المســتهلكين بعالقــات منهــا:

االرتبــاط التسلســلي الراســي للمراحــل المختلفــة علــي طــول سلســلة القيمــة مــن االنتــاج والتجميــع  	
التوزيــع. مرحلــة  والتجهيزوحتــي 

االرتبــاط التسلســلي األفقــي داخــل المرحلــة الواحــدة بالتنســيق بيــن االفــراد ممــا يخلــق فــرص تســويقية  	
اقــوي ومميــزات ومثــال علــي ذلــك اتحــاد مزاعــي العنــب داخــل الجمعيــات التعاونيــة اوتكويــن جمعيــات 

تســويق.

ونوعــي االرتبــاط مهميــن وحاســمين لكفــاء ونمــو كامــل داخــل سلســلة القيمــة. لذلــك فــي تطويــر سلســلة 
ــلة  ــي سلس ــة ف ــراف المعني ــا كل االط ــوز فيه ــول يف ــم حل ــات لتقدي ــرص والعقب ــة الف ــم دراس ــة يت القيم
القيمــة. والحلــول قــد تكــون فــي هيئــة فــرص للدخــول الســواق جديــدة او الحصــول علــي خدمــات او تنميــة 

مهــارات او الحصــول علــي منتجــات جديــدة او منتجــات ثانويــة.

دور العناصر الفردية )مزارع او أعمال تجارية زراعية(

بينمــا نهتــم بسلســة القيمــة وكيــف تعمــل، ال ننســي ان االفــراد كالمزارعيــن والتجــار والمصنعييــن هــم مــن 
يخاطــرون باالســتثمار وراس المــال النتــاج منتــح او تقديــم خدمــة. عــالوة علــي ذلــك ، تطويــر سلســلة القيمــة 
يتطلــب مــن المعنييــن بهــا االســتثمار لتطويــر منتجاتهــم وخدماتهــم وترقيتهــا وهــو مــا يحتــاج متطلبــات 

مختلفــة كمــا هــو واضــح مــن االمثلــة فــي الجــدول التالــي:

أمثلة للمتطلبات المختلفة لتطوير وترقيتة منتج اوخدمة 

ــل.  ــي المقاب ــل ف ــق دخ ــوف تحق ــا س ــا لبيعه ــا وترقيه ــم تطويره ــة ت ــج او خدم ــان اي منت ــة ف ــي النهاي وف
ممــا يوضــح اهميــة التســويق والحاجــة الــي منتجــات وخدمــات محســنة لمواكبــة احتياجــات الســوق 

والمســتهلكين.



سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

84

سلسلة القيمة وتقليل الفاقد والهدر من عنب المائدة في مصـر           الدليل اإلرشادي

84

العديــد مــن المنتجيــن يعانــون بمــا يســمى بِقَصــر النظــر التســويقي ، حيــث أن كل اهتمامهــم ينصــب علــى 
ــم  ــوق، فه ــتهلك والس ــات المس ــى احتياج ــس عل ــا ولي ــي يقدمونه ــات الت ــا أو الخدم ــي ينتجونه ــلع الت الس
يتناســون أن المنتجــات هــي فقــط وســيلة لحــل مشــكلة لــدى المســتهلك وإشــباع حاجاتــه، ولهــذا فعلــى 
المنتجيــن مــن وقــت مراجعــة حســاباتهم ومنتجاتهــم او الخدمــات التــي يقدموهــا. المزيــج التســويقي فــي 

الجــدول التالــي يعطــي مثــال لكيفيــة تحريــك المنتــج مــن مرحلــة االنتــاج وحتــي التســويق.

مثال للعناصر المهمة من مرحلة االنتاج وحتي التسويق

فــي المجــال الزراعــي ، الضوابــط والشــهادات تعتبــر مــن ادوات التســويق النهــا تضمــن حــق المســتهلك وتقلــل 
القلــق بشــأن الصحــة والســالمة وجــودة المنتــج. فمثــاًل اســتخدام المــواد الكميائيــة وفحــص متبقياتهــا فــي 
المحاصيــل البســتانية جــزء مهــم مــن الضوابــط. علــي الصعيــد االخــر، الحصــول علــي شــهادة الممارســات 
ــك  ــي تل ــول ال ــر للدخ ــك المعايي ــي تل ــم  لتبن ــلك مه ــر مس ــواق تعتب ــة باس ــر خاص ــدة او معاي ــة الجي الزراعي
االســواق. كل تلــك االدوات والعناصــر الســابق ذكرهــا تعتبــر جــزء مــن دور المنتــج ليختــار الطريقــة التــي 

يريدهــا مــن اجــل تطويــر منتجــة وتســويقة.

التحليل الرباعي

ــدات. إذ  ــرص والتهدي ــف، الف ــوة والضع ــي الق ــة وه ــر التالي ــى العناص ــي عل ــل الرباع ــي التحلي ــز ف ــم التركي يت
ــادرة.  ــل أو المب ــتراتيجية أو العم ــط االس ــى الخط ــرة عل ــل المؤث ــد العوام ــى تحدي ــر عل ــذه العناص ــاعد ه تس

يتكون هذا االسلوب / التحليل الرباعي من جانبين: 

العوامل الداخلية

تشير العوامل الداخلية إلى نقاط القوة والضعف بما في ذلك الموارد والخبرات المتاحة لك:
- الموارد المالية مثل التمويل، مصادر الدخل وفرص االستثمار

- الموارد المادية مثل المواقع ومرافق الشركة والمعدات
- الموارد البشرية مثل الموظفين، المتطوعين والجمهور المستهدف

- العمليات الحالية مثل برامج الموظفين، التسلسالت الهرمية ونظم البرمجيات.
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العوامل الخارجية

تشــير عــادة العوامــل الخارجيــة  والتــي تتمثــل فــي الفــرص او المخاطــر والخارجة عن ســيطرة الشــركة، 
علــى ســبيل المثــال مــا يلي:

تغيرات السوق، مثل: المنتجات، التكنولوجيا الجديدة أو التغيرات في احتياجات السوق. 	
التغيرات االقتصادية، مثل: التغيرات المالية أو المحلية أو الدولية. 	
التمويل، مثل: التبرعات، الهيئات التشريعية والمؤسسات األخرى. 	
التركيبة السكانية، مثل: العمر والعرق والجنس والثقافة للجمهور المستهدف. 	

الفاقد الغذائي والهدر الغذائي
ــا  ــذاء . تقريب ــن الغ ــدر م ــد والمه ــوع الفاق ــر موض ــي مص ــة ف ــلة القيم ــر سلس ــة لتطوي ــا الحرج ــن القضاي م
ثلــث كميــة العنــب المنتــج فــي مصــر تفقــد او تهــدر علــي امتــداد سلســلة القيمــة. وهــو مــا يعتبــر فاقــد 
فــي الطعــام والتغذيــة وفقــد للمدخــالت مــن مــاء وارض وعمالــة وطاقــة محتاجــة النتــاج وتوزيــع الطعــام. 
ــائل  ــي وس ــتثمار ف ــي االس ــة ال ــم بحاج ــطتهم  فانه ــر انش ــة، ولتطوي ــلة القيم ــي سلس ــن ف ــكل المعنيي ول

ومبــادرات مــن شــأنها تقليــل الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء علــي امتــداد سلســلة القيمــة.

فاقد اثتاء اإلنتاج.
©FAO/Rashad Hegazy
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وهنــا يجــب التفرقــة بيــن مفهوميــن رئيســيين همــا: الفاقــد الغذائــي والهــدر الغذائــي، يشــار بالفاقــد 
الغذائــي إلــى االنخفــاض فــي كميــة الغــذاء الصالحــة لــألكل فــي مرحلة سلســلة اإلمــداد الغذائيــة الموجهة 
علــى وجــه التحديــد إلــى الغــذاء الصالح لألكل والمخصص لالســتهالك البشــري. ويحصل الفاقــد الغذائي في 
مراحــل اإلنتــاج ومــا بعــد الحصــاد والتجهيــز فــي السلســلة الغذائيــة ويســمى الفاقــد الغذائــي الــذي يحصــل 
فــي نهايــة السلســلة الغذائيــة (تجــارة التجزئــة واالســتهالك النهائــي) بالهــدر الغذائــي، ويتعلــق ذلــك بســلوك 

ــة, 2011). ــة والزراع ــة األغذي ــتهلكين (منظم ــة والمس ــار التجزئ تج

ويقــاس الفاقــد الغذائــي والهــدر الغذائــي فقــط للمنتجــات المخصصــة لالســتهالك البشــري، ويتــم اســتثناء 
ــل  ــي األص ــرض ف ــن المفت ــذي كان م ــذاء ال ــر الغ ــذا يعتب ــألكل. ول ــة ل ــر الصالح ــات غي ــزاء المنتج ــف وأج العل
اســتهالكه مــن قبيــل البشــر ولكنــه انتهــى مــن قبــل المصادفــة خــارج السلســلة الغذائيــة البشــرية، فاقــدًا 
غذائيــأ أو هــدر غذائــي حتــى لــو تــم تحويلــه فيمــا بعــد إلــى اســتخدام غيــر غذائــي (األعــالف، الطاقــة 

ــة...). الحيوي

ويظهر الفاقد الغذائي على في المراحل المختلفة لالنتاج والتداول والتخزين على النحو التالي:
اإلنتاج الزراعي: 

ــرز  ــة وف ــف الفاكه ــال قط ــبيل المث ــى س ــاد عل ــة الحص ــالل عملي ــة خ ــرار الميكانيكي ــن األض ــم ع ــد الناج الفاق
ــخ... ــاد، إل ــد الحص ــل بع المحاصي

التداول والتخزين بعد الحصاد

بمــا فــي ذلــك الفاقــد الناجــم عــن االنســكاب والتدهــور أثنــاء عمليــات المناولــة والتخزيــن والنقــل بيــن المــزارع 
والتوزيع.

التجهيز

بمــا فــي ذلــك الفاقــد الناجــم عــن النســكاب والتدهــور أثنــاء التجهيــز الصناعــي أو المنزلــي، مثــل إنتــاج العصير 
والتعليــب وقــد يحــدث فاقــد عندمــا يتــّم فــرز المحاصيــل إذا لــم تكــن صالحــة للتجهيــز، أو أثنــاء عمليــات 

الغســيل والتقشــير والتقطيــع والغليــان، أو فــي بيــوت التعبئــة.

التوزيع

يشــمل الفاقــد والهــدر فــي نظــام األســواق، علــى ســبيل المثــال أســواق الجملــة ومحــالت الســوبر ماركــت 
وتجــار التجزئــة واألســواق التقليديــة.

االستهالك

يشمل الفاقد والهدر أثناء االستهالك على المستوى المنزلي. 
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ــالمة  ــان س ــق ضم ــدة« لتحقي ــى المائ ــة إل ــن »المزرع ــل م ــوم متكام مفه
ــا ــة وجودته األغذي

ــز  ــاج والتجهي ــلة اإلنت ــوال سلس ــة ط ــدأ الوقاي ــاع مب ــة باتب ــأ طريق ــار بأكف ــل األخط ــدف تقلي ــوغ ه ــن بل يمك
والتســويق. ولتحقيــق أقصــى وقايــة للمســتهلكين يكــون مــن الضــروري إدخــال مبــادئ الســالمة والجــودة 
فــي المنتجــات الغذائيــة ابتــداًء مــن مرحلــة اإلنتــاج وانتهــاًء بمرحلــة االســتهالك. ويتطلــب ذلــك اتبــاع أســلوب 
شــامل ومتكامــل هــو أســلوب »مــن المزرعــة إلــى المائــدة« الــذي يــؤدي فيــه كل مــن المنتجيــن والمجهزيــن 

والناقليــن والبائعيــن والمســتهلكين أدوارًا حيويــً فــي ضمــان الجــودة والســالمة الغذائيــة.

ومــن المحــال توفيــر حمايــة كافيــة للمســتهلكين بمجــرد أخــذ العينــات مــن المنتجــات النهائيــة وتحليلهــا. 
فإدخــال التدابيــر الوقائيــة فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلنتــاج والتوزيــع، بــداًل مــن االكتفــاء بالتفتيــش ورفــض 
المنتجــات فــي المرحلــة النهائيــة، هــو الــذي ُيحقــق الفائــدة االقتصاديــة ألن المنتجــات غيــر الســليمة يمكــن 
ــي  ــف منتج ــي تكلي ــة ه ــة والفعال ــتراتيجية االقتصادي ــلة الغذائية.واالس ــة السلس ــذ بداي ــا من ــرف عليه التع
األغذيــة ومختلــف العامليــن فــي السلســلة بالمســؤولية األولــى عــن الســالمة والجــودة. ويكــون المنظمــون 
الحكوميــون مســؤولين إذن عــن التدقيــق فــي أداء السلســلة الغذائيــة مــن خــالل أعمــال الرصــد واإلشــراف، 

كمــا يكونــون مســؤولين عــن إنفــاذ االشــتراطات القانونيــة والتنظيميــة.

وقــد تظهــر مصــادر األخطــار، كمــا قــد تضيــع جــودة األغذيــة فــي عــدة نقــاط مــن نقــاط السلســلة الغذائيــة، 
ومــن الصعــب اختبــار وجــود هــذه األخطــار أو الوقائــع إذ أن ذلــك يتكلــف تكاليــف باهظــة. ولكــن أي أســلوب 
ــد ال  ــة. فق ــودة الغذائي ــالمة والج ــين الس ــة لتحس ــل طريق ــو أفض ــات ه ــة العملي ــم لمراقب ــي وُمحك وقائ
يمكــن تجنــب كل األخطــار ولكــن مــن الممكــن تجنــب معظمهــا فــي السلســلة الغذائيــة بفضــل تطبيــق 
ــة  ــات الصحي ــدة والممارس ــة الجي ــات الصناعي ــدة والممارس ــة الجي ــات الزراعي ــدة أي الممارس ــات الجي الممارس

الجيــدة.

ومــن األســاليب الوقائيــة المهمــة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي جميــع مراحــل إنتــاج األغذيــة وتجهيزهــا 
ــا  ــمية وضعته ــادئ رس ــام مب ــذا النظ ــة. وله ــة الحرج ــاط الرقاب ــي نق ــار ف ــل األخط ــام تحلي ــا نظ ومناولته
لجنــة الدســتور الغذائــي المعنيــة بنظافــة األغذيــة، وهــو يوفــر اإلطــار المنتظــم للتعــرف علــى األخطــار التــي 
ــن  ــام م ــذا النظ ــق ه ــأن تطبي ــات ب ــرف الحكوم ــي أن تعت ــار. وينبغ ــذه األخط ــة ه ــة ومكافح ــا األغذي تنقله

ــة. ــالمة األغذي ــين س ــي تحس ــية ف ــيكون أداة أساس ــة س ــات الغذائي ــب الصناع جان

ويجــب وضــع برامــج وطنيــة لســالمة األغذيــة وتقويــة الموجــود منهــا وبناءالقــدرات الهادفــة إلــى 
ــوارد،  ــر الم ــدى تواف ــاعها بم ــدى اتس ــطة وم ــذه األنش ــة ه ــر طبيع ــتهلكين. وتتأث ــة المس ــة صح صيان

ــاو 2016 (: ــي ) ف ــا يل ــمل م ــا تش ولكنه

وضع سياسات واستراتيجيات إقليمية ووطنية لضمان سالمة األغذية. 	
إعداد تشريعات األغذية واللوائح والمواصفات، ومدونات الممارسات الصحية النظيفة. 	
تنفيذ برنامج التفتيش على األغذية. 	
التشــجيع علــى اتبــاع األســاليب والتقنيــات التــي تهــدف إلــى الوقايــة مــن األمــراض المنقولــة باألغذيــة، بمــا  	

فــي ذلــك تطبيــق نظــام نقــاط الرقابــة الحرجــة.
تطوير قدرات تحليل األغذية أو تعزيز هذه القدرات. 	
وضع برامج التدريب والتثقيف الصحي، وتنفيذ هذه البرامج. 	
إقامة أسواق تستوفي الشروط الصحية، وتعزيز سالمة أغذية الشوارع. 	
تعزيز إقامة نشاط للرقابة على األمراض المنقولة باألغذية. 	
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اسم الحقل/المزرعة .................................. الموسم الزراعي .............................................
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