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تعتبــر دول حــوض البحــر األبيــض املتوســط املوطــن األصلــي للــوز ،أذ مت زراعــة هــذه الشــجرة قبــل مايقــارب
 4000ســنة قبــل امليــاد يف هــذه الــدول ،ويعتبــر اجلــزء الغربــي مــن قــارة أســيا املوطــن الثانــي ألشــجار اللــوز،
وقــد أدخلــت أشــجار اللــوز إلــى اليونــان وشــمال أفريقيــا منــذ زمــن بعيــد جــداً وتنتشــر زراعــة اللــوز املعــروف
بإســمه العلمــي ( )Prunus dulcisيف منطقــة الشــرق األوســط كجــزء مــن حــوض البحــر األبيــض املتوســط
وخاصــة دول فلســطني ،واألردن ،ولبنــان ،وســوريا ،ومناطــق أخــرى مختلفــة مثــل تركيــا وروســيا وجزيــرة
صقليــة وجنــوب إيطاليــا ويوغوســافيا ومناطــق عديــدة وشاســعة يف إســبانيا .كمــا ويــزرع اللــوز يف املناطــق
الســاحلية لواليــة كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وأدخلــت زراعــة اللــوز إلــى الــدول األوروبيــة مؤخــراً
مــن خــال اليونــان وذلــك قبــل خمســمائة ســنة .تعتبــر شــجرة اللــوز مــن أشــجار املناطــق اجلافــة وميكنهــا أن
تعيــش فــى ظــروف قاســية ال تتحملهــا أغلــب األشــجار املثمــرة األخــرى ،ومــع ذلــك فهــى تثمــر وتنتــج بشــكل
اقتصــادي يف ظــل الظــروف القاســية .وتســهم شــجرة اللــوز بشــكل كبيــر يف مســتوى الدخــل القومــي لكثيــر
مــن الــدول ،ويف فلســطني حتتــاج هــذه الشــجرة لدراســة مشــكالتها وإليجــاد احللــول املناســبة لهــا وأختيــار
األصنــاف والســاالت واألصــول مــع ضــرورة اإلســتفادة مــن األصنــاف والســاالت األجنبيــة ذات املواصفــات
اجليــدة والتــي تناســب الظــروف البيئيــة الســائدة يف فلســطني حتــى تنتشــر زراعــة اللــوز بشــكل واســع وذات
جــدوى إقتصاديــة وعلــى أســس علميــة مدروســة.
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دليل زراعة اللوز المروي

حتتــوي ثمــار اللــوز علــى قيمــة غذائيــة عاليــة ولهــا فوائــد كثيــرة ،كمــا ويدخــل الزيــت املســتخرج مــن ثمــار اللــوز
يف صناعــات طبيــة ودوائيــة مختلفــة.
ويف هــذه األيــام أصبــح اســتهالك ثمــار اللــوز والطلــب الدائــم عليهــا كمصــدر غذائــي جيــد ودواء بديــل يف
تزايــد مســتمر ،وقــد يعــود ذلــك إلــى حقيقــة الفوائــد الصحيــة والعالجيــة التــي تقدمهــا ثمــار اللــوز ،والتــي
أصبحــت أكثــر وضوحــا للكثيــر مــن املســتهلكني.

يســاعد اللــوز علــى فقــدان الــوزن ،نظــرا
ألنــه وجبــة خفيفــة تــؤدي إلــى الشــعور
بالشــبع بعــد تنــاول حفنــة منــه ،فهــذا
يقلــل مــن فــرص تنــاول الطعــام بشــراهة
ويزيــد مــن فــرص فقــدان الــوزن.

يعتبــر اللــوز مصــدر جيــد للبوتاســيوم
ويســهل عمليــات نقــل املــواد الغذائيــة
بواســطة الــدم جلميــع أجزاء اجلســم.

يشــكل اللــوز وجبــة خفيفــة ممتــازة
ألنــه يحتــوي علــى الكثيــر مــن البروتــن
الــذي ميــد اجلســم بالطاقــة.
يســاعد اللــوز يف بنــاء عظــام قويــة نظــرا
ألنــه يحتــوي علــى كميــة ال بــأس بهــا مــن
الكالســيوم ،فهــو جيــد لتقويــة األســنان،
ومينــع ترقــق أو هشاشــة العظــام.

يخفــض اللــوز كميــات الكوليســترول الســيء
يف الــدم اذ يحتــوي اللــوز علــى الدهــون
األحاديــة واملتعــددة غيــر املشــبعة ،ممــا يســهل
عمليــة خفــض الكوليســترول الســيء يف الــدم.

شلك رقم ( )1الفوائد الغذائية
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تهيمــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة حاليــا علــى اإلنتــاج العاملــي لثمــار اللــوز وذلــك مــن خــال مــا تنتجــه واليــة
كاليفورنيــا خاصــة مــن ثمــار اللــوز ،فلقــد جتــاوزت مســاهمة الواليــات املتحــدة يف الســوق العامليــة للــوز نســبة
 % 70يف عــام  ،2015تليهــا يف ذلــك إســبانيا كمــا هــو مبــن يف الشــكل رقــم (.)2
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هــذا وبلــغ إنتــاج اللــوز بأشــكاله اجلــاف واألخضــر عــام  2015مايقــارب  1,677مليــون طــن متــري .وبحســب
إحصائيــات منظمــة األغذيــة والزراعــة فقــد بلــغ إنتــاج اللــوز ملوســم  ،2017-2016مايقــارب 1,206مليــون طــن
متــري أي بنقــص قــدره  471ألــف طــن لــوز لظــروف مرتبطــة بظاهــرة التغيــر املناخــي العاملــي.

دليل زراعة اللوز المروي 4

يعتبــر قطــاع اللــوز يف فلســطني مــن القطاعــات االقتصاديــة املهمــة والناشــئة ،حيــث إنتشــرت زراعــة حقــول
اللــوز يف اآلونــة األخيــرة كمحصــول رئيســي يف كثيــر مــن احملافظــات الفلســطينية خاصــة يف مناطــق شــمال
الضفــة الغربيــة وبعــض مناطــق اجلنــوب ،وذلــك إلنتــاج اللــوز بشــكل اقتصــادي ومــن خــال زراعــة أصنــاف
جديــدة مــن اللــوز تتميــز بإنتاجيــة عاليــة باملقارنــة مــع باألصنــاف البلديــة املنتشــرة بشــكل عشــوائي والتــي
يعتبــر إنتاجهــا غيــر اقتصــادي وقليــل مــن حيــث الكميــة واجلــودة ،وبعــد إدخــال أصنــاف جديــدة مــن اللــوز
احللــو ،وخاصــة االصنــاف التــي تتميــز بليونــة قشــرتها اخلارجيــة وإنتاجيتهــا العاليــة الوفيــرة ذات اجلــودة
وهنــا نذكــر علــى ســبيل املثــال صنــف (أم الفحــم) ،حيــث بــدأ املزارعــون بالتوجــه الــى زراعــة مســاحات ال بــأس
بهــا مــن هــذا الصنــف ،نظــرا للعائــدات االقتصاديــة اجليــدة التــي يحصــل عليهــا املــزارع مــن هــذه الزراعــة
مقارنــة بالزراعــات التقليديــة األخــرى.

4
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العائلة
تتبــع شــجرة اللــوز(  )Prunus dulcisيف تصنيفهــا أشــجار الفاكهــة متســاقطة األوراق ذات النــواة احلجريــة،
ومــن حيــث التصنيــف النباتــي تتبــع شــجرة اللــوز العائلــة الورديــة ( )Rosaceaeفهــي تشــبه يف شــكلها وحجمهــا
شــجرة اخلــوخ إال أن أخشــابها أكثــر صالبــة ومتانــة وتعتبــر البــذرة أو نــواة اللــوز اجلــزء األهــم يف هــذا النــوع
مــن الثمــار فهــي اجلــزء الــذي يــؤكل مــن الثمــرة اجلافــة ،كمــا ويتــم اســتخالص الزيــوت املختلفــة منهــا  ،كمــا
وتعتبــر شــجرة اللــوز مــن األشــجار املعمــرة نظــرا ألنهــا تعمــر طويـ ً
ا ،أمــا بالنســبة لشــكل أوراق شــجرة اللــوز
فهــي مســتطيلة رمحيــه الشــكل ومســننة احلافــة.

 5سم
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تتكون شجرة اللوز كما هو احلال يف معظم أنواع أشجار الفاكهة من جزئيني رئيسيني:
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تعتبــر ثمــرة شــجرة اللــوز مــن ذوات النــواة التــي يغلفهــا قشــرة متعــددة الطبقــات حيــث تصبــح تلــك الطبقــات
صلبــة عنــد نضوجهــا وللثمــرة شــكل انســيابي ومتيــل الــى اإلنضغــاط ،ولهــا قشــرة خارجيــة وتتكــون مــن اندمــاج
الطبقــة اخلارجيــة املعروفــة بــا (األكســوكارب) والطبقــة املتوســطة (امليــزوكارب) والقشــرة اخلشــبية الصلبــة
التــي حتيــط باجلنــن (النــواة) وهــي عبــارة عــن الغــاف الداخلــي (اإلنــدوكارب) ،أمــا اجلنــن وهــو اجلــزء
اللحمــي الــذي يــؤكل و يســمى (النــواة) وهــو غنــى باملــواد الغذائيــة الهامــة ملتناولــي ثمــار اللــوز.

الشلك رقم ( )6وصف ثمرة اللوز.

قشرة خارجية وتتكون
من اندماج الطبقة
اخلارجية املعروفة
با(األكسوكارب)
والطبقة املتوسطة
(امليزوكارب)

اجلنني وهو اجلزء اللحمي
الذي يؤكل يسمى (النواة)

قشرة خشبية صلبة
التي حتيط باجلنني
(النواة) وهي عبارة
عن الغالف الداخلي
(اإلندوكارب)
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تتكون الفترة االنتاجية للوز من أربع مراحل:
 - 1فترة السكون الشتوي.

تبدأ من شهر كانون الثاني حتى شباط .

 - 2فترة االزهار والعقد.

تبدأ من شهر شباط حتى نهاية شهر أذار .

 - 3فترة منو الثمرة.

تبدأ من شهر نيسان حتى نهاية شهر حزيران .

 - 4فترة النضوج واحلصاد .تبدأ من شهر متوز حتى نهاية العام .

الشلك رقم ( )7الدورة الإنتاجية لشجرة اللوز
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بعــد حصــول شــجرة اللــوز علــى الكميــة الكافيــة مــن ســاعات البــرودة البالغــة تقريبــا ( 400 - 200ســاعة)
تبــدأ االزرار الزهريــة بالنمــو حســب إحتياجاتهــا مــن احلــرارة.
ومــن أهــم العوامــل لبــدأ منــو األزرار الزهريــة درجــة حــرارة اليــوم أو مــا يعــرف ب (مقيــاس تراكــم كميــة
احلــرارة) فهنــاك أصنــاف حتتــاج الــى مجمــوع/أو ســاعات حــرارة مرتفعــة وأصنــاف اخــرى حتتــاج الــى مجمــوع
ســاعات حــرارة منخفضــة وهــذا التبايــن ينجــم عنــه وجــود األصنــاف املبكــرة واألصنــاف املتأخــرة ،فاألصنــاف
املبكــرة ال حتتــاج الــى كميــة كبيــرة مــن احلــرارة وتبــدأ باالزهــار عندمــا ترتفــع درجــة احلــرارة الــى أكثــر مــن
 13درجــة مئويــة.

الشلك رقم ( )8تركيب زهرة اللوز
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تتواجــد األزهــار يف اللــوز علــى البراعــم الزهريــة مــع اخلضريــة وتكــون علــى شــكل مجموعــات بــن (2-1
برعــم) ويف ابــاط األوراق وتكــون األزهــار احاديــة احيانــا ،ودائمــا تظهــر االزهــار قبــل ظهــور االوراق يف بدايــة
(شــهر شــباط الــى شــهر آذار) وتكــون موجــودة علــى األفــرع بعمــر الســنة او علــى شــكل باقــات زهريــة قصيــرة
تنتهــي يف برعــم خضــري وتعيــش لفتــرة زمنيــة حتــى  3ســنوات ويكــون البرعــم اخلضــري مخروطــي الشــكل
وأحــادي الــرأس امــا البرعــم الزهــري فهــو دائــري الشــكل وفــاحت اللــون.
ان أغلــب البراعــم الزهريــة زوجيــة اي أنــه يوجــد برعــم خضــري بــن كل زوج مــن براعــم االزهــار وتشــكل
البراعــم الزهريــة املزدوجــة نســبة  ،% 95أمــا نســبة ال  % 5الباقيــة فهــي براعــم زهريــة او خضريــة مفــردة.

الشلك رقم ( )9شلك البراعم الزهرية والبراعم الخضرية
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تنتج االزهار يف شجرة اللوز بشكل اساسي يف عمر السنة وعادة تتكون من:

الباقات الزهرية :عباره عن
غصن أو دابر قصير جدا ُ
يتراوح طوله بني  5-1سم
ويكون مثقل باألزهار وينتهي
الغصن ببرعم خضري يف
الوسط ويكون عدد البراعم
الزهرية من  5-2والتي
تشبه باقة من االزهار وعمر
الدابر  3اعوام.

النموات الزهرية املختلطة

يبلغ طول النموات الزهرية
املختلطة مايقارب -10
30سم وهي عبارة عن
منوات حتمل عليها البراعم
الزهرية واخلضرية
واجلانبية وتنتهي هذه
النموات ببرعم خضري
وتعتبر من اعضاء اإلثمار يف
شجرة اللوز.

يتراوح طول النموات الثمرية
البسيطة بني  15-5سم
وهي عبارة عن اغصان ثمار
صغيرة ورفيعة وقصيرة
ومليئة باألزرار الزهرية يف
قمة النمو.

النموات الثمرية البسيطة

الباقات الزهرية

الشلك رقم ( )10أنواع النموات في اللوز
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للــري والتســميد النتروجينــي دورا هامــا يف احملافظــة علــى النمــوات الزهريــة نظــراً لوجــود عالقــة بــن كميــة
النمــوات الزهريــة وكميــة االوراق علــى الشــجرة.
إن لقلة ساعات البرودة آثار كبيرة على شجرة اللوز يف الشتاء وعلى عملية االزهار يف اللوز.
وعندمــا تكــون درجــة احلــرارة يف الشــتاء مرتفعــة عــن معدالتهــا الطبيعيــة وتكــون شــجرة اللــوز يف طــور
الســكون وال يكــون هنــاك تراكــم لســاعات البــرودة التــي حتتاجهــا الشــجرة  ،تؤثــر هــذه احلالــة ســلبا علــى
عمليــة االزهــار علــى النحــو التالــي:
 - 1تنخفض كثافة االزهار.
 - 2ال تكــون عمليــة االزهــار مكثفــة ومتتــد لفتــرة زمنيــة طويلــة وهــذا األمــر يقلــل مــن كميــات االزهــار ويصعــب
العمليــات الزراعيــة املختلفــة ،ممــا يوجــب يف هــذه احلالــة الــرش مبســتحضرات لكســر الســكون الشــتوي مثــل
مــادة (الزوديــف) والزيــوت الشــتوية والصيفيــة حيــث تعتبــر مــن أكثــر الزيــوت شــيوعا وامانــا يف اللــوز ،ومركــب
نتــرات البوتاســيوم حيــث يتــم الــرش  3رشــات متتاليــة ،تكــون الرشــة االولــى قبــل تفتــح البراعــم وبتركيــز قــدره
 ،% 5والرشــة الثانيــة بعــد انتفــاخ البراعــم وبتركيــز  ،% 2والرشــة الثالثــة تكــون عنــد ظهــور االزهــار االولــى
وبتركيــز . % 1
ظاهرة موت االزرار الزهرية
من أهم أسباب هذه الظاهرة:
 - 1أوال ســبب فســيولوجي وراثــي والــذي يالحــظ عنــد أصنــاف اللــوز
مثــل الكرمــل و ( .)NonPareilترتفــع إمكانيــة حــدوث هــذه الظاهــرة
تبع ـاً إلرتفــاع درجــة احلــرارة الشــديد خــال شــهر حزيــران وهــي عــادة
حتــدث يف الدوابــر اخلضريــة فعــدم منوهــا يؤثــر علــى اإلنتــاج يف الســنة
املقبلــة ،ويف حــال كانــت هــذه الظاهــرة قويــة فينصــح بالتالــي:
أ-تركيب/تطعيم أشجار اللوز بأصناف اخرى.
ب-غرس اشتال لوز اخرى.
 - 2ثانيا :بسبب مرض فيروسي ()Prunus necrotic ring spot
إذا كان ســبب اخللــل فيــروس فيجــب االعتمــاد علــى مشــاتل خاليــة مــن
الفيروســات
 - 3ثالثــا :بســبب قلــة او عــدم الــري يف فتــرة مــا بعــد احلصــاد يف
موســم الصيــف.
13
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الشلك رقم ( )11المرض الفيروسي

تتــم عمليــة التلقيــح بواســطة احلشــرات وخاصــة النحــل ويف هــذه املرحلــة تكــون الزهــرة قابلــة للتلقيــح لفتــرة
زمنيــة معينــة التتعــدى بضعــة أيــام.
وكمــا هــو احلــال يف جميــع أصنــاف العائلــة الورديــة املثمــرة فــإن اصنــاف اللــوز ذاتيــة التنافــر عدميــة التوافــق
(التلقيــح) اي انهــا غيــر قــادرة علــى التلقيــح ذاتيــا باســتثناء بعــض االصنــاف ولذلــك يجــب نقــل حبــوب اللقــاح
بــن االصنــاف بواســطة النحــل ويعتمــد أداء هــذه االصنــاف علــى التلقيــح اخللطــي مــا بينهــا مــن حيــث فتــرة
االزهــار ومــن حيــث الفســيولوجيا والتوافــق بــن األصنــاف.
ان نســبة التلقيــح يف اللــوز التتعــدى  % 40مــن كميــة االزهــار املوجــودة علــى الشــجرة ومعــدل التلقيــح يتــراوح
بــن  % 30-20كمــا ان فتــرة تكويــن زهــرة قابلــة للتلقيــح ال تتعــدى بضعــة أيــام.

خمس

ثالث

الشلك رقم ( )12الفترة الزمنية التي تحتاجها الزهرة للتلقيح

يتــم إســتخدام مــواد مخصصــة لزيــادة الفتــرة الزمنيــة للزهــرة لزيــادة فــرص التلقيــح وبالتالــي انتــاج ثمــار
*
وفيــرة.

كما هو احلال يف الكثير من االشجار إن تناوب احلمل يف اللوز يحدث عادة بعد بلوغ الشجرة عمر ( )7-6سنوات.
أسباب تبادل احلمل يف اللوز:
 - 1احلمل الوفير يعتبر سبب يف موت االزرار الزهرية على الدوابر نتيجة قلة املخزون الغذائي من الكربوهيدرات.
 - 2عدم توفر التسميد املتكافئ وباألخص التسميد البوتاسي والنيتروجيني.
دليل زراعة اللوز المروي 14

نظــرا ألن نحــل العســل خاصــة يعتبــر هــو العامل/وســيلة النقــل املهمــة يف نقــل حبــوب اللقــاح بــن أزهــار
أصنــاف اللــوز املختلفــة ،وبالتالــي فــإن جميــع العوامــل اجلويــة الســائدة يف فتــرة اإلزهــار لهــا تأثيــر مباشــرعلى
حيويــة النحــل يف القيــام بعمليــة التلقيــح:
 - 1درجــة احلــرارة :يتجنــب النحــل درجــات احلــرارة املرتفعــة ،فيكــون نشــاطه يف ســاعات الصبــاح ،او بعــد
إنقضــاء ســاعات ذروة حــرارة النهــار.
 - 2االمطار :يتوقف النحل عن السروح يف األيام املاطرة ويالزم خالياه.
 - 3رطوبة اجلو العالية.
 - 4استعمال املبيدات :يهرب النحل بعيدا من رائحة املبيدات.
 - 5وجود حشرة نحل البامبوس بكثرة تزعج نحل العسل وتنفره.
 - 6وجــود أعشــاب موســمية مزهــرة او أشــجارغير لوزيــة مزهــرة بالقــرب مــن خاليــا النحــل ميكــن ان تؤثــر
علــى عمليــة التلقيــح مــن خــال جــذب النحــل نحوهــا.
15
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ونظــرا ألن زهــرة اللــوز عقيمــة فــإن عمليــة التلقيــح األزهــار ذاتيـاً (نفــس الشــجرة أو مــن نفــس الصنــف) أو
أصنــاف أخــرى حتتــاج الــى تلقيــح خلطــي لزيــادة اإلنتــاج.
ولهــذا الغــرض تــزرع األنــواع اإلقتصاديــة مــن أشــجار اللــوز يف خطــن ،أحدهمــا الصنــف الرئيســي والثانــي
الصنــف امللقــح ،ويســاعد هــذا التوزيــع أيضــا نحــل العســل علــى تلقيــح األزهــار يف فتــرة مبكــرة مــن فصــل
الربيــع حيــث يتــم وضــع اخلاليــا يف حقــول أشــجار اللــوز لزيــادة عمليــة التلقيــح ملــدة شــهر.
تقــدر حاجــة أشــجار اللــوز املزروعــة يف مســاحة دومن واحــد مــن خاليــا النحــل بغــرض التلقيــح بــن ()3-2
خاليــا يف كل دومن وبالتالــي زيــادة اإلنتــاج بكميــات كبيــرة.

ومن املشاكل التي تظهر أثناء تلقيح أشجار اللوز:
1.1عدم وجود نحل كاف للتلقيح بشكل اقتصادي.
ِ
الكاف من النحل.
2.2ضعف اخلاليا والتي ال متد احلقل بالعدد
3.3عدم توزيع اخلاليا بشكل جيد لزيادة كفاءة التلقيح وبالتالي اإلنتاج.
4.4تضرر النحل من املبيدات.

الشلك رقم ( )13توزيع خاليا العسل وقت الإزهار في حقل اللوز
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يعتبــر املنــاخ مبكوناتــه املختلفــة مــن العوامــل احملــددة ملــدى مالئمــة املنطقــة لزراعــة أشــجار اللــوز وانتاجهــا
بشــكل جتــاري .تنمــو أشــجار اللــوز يف املناطــق التــي تتصــف بشــتاء ماطــر ،وصيــف جــاف وحــار ،ومــن أهــم
العوامــل املناخيــة املؤثــرة يف منــو وإنتاجيــة أشــجار اللــوز (درجــة احلــرارة ،ومعــدالت هطــول األمطــار ،والبـ َرد،
والرطوبــة النســبية يف اجلــو ،وســرعة الريــاح واجتاههــا) ،فيمــا يلــي نذكــر بعــض هــذه العوامــل:

درجة احلرارة
متتــاز شــجرة اللــوز مبقاومتهــا للبــرودة يف طــور الســبات الشــتوي (طــور الســكون) ولكنهــا يف املراحــل اإلنتاجيــة
كاإلزهــار والعقــد واإلثمــار تكــون مقاومتهــا متدنيــة تبعــا لتدنــي درجــات احلــرارة فتكــون أكثــر حساســية ويف
فتــرة ظهــور البراعــم الزهريــة فــإن احلــد االدنــى للحــرارة يجــب ان ال ينخفــض أقــل مــن ( )3-درجــات مئويــة،
ويف مرحلــة طــور االزهــار ( )2-درجــة مئويــة ،وبعــد العقــد ( )1-درجــة مئويــة.
 - 1ساعة البرودة :
هي مجموع الساعات التي تكون فيها درجة احلرارة  7.2درجة مئوية ومتتد الفترة الزمنية لساعات
البرودة يف منطقة حوض البحر االبيض املتوسط بني أشهر (تشرين ثاني-شباط) .وحتتاج شجرة اللوز
للخروج من مرحلة السبات الى ( )400-200ساعة برودة وذلك حسب الصنف.

 - 2مقياس تراكم كمية احلرارة = ((درجة احلرارة القصوى  +درجة احلرارة االدنى) 9.5 - )2/

وللحــرارة أهميــة كبيــرة يف حتديــد نشــاط النباتــات يف عمليــة التمثيــل الكلوروفيلــي ،خاصــة درجــات احلــرارة
التــي تكــون مــا بــن ( )30-25درجــة مئويــة .أمــا درجــات احلــرارة الواقعــة بــن (أقــل مــن  15وأكثــر مــن
 ،)30تكــون عمليــة التمثيــل الكلوروفيلــي بطيئــة  ،حيــث ينخفــض مســتوى فعاليــة هــذه العمليــة تدريجيــا الــى
حــد بلــوغ حالــة التوقــف (وخاصــة يف ظــروف الزراعــة البعليــة ألشــجار اللــوز) ممــا يدفــع بالشــجرة نحــو
حالــة الســكون الصيفــي ،ويف حــال اســتمرت درجــات احلــرارة يف اإلرتفــاع فــوق مســتوى  40درجــة مئويــة،
ميكــن أن تســبب تلــك الدرجــات حالــة جفــاف عنــد األشــجار ينجــم عنهــا الكثيــر مــن املشــكالت والتغيــرات
الفيســيولوجية كســقوط األوراق ،وتلــف الثمــار وظهــور عالمــات تشــبه احلــروق علــى األغصــان األكثــر عرضــة
حلــرارة الشــمس.
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 - 3التمثيل الكلورفيلي (الضوئي)
عبــارة عــن عمليــة انتــاج املــواد العضويــة مــن املــواد غيــر العضويــة بحيــث يتــم حتويــل الطاقــة الضوئيــة الــى
طاقــة كيماويــة.

األمطار
يتأثــر إنتــاج اللــوز بشــكل كبيــر بكميــات األمطــار الســاقطة يف تزويــد الشــجرة بامليــاه الضروريــة وكلمــا زادت
كميــة االمطــار وتوزيعهــا كلمــا كانــت اإلنتاجيــة أعلــى ،ومــن أضــراره يف فتــرة اإلزهــار عــدم فعاليــة حبــوب
اللقــاح.
البرد  :غير مرغوب به أل نه يسبب تلف لألغصان واألزهار والثمار.
َ

الرطوبة النسبية
تؤثــر الرطوبــة النســبية علــى شــجرة اللــوز بشــكل ســلبي حيــث ال ينصــح بزراعــة اللــوز يف املناطــق املنخفضــة
والقريبــة مــن البحــر واملناطــق املعرضــة للرطوبــة العاليــة ،فكلمــا زادت الرطوبــة كلمــا انخفضــت نســبة التلقيــح
واالخصــاب ،ويف مرحلــة نضــوج الثمــار ميكــن أن تتأخــر وذلــك يــؤدي الــى تدنــي جــودة اللــوز.
ميكــن التحكــم يف الرطوبــة داخــل احلقــول جزئيــاً ،مــن خــال تقنيــات زراعيــة حديثــة وبالتالــي تصميــم
احلقــول ونظــم التربيــة والتقليــم مــع تخفيــض الرطوبــة مــن خــال تقليــل كثافــة األشــجار ومظلــة الشــجرة أو
الغطــاء وذلــك لتحســن التهويــة داخــل احلقــول.

الرياح
ميكــن للريــاح الســريعة أن تكســر أغصــان أشــجار اللــوز احلديثــة ،كمــا وتزيــد مــن معــدالت التبخيــر
مــن أســطح األوراق اخلضــراء بشــكل كبيــر ،ممــا يســبب حالــة إجهــاد امليــاه يف األشــجار .كمــا أنهــا تعــزز
التأثيــر الســلبي لدرجــات احلــرارة مــن احلــد األدنــى يف فصــل الشــتاء واحلــد األقصــى يف فصــل الصيــف.
ومــن الصعــب جــدا يف املناطــق ذات الريــاح الثابتــة زراعــة األشــجار وخاصــة أشــجار اللــوز ،ومتنــع الريــاح
العاتيــة حــدوث عمليــة التلقيــح الطبيعــي نظــراً ألن امللقحــات كالنحــل متتنــع عــن الطيــران يف حــال وجــود
الريــاح األمــر الــذي يقلــل مــن عمليــات التلقيــح الطبيعيــة وبالتالــي قلــة العقــد وقلــة الثمــار املنتجــة مــن
الشــجرة واحلقــل بشــكل عــام.
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وتتســبب الريــاح القويــة بأضــرار فيزيائيــة لشــجرة اللــوز مثــل :ســقوط األزهــار والثمــار ،وكســر الفــروع،
باإلضافــة إلــى إقتــاع األشــجار مــن جذورهــا يف بعــض احلــاالت ،ولذلــك فمــن األهميــة مبــكان اإلهتمــام بنمــو
وتطــور املجمــوع اجلــذري لشــجرة اللــوز وإجــراء عمليــات تقليــم التربيــة بعنايــة ومعرفــة كافيــة بالتقليــم ،األمــر
الــذي مينــح الشــجرة شــكال انســيابيا ًمناســباً لتحمــل قــوة الريــاح يف األماكــن التــي تتصــف بوجــود ريــاح.
اإلرتفاع عن مستوى سطح البحر
يتــراوح اإلرتفــاع املناســب واألمثــل لزراعــة أشــجار اللــوز بــن  700-100متــر عــن مســتوى ســطح البحــر .لكــن
هنــاك زراعــات ناجحــة علــى إرتفاعــات أقــل مــن 100م فــوق مســتوى ســطح البحــر كمــا هــو احلــال يف قريــة
أكســال بالقــرب مــن مدينــة الناصــرة وبالقــرب مــن محافظــة طولكــرم وعلــى ارتفاعــات تزيــد عــن 1000فــوق
مســتوى ســطح البحــر وهنــاك ايضــا مناطــق يــزرع اللــوز فيهــا علــى أرتفــاع يزيــد علــى 1000متــر ولكــن
اخلطــورة عنــد زراعــة اللــوز يف أراض ارتفاعهــا أقــل مــن  100متــر وقريبــة مــن ســطح البحــر بســبب أرتفــاع
الرطوبــة النــه يــؤدي الــى وجــود الفطريــات.
التضاريس
يجب ان يتوفر انحدار محدد للحقل بحيث ال يزيد عن  % 2-1واحلد األقصى .% 7
التربة
اخلصائص الفيزيائية
تعتبــر شــجرة اللــوز حساســة بشــكل كبيــر لتصريــف امليــاه ،ويف حــال كانــت التربــة ســيئة التصريــف يجــب إتبــاع
نظــام زراعــة املصاطــب.
يوجد ثالثة تصنيفات للتربة على أساس امللمس وهي:
أ .التربة الرملية (جسيمات /حبيبات من حجم بني  2-0.05ملم).

ب .التربة الطمية (الطمي) (اجلسيمات  /حبيبات من حجم بني  0.05-0.002ملم).

ج .التربة الطينية (حجم اجلزيئات  /حبيبات < 0.002ملم).
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توصــف التربــة الطينيــة بأنهــا تربــة ذات تهويــة ســيئة وتنتشــر بداخلهــا امليــاه ببــطء لكنهــا قادرة علــى اإلحتفاظ
بكميــات وفيــرة مــن امليــاه والعناصــر الغذائيــة ولفتــرات زمنيــة طويلة.
أمــا التربــة الطميــة فتوصــف بأنهــا قليلــة التهويــة وتنتشــر بداخلهــا امليــاه ببــطء ،هــذا باإلضافــة الــى وجــود
بنيــة ســيئة ينتــج عنهــا تشــكيل القشــور والتــآكل.
وبالنســبة للتربــة الرمليــة فهــي ذات نفاذيــة عاليــة جــدا ممــا يســهل علــى اجلــذور النمــو بســهولة بداخلهــا ،نظراً
لقلــة متاســك حبيباتهــا األمــر الــذي جعلهــا جيــدة التهويــة ،لكنهــا قليلــة اخلصوبــة وفقيــرة العناصــر املغذيــة
وقليلــة القــدرة علــى اإلحتفــاظ بالتربــة.
تعتبــر شــجرة اللــوز حساســة جــدا لكثــرة امليــاه احمليطــة مبنطقــة اجلــذور ،نظــراً ملــا قــد يصيــب اجلــذور مــن
مشــكالت مثــل (االختنــاق اجلــذري) ،لذلــك فمــن املستحســن زراعــة أشــجار اللــوز يف التربــة الرمليــة الطميــة
بحيــث تكــون نســبة التربــة الطميــة  % 40والتربــة الرمليــة  % 30والتربــة الطينيــة .% 30
اخلصائص الكيميائية
ومن أهم اخلصائص الكيميائية للتربة املناسبة لزراعة أشجار اللوز:
أ .املواد العضوية.
ب .تبادل الشحنات املوجبة.
ج.درجة احلموضة.

كمية الاكلسيوم الفعال %

النيتروجين حسب كيجيدال
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%

العمق الفعال
تنتشــر جــذور النبــات يف التربــة إلــى عمــق معــن يعــرف بإســم (العمــق الفعــال) ،وتقــوم تلــك اجلــذور بامتصاص
إحتياجاتهــا مــن امليــاه والعناصــر الغذائيــة املختلفــة مــن تلــك األعمــاق .وعــادة مــا يكــون العمــق الفعــال لــأرض
مشــروطاً بوجــود طبقــة امليــاه أو أفــق الطبقــة الصلبــة مــن التربــة ،وهــذا األخيــر قــد يكــون يف الطبيعــة علــى
شــكل تراكــم كربونــات الكالســيوم وتراكــم الطــن ،أو مــواد أوليــة صخريــة ومــن املفــروض حتطيــم هــذه الطبقــة
بإســتخدام احملــراث اذا كان ضمــن العمــق الفعــال ألشــجار اللــوز البالــغ  90ســم ويف احلالتــن يفتــرض وجــود
عائــق مــادي للحــد مــن منــو اجلــذور الــى أعمــاق أكبــر.
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جودة مياه الري
يحتــاج اللــوز الــى جــودة ميــاه عاليــة وذلــك لضمــان النمــو واحليويــة لألشــجار ،وإلنتــاج محاصيــل لــوز وفيــرة
وذات جــودة عاليــة .وبذلــك يســهم مزارعــو اللــوز أيضــا يف حمايــة امليــاه الســطحية واجلوفيــة مــن التلــوث
نتيجــة اجلريــان الســطحي ،أو االجنــراف ،أو الترشــيح.
تعتبــر قــدرة أشــجار اللــوز علــى حتمــل امللوحــة منخفضــة نســبياً ،ونظــراً ألن طبيعــة الزراعــة املرويــة ،ينتــج
عنهــا عــادة تراكــم لكميــات مختلفــة مــن األمــاح التــي حتملهــا ميــاه الــري تبعــا ملصــادر امليــاه املختلفــة.

dc/m
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أصناف اللوز
عنــد إنتقــاء االصنــاف فإنــه يجــب األخــذ بعــن اإلعتبــار ،خصائــص تلــك األصنــاف ومواصفاتهــا مــن حيــث
كميــات الثمــار املنتجــة منهــا ونوعيتهــا والغــرض منهــا والتــي تالئــم طريقــة أو أســلوب الزراعــة والقطــف ،إذا
كان القطــف يدوي ـاً أو عــن طريــق املاكينــات .كمــا ويجــب اإلهتمــام مبــدى مالئمــة تلــك األصنــاف للظــروف
املناخيــة الســائدة يف موقــع املزرعــة ومقاومتهــا أو حتملهــا لألمــراض واحلشــرات.
كما ويجب أن تتوفر الصفات التالية:
التناغم مع التنوع احليوي النباتي احمليط باحلقل.
جتانس األصل مع الطعم يف أشتال اللوز املركبة.
حيوية الصنف.
طول عمر صنف اللوز اإلنتاجي.
قدرة الصنف املختار على حتمل الظروف اجلوية القاسية واملتطرفة كاألمطار والرياح العاتية.
تكيــف الصنــف مــع نظــام الزراعــة الســائد يف املوقــع مــن حيــث ممارســات (الــري  /األراضــي
اجلافــة ،وإعــادة الزراعــة ،ومــا إلــى ذلــك).
مقاومة اآلفات واألمراض النباتية عامة وأمراض التربة خاصة.
اإلنتاجية العالية وخصائص الثمار ذات النوعية اجليدة.
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تقسم أصناف اللوز الى ثالث مجموعات:
املجموعة األولى:

أصناف اللوز ذات قشرة النواه اخلشبية القاسية (الصلبة) والتي تضم أصناف
من اللوز احللو واللوز املر معا.

املجموعة الثانية:

أصناف اللوز ذات قشرة النواه اخلشبية متوسطة القساوة (الصالبة)
وتضم أصناف من اللوز احللو فقط.

املجموعة الثالثة:

أصناف اللوز ذات قشرة النواه اخلشبية متوسطة القساوه (الصالبة) لينة
وتضم أصناف من اللوز احللو واملر معا.

تســتخدم أصنــاف اللــوز احللــو لإلســتهالك املباشــر إمــا كثمــار لــوز أخضــر أو كثمــار لــوز يابس(جــاف) .أمــا
أصنــاف اللــوز املــر فتســتخدم بشــكل أساســي إلنتــاج البــذور املعــدة إلنتــاج أصــول اللــوز التــي يتــم زراعتهــا
ومــن ثــم التطعيــم عليهــا او كمصــدر إلســتخراج الزيــوت املختلفــة والتــي تســتخدم الحقــا يف صناعــة الروائــح
العطريــة واملســتحضرات الطبيــة وغيرهــا.

ومن أصناف اللوز املناسبة للزراعة يف فلسطني:
إسم الصنف :أم الفحم
ساعات البرودة :متوسطة ( 200ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :متوسط (/4شباط وحتى  /26شباط)
وزن نواة الثمرة1.4 :غم
نسبة التصايف% 70-60 :
امللقحات :شيفع ،بات ،جلعاد ،كوخاف  54كوخفه 53
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليهاGN15، Hansen 536، GF677 :
احلساسية لألمراض :مرض الصدأ ،واملونيال ،ومقاوم لباقي األمراض.
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«

إسم الصنف :كوخاف 54

«

ساعات البرودة :قليله (أقل من 200ساعة).
موعد اإلزهار :مبكر (/6شباط وحتى/25شباط)
وزن نواة الثمرة1.5 :غم
نسبة التصايف% 55-40 :
امللقحات :شيفع ،بات ،جلعاد ،كوخفه ،53أم الفحم
األصــول املناســبة لتطعيــم الصنــف عليهــا،GN15 :
GF677 ،Hansen 536
احلساســية لألمــراض :مــرض الســيتوبالزما ،واألمــراض
الفيروســية ،أمــراض األوراق

إسم الصنف «:كوخفه 53

«

ساعات البرودة :قليله (أقل من 200ساعة).
موعد اإلزهار :متأخر (/10شباط وحتى/28شباط)
وزن نواة الثمرة1.2 :غم
نسبة التصايف % 55-40 :حمل الثمار عالي
امللقحات :شيفع ،بات ،جلعاد ،كوخاف 54
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
GN15 ،Hansen 536 ، GF677
احلساسية لألمراض :دبور اللوز ،أمراض األوراق
27

دليل زراعة اللوز المروي

إسم الصنف « :متان

«

ساعات البرودة :متوسطة ( 200ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :مبكر (/12شباط وحتى /6آذار)
وزن نواة الثمرة1.5 :غم
نسبة التصايف% 70-60 :
امللقحات :تلقيح ذاتي
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
GN15، Hansen 536، GF677
احلساسية لألمراض :مرض الصدأ ،واملونيال ،مقاوم لباقي األمراض
قابل للقطف اآللي
إسم الصنف « :شيفع «

ساعات البرودة :قليلة (أقل من 200ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :مبكر (/28كانون الثاني وحتى /24شباط)
وزن نواة الثمرة1.5 :غم
نسبة التصايف% 70-60 :
امللقحات :بات ،جلعاد ،كوخاف 54
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
GN15، Hansen 536، GF677
احلساسية لألمراض :املونيال ،قلة العناصر
أفرع قوية يصعب اجراء تقليم التربية
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إسم الصنف « :جلعاد

«

ساعات البرودة :قليلة ( 200أقل من ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :مبكر (/5شباط وحتى /26شباط)
وزن نواة الثمرة1.6 :غم
نسبة الصايف% 70 - 60 :
امللقحات :شيفع ،بات ،كوخاف  ،54كوخفه 53
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
GN15، Hansen 536، GF677
احلساسية لألمراض :املونيال ،قلة العناصر
أفرع قوية يصعب اجراء تقليم التربية يزرع جنوبا

إسم الصنف «:نابا

«

ساعات البرودة :قليله (200أقل من ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :متأخر (/13شباط وحتى /3أذار)
وزن نواة الثمرة1 :غم
نسبة التصايف% 50 :
امللقحات :شيفع ،بات ،جلعاد ،كوخاف ،54كوخفه 53
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
GN15، Hansen 653، GF677
احلساسية لألمراض :صدأ األوراق ،دبور اللوز ،وامللوحة
شجرة أفقية النمو ،أمريكية األصل
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إسم الصنف « :د.م «

ساعات البرودة :قليله ( 200أقل من ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :متأخر (/13شباط وحتى /4أذار)
وزن نواة الثمرة0.9 :غم
نسبة التصايف% 70-60 :
امللقحات :شيفع ،بات ،جلعاد ،كوخاف 54
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
GN15 ، Hansen 536، GF677
احلساسية لألمراض :املونيال ،قلة العناصر
مبكر النضج

إسم الصنف «:بات

«

ساعات البرودة :متوسطة ( 200ساعة) تقريبا
موعد اإلزهار :مبكر (/7شباط وحتى /27شباط)
وزن نواة الثمرة1.5 :غم
نسبة التصايف% 70-60 :
امللقحات :شيفع ،بات ،جلعاد ،كوخاف 54
األصول املناسبة لتطعيم الصنف عليها:
 ، GN15 ، Hansen 536، GF677كوخفه 53
احلساســية لألمــراض :مــرض الصــدأ ،واملونيــا،
مقــاوم لباقــي األمــراض
طعم الثمار مائل الى املرار ،النواة شديدة البياض
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متان
نابا

أم الفحم

أم الفحم
بات
الجدول ( )3الأصناف حسب موعد االزهار والإنتاجية والحاجة لساعات البرودة

اإلزدواجية( :أم الفحم) حتتوي الثمرة على أكثر من جنني.
تختلف هذه األصناف يف صفاتها املورفولوجية من مكان ألخر تبعا للظروف اجلوية والتربة.
* هذه األصناف واألسامء تم تطويرها يف الداخل الفلسطيني.
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يفضــل إكثــار اللــوز بواســطة التطعيم/التركيــب ذلــك ألن األشــتال املطعمــة تتطابــق بنســبة  % 100مــع
األشــجار األصــل او األم الــذي أخــذت منــه أقــام أو عقــل أو عيــون التطعيــم ،وميكــن إكثــار اللــوز بواســطة
البــذور وذلــك فقــط ألصنــاف اللــوز التــي تظهــر نوعــا مــن الثبــات الوراثــي.

أصول اللوز
يفضــل زراعــة األشــتال املركبة/املطعمــة علــى اللــوز املــر يف األراضــي الرمليــة والكلســية .ويفضــل اســتعمال
االشــتال املركبة/املطعمــة علــى اللــوز املــر ،وهــو أفضــل األصــول يف غــراس اللــوز النــاجت مــن زراعــة البــذرة
حيــت أن األشــجار املنتجــة بهــذه الطريقــة تكــون أقــوى يف منوهــا ومقاومتهــا ،وميكــن اســتعمال أشــتال اللــوز
احللــو بنجــاح ،نظــراً لقــدرة اللــوز بنوعيــه علــى مقاومــة اجلفــاف بســبب عمــق جــذوره يف التربــة.

التطعيم
جتــرى عمليــة التطعيــم (بالعــن) عندمــا تكــون العصــارة جاريــة يف الســاق واألغصــان وكذلــك احلــال يف
التطعيــم بواســطة القلــم يف فصــل الربيــع وذلــك مــع بدايــة جريــان عصــارة النبــات .ميكــن إكثــار اللــوز أيضــا
غضــة ومــن ثــم يتــم تطعيــم تلــك العقــل بأصــول مختــارة ومرغوبــة.
خضري ـاً بعقــل قاســية أو عقــل ّ
عــادة يتــم التطعيــم يف املشــاتل بشــكل أساســي (بالعــن) يف شــهري آب وأيلــول وأواخــر شــهر متــوز وصــوال حتــى
منتصــف أيلــول ،ومــن املمكــن أيضــا تطعيــم اللــوز بواســطة العــن (اليقظــة) او البرعــم الربيعــي ابتــداءاً مــن
منتصــف أيــار حتــى منتصــف حزيــران علــى األصــول التاليــة:

أصل مشمش
يفضــل زراعــة األشــتال املركبة/املطعمــة علــى أصــل مشــمش يف األراضــي الثقيلــة ،وعــادة تكــون نقطــة اإللتقــاء
بــن األصــل والطعــم ضعيفــة ،ممــا يعــرض األشــجار للكســر بفعــل الريــاح.
أصل دراق
يفضــل زراعــة األشــتال املركبة/املطعمــة علــى أصــل دراق يف األراضــي اخلفيفــة ،وعــادة تكــون نقطــة اإللتقــاء
بــن األصــل والطعــم ضعيفــة ،ولوحــظ أن أشــجار اللــوز املطعمــة علــى أصــل دراق تتدهــور بســرعة ،وخاصــة
يف األراضــي التــي ترتفــع فيهــا نســب أمــاح الصوديــوم.
يجــب أن تكــون جميــع مــواد اإلكثــار مــن مصــادر موثوقــة ومطابقــة للمواصفــات احملليــة والعامليــة والشــروط
اخلاصــة بصحــة النبــات لتجنــب نقــل األمــراض واخلســائر املمكنــة املترتبــة علــى عمليــة نقــل األمــراض.
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GF.677
أصــل نــاجت مــن هجــن اللــوز مــع اخلــوخ
(الــدراق) ،يتــم التطعيــم عليــه ويعطــي
أشــجار كبيــرة احلجــم وقويــة ،عاليــة
احلساســية لنيماتــودا اجلــذور والتــدرن
التاجــي البكتيــري

هانسن Hansen 536
أصــل نــاجت مــن هجــن اللــوز مــع
(الــدراق) ،مــن انتــاج جامعــة كاليفورنيــا،
يتــم التطعيــم عليــه ويعطــي أشــجار كبيــرة
احلجــم وقويــة ،ومقاومــة للجفــاف ،إال
أن هــذا األصــل حســاس لبعــض أمــراض
اجلــذور

فينكيغ Viking
أصــل مقــاوم ألمــراض النيماتــودا ويشــبه
أصــل ( )Nemaguardاألمريكــي ،ينتــج
صنــف فينكــن ثمــار كبيــرة احلجــم وقــادر
علــى مقاومــة التــرب عاليــة الرطوبــة.

GN15
هــو عبــارة عــن هجــن اللــوز مــع الــدراق
لديــه مقاومــة عاليــة ألمــراض تــدرن
اجلــذور ومــرض النيماتــودا
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- 1هجــن اللــوز مــع الــدراق ( ( Hansen , Bright’s , Nickelsمــن أكثــر االشــجار ضخامــة بحيــث تكــون املســافة
بــن خطــوط األشــجار كبيــرة.
 - 2االصل دراق ( )Lovell , Nemaguardأقل ضخامة من النوع االول .
 - 3هجني بني االنواع ( )Viking , Atlasاقل درجة من حيث الضخامة.
 - 4برقوق ( )Marianna 26- 24أقل نوع من حيث ضخامة االشجار.

هنــاك اختالفــات واضحــة بــن قــدرة األصــول علــى مقاومــة األمــراض املختلفــة ،ويتعني أن يؤخذ هــذا املوضوع
بعــن اإلعتبــار عنــد زراعــة أشــتال اللــوز يف املناطــق التــي ظروفهــا البيئيــة مناســبة لإلصابــة باألمــراض ،نظــرا
ملــا ميكــن أن تســببه تلــك األمــراض مــن خســائر ماديــة للمحاصيــل مســتقبال.
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إن أهميــة التصميــم والعنايــة الصحيحــة باحلقــل لهمــا آثــار مســتقبلية تظهــر علــى إنتاجيــة احلقــل مــن الثمــار
كمــا ونوعــا ،كمــا وتؤثــر علــى التكاليــف املاليــة لتأســيس املشــروع باإلضافــة الــى مــا ذكــر فــإن عمليــة تصحيــح
اي خطــأ يف تصميــم املشــروع ســيترتب عليهــا خســائر ماديــة كبيــرة مــن جهــة كمــا وأن عمليــة تصحيــح
األخطــاء قــد ال تكــون ممكنــة كإزالــة األشــجار وإعــادة زراعتهــا ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر وآثــار
ماليــة وزراعيــة ،أو آثــار غيــر مباشــرة علــى ســبيل املثــال عنــد اختيــار أصنــاف لــوز ذات جــودة متدنيــة او غيــر
مناســبة لطبيعــة املوقــع األمــر الــذي ســيقلل مــن كميــات اإلنتــاج املســتقبلية وبالتالــي يجعــل مــن املشــروع غيــر
مجــدي مــن الناحيــة اإلقتصاديــة.
ويؤخــذ بعــن اإلعتبــار عنــد تأســيس حقــل اللــوز ان يتــم توزيــع األشــجار امللقحــة بالنســبة لألشــجار املــراد
تلقيحهــا ،هــذا الــى جانــب ضــرورة االهتمــام مبــدى التوافــق بــن امللقحــات واألشــجار املــراد تلقيحهــا.

اختيار موقع احلقل
عنــد تقييــم مــدى صالحيــة املوقــع لزراعــة أشــجار اللــوز ،فــا بــد مــن األخــذ بعــن اإلعتبــار جملــة مــن املعاييــر
التــي يتــم علــى أساســها تقييــم مــدى صالحيــة املوقــع لزراعــة أشــجار اللــوز ،نذكــر منهــا:
أنواع احملاصيل املجاورة للحقل (أشجار او محاصيل حقلية).
أنواع احملاصيل التي كانت مزروعة يف احلقل سابقا.
عمق التربة الفعال.
إجراء حتليل خلصائص التربة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية).
درجة امليل او اإلنحدار يف املوقع.
نسبة الصخور يف املوقع باملقارنة مع التراب.
إجتاه املوقع بالنسبة للشمس (مشماس او مغياب).
إجتاه الرياح السائدة يف املوقع.
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 - 1احلراثة العميقة
مــن الضــروري جــدا حراثــة أرض احلقــل حراثــة عميقــة بعمــق ال يقــل عــن  50ســم وذلــك لتســهيل عمليــة
إنغــراس اجلــذور وارتشــاح امليــاه يف التربــة.

 - 2زراعة األشتال
يحدد عدد اشتال اللوز يف وحدة مساحة تبعا للعديد من املعايير نذكر منها:
أ .رأس املال املستثمر يف احلقل.
ب .عمر الشجرة عند وصولها ملعدالت اإلنتاج/اإلثمار التجاري.
ج .العمر اإلنتاجي للشجرة.
مــن املعــروف ان زيــادة عــدد األشــتال يف وحــدة مســاحة مــن األرض يســرع مــن عمليــة بلــوغ األشــجار عمــر
اإلثمــار التجــاري مــن جهــة ويقلــل مــن الفتــرة الزمنيــة التــي تكــون األشــجار غيــر مثمــرة فيهــا مــن جهــة أخــرى.

اإلنتاجية يف اللوز :هو عبارة عن عدد النواة  xوزن النواة كغم.
عدد النواة :يتعلق يف عدد األزهار املوجودة على الشجرة – كمية العقد.
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تعتمد كميات اإلنتاج يف أشجار اللوز كغيرها من األشجار املثمرة على عدة عوامل منها:
كثافــة األشــجار يف وحــدة املســاحة ومــدى حصولهــا علــى ضــوء الشــمس مــن ناحيــة أخــرى وهــذا أيضــا يؤكــد
أن احلقــول مرتفعــة كثافــة األشــجار والتــي يتــم ادارتهــا بطــرق علميــة متنــع وحتــول دون تنافــس األشــجار علــى
اشــعة الشــمس او املغذيــات .ويبلــغ متوســط كثافــة اشــجار اللــوز القياســي  30شــجرة/الدومن ،ومــن ناحيــة
أخــرى فــأن زيــادة كثافــة األشــجار يف وحــدة املســاحة مــن شــأنه ان يزيــد مــن التكاليــف املبدئيــة إلنشــاء احلقــل
ويزيــد مــن فــرص اإلصابــة باألمــراض بــن اشــجار احلقــل الواحــد.
عند تأسيس حقل اللوز فال بد من األخذ بعني اإلعتبار الشروط التالية:

		
الظروف البيئية يف موقع احلقل.

صفات صنف اللوز املراد زراعته.

		
مواصفات التربة النوعية والكمية.

امليكنة الزراعية املستخدمة.

ويف حــال التربــة الفقيــرة يف املناطــق اجلافــة ذات العمــق القليــل يفضــل عــدم اللجــوء الــى الزراعــة املكثفــة بــل
االكتفــاء ب  15شــجرة يف الــدومن الواحــد ،أمــا يف حالــة الزراعــات املكثفــة فــا بــد مــن تــرك ممــرات خلدمــة
الزراعــة املتمثلــة بعبــور امليكنــة الزراعيــة وهــي ايض ـاً ممــرات تهويــة بــن األشــجار ،هــذا وينصــح أن يكــون
عــرض ممــرات اخلدمــة ( 8-7متــر) واملســافة بــن األشــجار (ْ 7-5متــر) األمــر الــذي ميكــن مــن زراعــة 30-18
شــجرة يف الــدومن الواحــد مــن األرض رغــم تســجيل كثافــة أشــجار لــوز عاليــة يف بعــض البيئــات حيــث وصلــت
الــى  100شــجرة يف الــدومن الواحــد.
ينصــح يف الســنوات األولــى مــن عمــر شــجرة اللــوز (الســنوات غيــر املثمــرة) بعــدم زراعــة الفراغــات او طــرق
اخلدمــة الزراعيــة داخــل احلقــل باحملاصيــل املوســمية او اي زراعــات أخــرى ألن ذلــك يعيــق مــن عمليــة وصــول
شــجرة اللــوز الــى عمــر اإلنتــاج اإلثمــاري ويعيــق عمليــات ادارة احلقــل بالشــكل الســليم.
كمــا وال ينصــح بزيــادة كثافــة اشــجار اللــوز يف احلقــول التــي بهــا أشــجار لــوز مثمــرة ،ألن عمليــة إدارة احلقــل
املختلــط تكــون صعبــة جــدا ونســبة الفشــل فيهــا كبيــرة.
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 - 1إطار الزراعة
يتم زراعة أشتال شجر اللوز يف إطار مربع او مستطيل.
ففــي اإلطــار املربــع تبقــى املســافة بــن خطــوط األشــجار يف االجتاهــات املختلفــة ومــع طــرق اخلدمــة الزراعيــة
موحــدة ،األمــر الــذي يســهل خدمــة األشــجار مــن االجتاهــات املختلفــة بنفــس الســهولة.
أمــا يف حالــة اإلطــار املســتطيل تكــون املســافة بــن األشــجار يف الصفــوف املتعامــدة مــع طــرق اخلدمــة
الزراعيــة أقــل مــن تلــك املســافة املتاحــة بــن األشــجار مبــوازاة طــرق اخلدمــة الزراعيــة ويشــكل اســتخدام
هــذا النــوع مــن األطــر الزراعيــة اإلســتغالل األمثــل للمســاحات الزراعيــة وزيــادة كثافــة األشــجار يف احلقــل.
عند حتديد مواقع طرق اخلدمة الزراعية فال بد من األخذ بعني اإلعتبار ما يلي:
أ .اجتاه امليل ودرجة االنحدار.

ب .ابعاد احلقل (الطول والعرض).

			
ج .اجتاه احلقل.

د .اجتاه الرياح.

ففــي املواقــع املنحــدرة ميكــن ان تشــكل التعريــة املائيــة (التعريــة الناجمــة مــن جريــان امليــاه نحــو األســفل)،
خطــرا وأضــرار جســيمة للحقــل ،األمــر الــذي ال بــد مــن اخــذه بعــن اإلعتبــار عنــد تصميــم احلقــل حيــث تــزرع
األشــتال بشــكل يقلــل مــن تعرضهــا للمخاطــر بشــكل متعامــد مــع اجتــاه امليــل وطــرق اخلدمــة.
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بعــد حتديــد طبيعــة زراعــة حقــل اللــوز مــن حيــث (الزراعــة املكثفــة أو الزراعــة العاديــة) ،األمــر الــذي يحــدد
عــدد األشــجار يف احلقــل نســبة الــى مســاحة احلقــل ،كمــا ويحــدد أيضــا املســافات البينيــة بــن أشــتال أشــجار
اللــوز والتــي تتــراوح مــا بــن ( 7 - 5م) بــن الشــجرة والشــجرة التــي تليهــا ،يشــرع بتحديــد مواقــع خطــوط
الزراعــة يف احلقــل كمــا ويتــم حتديــد مواقــع طــرق اخلدمــة واجتــاه خطــوط الزراعــة.
يتــم تخطيــط احلقــل بنــاءا علــى مــا ســبق ،كمــا ويتــم وضــع خيــوط يف األماكــن احملــددة لزراعــة أشــتال اللــوز
بحيــث تكــون املســافات بــن اخلطــوط متســاوية ودقيقــة ،وميكــن أيضــا حتديــد أماكــن األشــتال مــن خــال
متييــز اخليــط يف النقطــة التــي يجــب إســقاط الشــتلة اجلديــدة فيهــا بالضبــط.
يتــم حفــر حفــرة يكــون منتصفهــا النقطــة التــي مت متييزهــا علــى اخليــط بأبعــاد ( (50X50X50ســم أو حســب
إحتيــاج األشــتال (الطبــارة).

مواقيت/مواعيد الزراعة
تــزرع أشــتال اللــوز املطعمــة علــى األصــل البــذري يف احلقــول املرويــة يف شــهري (كانــون ثانــي وشــباط وصــوال
حتــى آذار) أمــا يف حــال زراعــة األشــتال يف احلقــول البعليــة فيفضــل زراعتهــا مبكــرا لزيــادة فــرص إســتفادتها
مــن ميــاه األمطــار (تشــرين أول –تشــرين ثانــي).

زراعة األشتال
يتــم زراعــة أشــتال أشــجار اللــوز ذات الطــول ( 80 - 40ســم) ،يف احلفــر بحيــث يكــون أجتــاه التركيبــة بعكــس
إجتــاه الريــاح الســائدة يف املوقــع ،كمــا ويجــب تــرك مســافة ( 15-10ســم) أســفل التركيبــة وصــوال الــى ســطح
التربة.
يتــم طمــر األشــتال بالتربــة ذاتهــا التــي مت ازالتهــا عــن حفــر احلفــرة ،ويتــم الضغــط عليهــا بلطــف إلزالــة
الفراغــات الهوائيــة الناجتــة مــن إزالــة التربــة مــن احلفــرة.

دعامات األشتال
يتــم تثبيــت األشــتال اجلديــدة بإســتخدام دعامــات مــن اخلشــب ذات ســماكة/قطر ( 15-7ملــم) وبطــول 120
ســم ،حيــث تــزرع هــذه الدعامــات علــى بعــد  10ســم مــن الشــجرة ويتــم ربــط الشــتلة مــع الدعامــة بإســتخدام
مرابــط مطاطيــة خاصــة لهــذا الغــرض تتيــح للشــجرة التمــدد دون ان تســبب تلــك املرابــط أي أضــرار.
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ري األشتال
يجــب ري األشــتال املغروســة يف احلقــول املرويــة ،مباشــرة بعــد زراعتهــا ،ريــة كافيــة لترطيــب اجلــذور وعــدم
تعريــض األشــتال ألي حالــة إجهــاد مائــي ،وتقــدر كميتهــا بقرابــة (5-10م ،)3بعــد ذلــك تســتمر عمليــات الــري
بحســب برامــج الــري املعــدة للحقــل.

الشلك رقم ( )16أشتال لوز مروية ومثبتة بالدعامات ومحمية بواقية بالستيكية
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ان التحــول نحــو زراعــة أشــجار اللــوز املرويــة يزيــد مــن كميــات اإلنتــاج التــي وصلــت الــى مــا يقــارب – 150
 280كغــم لــوز مقشــور/نواة/دومن .كمــا أظهــرت أشــجار اللــوز املرويــة ســلوكا مختلفــا متثــل يف منوهــا وكميــات
الثمــار التــي تنتجهــا ،واملواعيــد الزمنيــة للحصــاد ســواء كانــت مواعيــد حصــاد ثمــار اللــوز األخضــر او الثمــار
اجلافــة وبذلــك فمــن املؤكــد ان شــجرة اللــوز مــن أكثــر األشــجار إســتجابة لعمليــات الــري إذا مــا متــت هــذه
العمليــات يف املواعيــد احملــددة واملناســبة مــن جهــة ،وكانــت جــودة ميــاه الــري وكمياتهــا كافيــة لســد حاجــة
شــجرة اللــوز املائيــة مــن جهــة أخــرى.
إن عمليــة الــري مــن أكثــر عمليــات اخلدمــة الزراعيــة للحقــول تعقيــدا ،حيــث ان معرفــة مــن يقــوم بهــذه العمليــة
للمحصــول املــراد ريــه مــن جهــة وطــرق إدارة عمليــات الــري مــن حيــث الكميــات واملــدة الزمنيــة الالزمــة
إلعطــاء تلــك الكميــات والفواصــل الزمنيــة بــن كل عمليــة ري والتــي تليهــا ضروريــة جــدا مــن جهــة اخــرى .كمــا
ان اإلملــام بنوعيــة تربــة احلقــل ضــرورة قصــوى إذ أن التربــة تختلــف مــن مــكان الــى آخــر حتــى علــى مســتوى
احلقــل الواحــد أحيانــا.

العالقة بني الري وكمية االنتاج
لقــد حــدث يف زراعــة اللــوز الكثيــر مــن التغييــرات والتــي أدت الــى زيــادة يف االنتــاج بكميــة ونســبة لــم تكــن
معروفــه بتاتــا مــن قبــل ،لذلــك فــإن تقنيــة الــري مــن أهــم التقنيــات الزراعيــة احلديثــة املســتخدمة يف زراعــة
اللــوز ،وهــي مــن األســباب الرئيســية التــي أدت الــى هــذه الزيــادة امللحوظــة .
ولذلــك فــإن العالقــة بــن كميــة االنتــاج والــري هــي عالقــة طرديــة اي انــه كلمــا زادت كميــة الــري زادت كميــة
اإلنتــاج لغايــة حــد معــن وقــد تنعكــس زيــادة الــري بالشــكل الســلبي علــى كميــة اإلنتــاج.
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جدول رقم ( )7تأثير كمية مياه الري على الإنتاج بدون إحتساب مياه الأمطار .

يف فتــرة معينــة مــن شــهر حزيــران و لغايــة شــهر احلصــاد يتــم الــري بكميــة  % 30مــن كميــة  ETcومــن ثــم
يتــم إعطــاء نســبة  % 100مــن .ETc

العالقة بني حجم الشجر /كمية االنتاج  /كمية الري
للحصــول علــى كميــة كبيــرة مــن اللــوز يجــب أن تكــون االشــجار كبيــرة احلجــم بحيــث تكــون العالقــة طرديــة،
فكلمــا زاد احلجــم زادت كميــة االنتاجيــة ،و للحصــول علــى شــجرة كبيــرة احلجــم فــا بــد مــن زيــادة كميــة
امليــاه املخصصــة للــري.

العالقة بني املجموع اجلذري واملجموع اخلضري (حجم الشجرة)
للحصــول علــى شــجرة ناميــة وكبيــرة احلجــم يجــب أن يكــون املجمــوع اجلــذري كبيــرة احلجــم أيضــا ،ويرتبــط
منــو وتكويــن مجمــوع جــذري كبيــر بوفــرة كميــات امليــاه يف التربــة وتوزيعهــا داخــل بنيتهــا.
وينطبــق موضــوع وفــرة امليــاه أيضــا علــى منــو واســتطالة املجمــوع اخلضــري وكلمــا كانــت املســاحة مغطــاة
باألفــرع الثمريــة كلمــا زادت االنتاجيــة يف الــدومن ومــن املمكــن تكثيــف الزراعــة وإســتغالل األرض بشــكل أمثــل
كبديــل عــن الدفــع نحــو تعظيــم حجــم الشــجرة.
الري الدقيق املنظم  :هناك ثالثة طرق للري الدقيق املنظم
 - 1الري بالتنقيط فوق سطح التربة.
 - 2الري بالتنقيط حتت سطح التربة.
 - 3الري بالرذاذ الدقيق.
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يتــم تثبيــت خطــن مــن خطــوط الــري علــى جانبــي شــجرة اللــوز حتــت ســطح التربــة ،بحيــث يكــون عــرض خــط
اشــجار اللــوز بــن (7.5 – 5متــر)  ،يتــم تثبيــت خطــن للــري وعلــى بعــد ( 1.2متــر) علــى جانبيــي شــجرة اللــوز
 - ١يعتبر الري بالتنقيط ﻣـن أﻓﺿـﻝ طـرق اﻟـري حيث ﺗﺳـﺗﻔﻳد اﻟﺷـﺟرة ﻣـن اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑﺷـﻛﻝ ﺑطـﻲء وﺷـﺑﻪ داﺋـم
ﻛﻣـﺎ أن ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـياه اﻟري اﻟﻣﻔﻘودة ﺑﺎﻟﺗﺑﺧر قليلة.
 - ٢يســتخدم الــري بالتنقيــط ﻲﻓ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻷراﺿﻲ والتــرب وﻻ يــؤدي إﻟـﻰ اﻧﺟـــراف اﻟﺗرﺑـﺔ كمــا وﺗســتخدم
ﻫـــذﻩ اﻟطــرﻳﻘـﺔ يف ري املزروعــات ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطــق اﻟﺗـﻲ بهــا شــح يف املــوارد املائيــة ،وﻓـﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻣرﺷﺣﺔ للميــاه ﻧﺳﺑﻳﺎ.
 - ٣ﺗﺑﻠﻎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ طــرﻳﻘﺔ اﻟري ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﻳط ﻟﺷﺟرة اﻟلــوز ﺣواﻟﻲ  % 90ويتــم احتســاب حاجــة الشــجرة مــن امليــاه
مــن خــال ﻣﻌطﻳﺎت فتــرة الــري املســجلة ﻣرﺗﻳن ﻲﻓ اﻷﺳﺑوع.
 - ٤يتــم الــري بالتنقيــط يف بدايــة عمليــات الــري ونهايتهــا ،بفاصــل زمنــي قــدره  10أيــام تقريبــا بــن كل ريــة
والتــي تليهــا ،ويف أشــهر (أيار-متــوز) يتــم تقليــص الفاصــل الزمنــي بــن الريــات املتتاليــة إلــى ( )7-5أيــام.
يعتبر الري بالتنقيط اختيار جيد للمزارعني حيث يوفر املياه وذات كفاءة عالية نظراً النه:
1.1يقلل من التبخر واجلريان.
2.2يزيد من مستوى الرشح يف التربة.
3.3يزيد من توزيع املياه بالتساوي حول اجلذورالفعالة.
4.4يقلل من إستهالك الطاقة.
5.5يقلل من تعرض النبات حلاالت إجهاد الرطوبة.

يتــم تثبيــت خطــن مــن خطــوط الــري علــى جانبــي شــجرة اللــوز ،حتــت ســطح التربــة ،بحيــث يكــون عــرض
خــط اشــجار اللــوز بــن (7.5 – 5متــر)  ،يتــم تثبيــت خطــن للــري وعلــى بعــد ( 1.2متــر) علــى جانبيــي شــجرة
اللــوز أمــا بالنســبة لعمــق خطــوط الــري حتــت التربــة فتتــراوح بــن ( 0.45 – 0.15متــر ) حســب طبيعــة التربــة.
األمــر الــذي يحافــظ علــى ســطح التربــة جــاف ممــا يســاعد يف منــع منــو االعشــاب الضــارة ،ويقلــل مــن فقــدان
امليــاه بالتبخــر املباشــر مــن ســطح التربــة.
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ومن إيجابيات الري بالتنقيط حتت سطح التربة:
1.1انه ُيكن املزارع من ري أشجار اللوز يف مرحلة قطف الثمار سواء كانت عملية القطاف يدوية او آلية.
2.2يساعد أشجار اللوز على جتاوز حاالت اإلجهاد املرتبطة برطوبة التربة املتزايدة او املتناقصة.
3.3الري حتت سطح التربة يوفر من % 20 - 10من املياه الالزمة لري حقل اللوز.
 4.4يقلل من منو االعشاب .

الري بالرذاذ
يتــم الــري بالــرذاذ مــن خــال رش اﻟﻣيــاه ﺑواﺳطﺔ ﺧراطﻳم ﻣﺗﺣرﻛﺔ ﺗﺛﺑت ﺑﺟﻬﺎز اﻟري أو ﻣواﺳﻳر ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻓـﻲ
اﻷرض ﺑﺣﻳث ﻻ يتجــاوز إرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  25-20ﺳم ﻣن مســتوى ﺳطﺢ اﻷرض .حيــث ﺗﺑﻠﻎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ/كفــاءة طــرﻳﻘﺔ
اﻟري ﺑﺎﻟرذاذ ﻟﺷﺟرة اﻟلــوز ﺣواﻟﻲ ( )%85 - 80ولكنهــا تســاعد علــى إنتشــار األعشــاب الضــارة وبحاجــة الــى
ضغــط ميــاه مرتفــع.

توزيع النقاطات
عــادة تكــون املســافة بــن النقاطــة والتــي تليهــا ( 0.75 –0.40متــر) ويتــم حتديــد املســافة بــن النقاطــات
للوصــول الــى معدل/معــدالت الــري املطلوبــة لســد حاجــة أشــجار اللــوز .عــدد النقاطــات حســب معــدالت
الــرى املطلوبــة ،مــن األفضــل اســتخدام نقاطــات ( )3.5 – 1لتــر ميــاه يف الســاعة ،بحيــث تصــل كميــة امليــاه
الــى  40لتــر يف الســاعة.

إحتياجات اللوز املائية اليومية
حتتــاج شــجرة اللــوز يف دورة حياتهــا حســب االشــهر والظــروف اجلويــة الســائدة الــى كميــات ميــاه مختلفــة ،إذ
تبلــغ إحتياجــات شــجرة اللــوز اليوميــة يف ذروة اإلنتــاج مــن اشــهر (حزيــران  -متــوز) من  6 - 4( ET cملم)
يوميا.
تقدير االحتياجات املائية لشجرة اللوز
توجد عدة طرق ومؤشرات لتحديد كمية مياه الري التي يجب اعطاؤها لشجرة اللوز نذكر منها:
 .1املظهر العام للنبات ومعدل النمو:
هــي طريقــة بســيطة تســتخدم فيهــا العــن املجــردة يف تقييــم املظهــر العــام للنبتــة ومراقبــة أي إصابــة مرضيــة
أوأعــراض نقــص عنصــر غذائــي معــن.
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 .2طريقة حاصل الكم املائي املعتمدة على أحوال الطقس:
تعتمــد هــذه الطريقــة علــى معرفــة كميــة امليــاه املتبخــرة مــن طــرف النبتــة (  ) ETcلتعويضهــا وذلــك وفقــا
للعالقــة التاليــة :
ETc = ET o x K c
 :ET0نحصل عليه من محطات االرصاد اجلوية.
 :k cمعامــل احملصــول ،وهــو معامــل يتعلــق بالشــجر وتختلــف تبعــا لفتــرات النمــو حيــث يقــل فــى بدايــة موســم
النمــو ثــم يــزداد فــى منتصــف املوســم ويقــل مــرة أخــرى فــى نهايــة املوســم وعنــد احلصــاد ،أي يتغيــر مــن 0
الــى  1حســب الظــروف املناخيــة ،واملرحلــة الفســيولوجية للشــجرة أو النبتــة.
 :ET cتبخر -نتح النبتة أو اإلستهالك املائي ،وهو عبارة عن مجموع املياه التى تستهلك بواسطة النبات.
والتبخــر هــو حتــول املــاء مــن احلالــة الســائلة إلــى احلالــة البخاريــة وميكــن أن يتــم مــن ســطح املــاء احلــر أو
مــن ســطح التربــة أو مــن ســطح النبات.ويعتمــد التبخــر أساســا علــى العوامــل اجلويــة مجتمعــة ،ونرمــز للميــاه
املفقــودة بالتبخــر مــن التربــة باحلــرف ( )Eأمــا النتــح فهــو فقــد املــاء علــى صــورة بخــار ويختلــف النتــح عــن
التبخــر بأنــه عــادة مــا يتــم التبخــر عــن طريــق الثغــور بواســطة النبــات الــى اجلــو احمليــط ويتــم مــن داخــل
أنســجة النبــات احليــة لذلــك فهــو يتأثــر بالعوامــل الفســيولوجية للنبــات الــى جانــب العوامــل اجلويــة ،ونرمــز
للميــاه املفقــودة فــى عمليــة النتــح باحلــرف (.)T
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 .3طريقة قياس شد الرطوبة للتربة (جهاز التنشوميتر)
يســتعمل جهــاز قيــاس الشــد ملعرفــة نســبة الرطوبــة يف التربــة و يوضــع يف موقعــن أوثالثــة مواقــع مختلفــة
العمــق يف التربــة وعنــد مســتوى اجلــذور .هــذا اجلهــاز يســاعد علــى ترشــيد اســتهالك امليــاه مــن طــرف النبتــة
حيــث يعطــي قيمــة تقريبيــة عــن جاهزيــة امليــاه يف التربــة كــي متتصهــا الشــجرة بشــرط أن يكــون موضــع هــذا
اجلهــاز مناســباً وان ميثــل املنطقــة بشــكل كامــل.

الفترات احلرجة لشجرة اللوز ونقص املياه:
 .1مرحلة ما بعد بزوغ الورقة
تعتبــر فتــرة مــا بعــد بــزوغ الورقــة هــي فتــرة النمــو اخلضــري الســريع ،التــي يتبعهــا تكــون الثمــار .يتــم الــري
يف فصــل الربيــع بكميــات محــدودة وقليلــة نظــرا لوجــود رطوبــة يف اجلــو ووجــود ميــاه مختزنــة يف التربــة،
يف البدايــة يأخــذ الزيــادة شــيئاً فشــيئاً مــع زيــادة عــدد األوراق بشــكل كامــل وتطــور الغطــاء النباتــي ومظلــة
الشــجرة ،وإرتفــاع درجــات احلــرارة التدريجــي ولذلــك قــد تنمــو أشــجار اللــوز دون التعــرض حلالــة اإلجهــاد،
إذا مــا مت الــري باحلــد األدنــى مــن امليــاه ملــدة تصــل الــى  5-4أســابيع بعــد إكتمــال اإلزهــار.
إن تعــرض الشــجرة للجفــاف احملــدود يف هــذه املرحلــة ،يؤثــر ســلبا علــى النمــو اخلضــري والتفــرع ،ممــا يجعــل
التأثــر مباشــر يف نفــس املوســم ويؤثــر ســلبا علــى تفــرع األغصــان واإلثمــار.

 .2مرحلة تكوين الثمرة
متتــد هــذه املرحلــة بــن شــهري (نيســان -أيــار) وهــي مرحلــة حساســة لقلــة امليــاه واجلفــاف ،حيــث أن تعــرض
شــجرة اللــوز للجفــاف ينجــم عنــه تســاقط الثمــار وصغــر حجمهــا وقلــة جودتهــا ذلــك نظــرا لتباطــىء عمليــات
التمثيــل الضوئــي بســبب شــح امليــاه.
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 .3مرحلة ما بعد احلصاد
نظــرا ألن النقــص يف كميــات امليــاه الالزمــة لشــجرة اللــوز ،يف مرحلــة مــا بعــد احلصــاد ،يؤثــر ســلبا وبشــكل
كبيــر علــى شــجرة اللــوز ،خاصــة علــى تكويــن األوراق والدوابــر الثمريــة يف املوســم التالــي ،وعليــه يجــب متابعــة
حــاالت اجلفــاف املمكنــة يف مرحلــة مــا بعــد احلصــاد مــن خــال إعطــاء كميــات امليــاه الالزمــة للحيلولــة دون
تعريــض أشــجار اللــوز الــى حالــة إجهــاد.

إن النقــص يف امليــاه عندمــا تتجــاوز حاجــة الشــجرة كميــة امليــاه املتاحــة يف التربــة .وتزيــد هــذه احلالــة
مــن توتــر الشــجرة نحــو امليــاه ،ممــا يســبب حالــة إجهــاد للشــجرة تؤثــر ســلبا علــى العديــد مــن العمليــات
الفســيولوجية فيهــا .تتمتــع أصنــاف اللــوز املختلفــة بقــدرات متفاوتــة يف حتمــل حــاالت العطــش وبالتالــي
اإلجهــاد ،ومــن الناحيــة املثاليــة عنــد تطبيــق الــري يف مراحــل منــو وإثمــار أشــجار اللــوز (املراحــل احلرجــة)
واحلــد مــن الــري يف مراحــل أقــل حرجــا ،يتــم اســتخدام طــرق الــري املنقــوص لســد العجــز املائــي.

طرق الري املنقوص
الطريقــة األولــى :وهــي إعطــاء الشــجرة  % 100مــن قيمــة  ETcحلــن امتــاء الثمــرة بالنــواة ومــن فتــرة امتــاء
النــواة حلــد فتــرة احلصــاد نعطــي  % 30مــن قيمــة  ETcوبعــد فتــرة احلصــاد نعطــي  % 100مــن قيمــة .ETc
الطريقــة الثانيــة :وتقــوم هــذه الطريقــة علــى أســاس الــري بالتناســب مــع كميــات (النتــح والتبخــر) ،مــن خــال
إحتســاب نســبة محــددة مــن كميــات (النتــح والتبخــر) ( ،)ETcذلــك بغــرض توزيــع نســبة العجــز علــى مــدار
فتــرة الــري .فمثــا لــو أن قيمــة ( )ETcاملتوفــرة تشــكل  % 60لــكل املوســم عندهــا يتــم الــري بنفــس النســبة
( )% 60علــى طــول املوســم بحيــث تكــون مرتبطــة بكميــة امليــاه .

ري االشجار الفتية الغير مثمرة
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جودة مياه الري
تعتبر جودة مياه الري عامل مهم يف إنتاج اللوز ألن جودة املياه املتدنية تعمل على:
			
■ زيادة ملوحة التربة.

■ زيادة عنصر الصوديوم يف التربة.

		
■ تسبب ضرر مباشر لالشجار.

■ ضرر يف بنية التربة وبالتالي متكن من إستيعابها للمياه والهواء.

تعــد معاجلــة امليــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها أحــد أهــم البدائــل للميــاه املتجــددة يف كثيــر مــن بلــدان العالــم
حيــث تتــم عمليــة املعاجلــة علــى ثــاث مراحــل:
معاجلة اولية :إزالة املواد الصلبة الكبيرة العالقة باملياه العادمة عن طريق الفلترة والترسيب األولي.
معاجلــة ثانويــة :ويف هــذه املرحلــة يتــم معاجلــة املــادة العضويــة وحتللهــا والتخلــص مــن املــواد الصلبــة وتكــون
مالئمــة لالســتعمال الزراعــي ويف هــذه املرحلــة تكــون امليــاه شــبه صافيــه بحيــث تشــكل نســبة املــواد العضويــة
املذابــة ضئيلــة اقــل مــن  % 20وتركيــز املــواد الشــائبة الغيــر مذابــة أقــل مــن .% 30
معاجلــة ثالثــة :يف هــذه املرحلــة تكــون امليــاه مالئمــة لالســتعمال الزراعــي حيــث ال يوجــد فيهــا أي نــوع مــن
أنــواع ملوثــات امليــاه ،ويف هــذه املرحلــة يتــم معاجلــة مــا يلــي:
■ معاجلة مركبات النيتروجني.

■ معاجلة الفوسفور ■ .معاجلة املواد الشائبة.

ومــن املمكــن اســتعمال امليــاه العادمــة املعاجلــة يف ري اللــوز دون ان تقــل االنتاجيــة كمــا ونوعــا ،ويجــب ان تكــون
امليــاه ذات جــودة تنقيــة ثانويــة او ثالثيــة ومطابقــة للمواصفــات اخلاصــة بإســتخدام امليــاه العادمــة املعاجلــة
يف ري األشــجار وعندمــا يتــم الــري بالتنقيــط باســتخدام امليــاه العادمــة املعاجلــة فمــن املفضــل وضــع أنابيــب
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الــري حتــت التربــة وذلــك إلحتوائهــا علــى عناصــر غذائيــة للنبتــة وهــذا األمــر يقلــل مــن تكاليــف االســمدة.
كمــا ويجــب اســتخدام شــبكات ري مخصصــة للــري بامليــاه العادمــة املعاجلــة ومطابقــة جلــودة امليــاه العادمــة
املعاجلــة املــراد إســتخدامها يف الــري مــع املواصفــات اخلاصــة ،واملعاييــر الالحقــة يف اجلــدول رقــم ()12
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يف حالــة عــدم توفرامليــاه للــري الزراعــي فــإن اســتعمال امليــاه املعاجلــة (الدرجــة الثانيــة والدرجــة الثالثــة )
كبديــل للميــاه العذبــة او كميــاه للــري يف املناطــق التــي تفتقــر الــى امليــاه بشــكل عــام.

االيجابيات:
■ توفر هذه املياه بشكل دائم وذات تكلفة منخفضة.
■ يزيد من انتاجية املزروعات  4-3اضعاف باملقارنة مع الزراعة البعلية.
■ حتتــوي علــى العناصــر الغذائيــة املهمــة للنباتــات ،لذلــك توفــر كميــات مــن الســماد الكيمــاوي والعضــوي
وهــذا قــد يزيــد مــن ربــح املــزارع.

السلبيات:
■ قد تلوث املياه جوفية.
■ تزيد من ملوحة التربة (بالعناصر .)Na ,Cl
■ قد تضر يف بنية التربة وقوامها الفيزوكيميائي.
■ قــد تتســبب يف انســداد نقاطــات الــري والفالتــر بســبب احتوائهــا علــى مــواد عالقــة .ومــن أهــم املشــاكل
التــي مــن املمكــن ان حتــدث هــي انســداد شــبكة الــري وهــذا االنســداد ميكــن ان يكــون نتيجــة لالســباب التاليــة:
■ نتيجة للترسبات الكيماوية.

■ نتيحة الترسبات العضوية.

■ نتيجة ترسبات الفيزيائية.

ولكــي نضمــن ونقلــل مــن ســلبيات الــري بامليــاه املعاجلــة يجــب العمــل علــى ان تكــون امليــاه املعاجلــة صاحلــة
(حســب معاييــر وزارة الزراعــة) للــري الزراعــي.
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انواع الفالتر للمياه املعاجلة املفضل استخدامها عند رأس القطعة الزراعية :
هيدروســيكلون :هــو فلتــر معــد ملنــع مــرور املــواد الصلبــة وباالخــص الرمــل وكفاءتــه تصــل الــى  % 95مــن
كميــة هــذه املــواد.
فلتــر شــبكي :هــو الفلتــر االكثــر انتشــارا و يجــب اخــذ احليطــة واحلــذر عنــد اســتعمال هــذا الفلتــر لفلتــرة امليــاه
املعاجلــة ،حيــث يســتخدم ملنــع وصــول الشــوائب خاصــة الناجتــة مــن الســماد العضــوي املــذاب وعــادة تكــون
فتحــات الشــبكة مســاوية  130ميكــرون .
الفلتــر القرصــي :يســتعمل عــادة عندمــا تكــون جــودة امليــاه منخفضــة بحيــث يتكــون مــن عــدة طبقــات شــبه
مطاطيــة والتــي ال تســمح لألجــزاء ااملســببة لالنســداد باملــرور منهــا.
فلتر احلصى :هو من أكثر الفالتر انتشار وذات كفاءة عالية.

فعالية الفالتر في ابعاد الشوائب من مياه الري .
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التعليمات الفنية لصيانة شبكات الري
استخدام االحماض:
يف حالــة انســداد النقاطــات وشــبكة الــري بترســبات كلســية ،ميكــن اســتعمال حامــض الهيدروكلوريــك ()HCl
بتركيز  % 33او حامض الفســفوريك (  ) H3PO4بتركيز  % 46وال يســمح أبدا باســتعمال حامض النيتروجني
وحامــض الكبريتيك.
قبــل ضــخ حوامــض التنظيــف يجــب التأكــد مــن ان املضخــات املســتعملة لضــخ احلوامــض مالئمــة حيــث تبلــغ
كميــة احلامــض املســتخدمة  1لتــر6/م 3ميــاه ري فــإذا كانــت هنــاك حاجــة مثــا لضــخ  12م 3ميــاه ري ،فــإن
كميــة احلامــض هــي  2لتــر ،وبعــد ضــخ املــادة احلامضيــة يجــب غســل وحــدة التحكــم واخلطــوط الرئيســية
ملــدة ربــع ســاعة مبيــاه عذبــة.
اســتعمال محلــول حامــض الهيدروكلورايــد :يســتخدم ملنــع االنســداد باملــواد العضويــة وألن الكلــور مــادة طيــارة
مــن االفضــل اســتعمال هيدروكســيد ويجــب ان يكــون بالتركيــز املطلــوب  , % 35ميكــن اســتعماله يف حالــة
هبــوط الضغــط الــى  % 70يكــون مبثابــة عــاج أولــي فعــال حلــل مشــكلة اإلنســدادات االوليــة ويف هــذه احلالــة
يجــب اســتعمال  1لتــر مــن بيروكســيد الهيدروجــن (/ )H2O2م 3ولكــي نضمــن فعاليــة جيــدة يجــب ان تكــون
فتــرة اســتعمال بيروكســيد الهيدروجــن علــى االقــل ملــدة ســاعة واحــدة.
وللمحافظــة علــى شــبكة الــري بشــكل دائــم يجــب ضــخ مــادة بيروكســيد الهيدروجــن مــرة كل اســبوعني وإذا
كانــت ميــاه الــري بهــا نســب عاليــة مــن املــواد العضويــة فمــن االفضــل ضــخ هــذه املــاده بشــكل متواصــل يف كل
ريــة.

استعمال مادة ترفالن القاتلة للجذور يف شبكة الري حتت سطح التربة:
تســتعمل مــادة الترفــان ملنــع اجلــذور مــن دخــول النقاطــات وســدها ،وهــي تســتعمل فقــط يف فتــرة الــري ومــن
املستحســن ان تكــون االرض جافــة قبــل االســتعمال اي يجــب وقــف الــري ملــدة اســبوع قبــل االســتعمال ،و مــدة
فعاليــة الترفــان حوالــي  3اشــهر ،امــا يف االراضــي الرميلــة اخلفيفــة فــإن اســتخدام الترفــان غيــر فعــال.
حتســب كميــة الترفــان بحســب عــدد النقاطــات يف الــدومن ولــكل نقاطــة يضــاف  8/1غــرام ،فمثــا إذا كان
عــدد نقاطــات حقــل اللــوز  8000نقاطــة يف الــدومن تكــون كميــة الترفــان هــي  1كغــم .

مراحل معالج الترفالن
■ فتح الري.
■ ضخ مادة الترفالن خالل  15دقيقة.
■ استمرار الري ملدة  20دقيقة.
■ ايقاف الري ملدة  24ساعة.
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ان الهــدف الرئيســي لعمليــة التســميد هــو توفيــر مــا يســد اإلحتياجــات الغذائيــة للنبــات ،حيــث أن شــح او
عــدم توفــر تلــك اإلحتياجــات بشــكل عــام او نقصهــا يف التربــة كمـاً ونوعـاً يــؤدي الــى تغيــر الصفــات الفيزيائيــة
والكيميائيــة للتربــة ممــا يؤثــر ســلبا علــى خصوبــة التربــة وينعكــس ســلبا علــى منــو وإنتاجيــة األشــجار املزروعــة
فيها .
تختلــف إحتياجــات األشــجار مــن العناصــر الغذائيــة املختلفــة مــن شــجرة ألخــرى وتبعـاً لعمــر الشــجرة وتفرعها
وكثافــة منوهــا اخلضــري ،وكميــات الثمــار التــي حتملهــا ،ولذلــك فــإن إســتخدام معاييــر ومعــادالت التســميد
العامــة ال ميكــن تطبيقهــا علــى أشــجار اللــوز بكفــاءة.

معايير التسميد
كانــت الطــرق التقليديــة منــذ القــدم ،تعتبــر ان عمليــة التســميد يجــب ان تعــوض التربــة مــا اســتنفذته األشــجار
مــن عناصــر غذائيــة يف عمليــات انتــاج الثمــار لذلــك املوســم اإلثمــاري لكــن هــذه الطريقــة ال ينصــح بهــا إذ
أنهــا لــم تكــن ناجحــة يف تعويــض التربــة مــا أســتهلك مــن مخزونهــا مــن املغذيــات وذلــك لســببني رئيســيني همــا:
األول :ضعف استجابة التربة يف حال وجود أحد العناصر الغذائية بشكل كايف يف التربة.
الثاني :عدم القدرة على حتديد الكمية املستهلكة بشكل دقيق ،مما يؤدي إلى الضرر باألشجار وثمارها.
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ويف الوقــت احلاضــر ،يتــم اعــدد خطــة ســنوية لتســميد األشــجار إعتمــادا علــى تشــخيص احلالــة الغذائيــة
للشــجرة مــن خــال مراقبــة وفحــص أوراق الشــجرة مــن حيــث وجــود أعــراض نقــص العناصــر الغذائيــة ،مــع
ضــرورة ربــط عمليــة التشــخيص بخصائــص التربــة الكيميائيــة والفيزيائيــة ،وكذلــك احلــال ،عمــر الشــجرة
وحالتهــا اإلنتاجيــة (منتجــة او ناميــة).

فحص األوراق
تعتبــر عمليــة فحــص أوراق األشــجار مــن أكثــر الطــرق دقــة يف تشــخيص إحتياجــات النبتــة مــن العناصــر
الغذائيــة اذ متكــن هــذه الطريقــة مــن معرفــة النقــص يف العناصــر الغذائيــة قبــل وصــول هــذا النقــص درجــة
اإلفتقــار لوجــوده او انعدامــه ،وهــو األمــر الــذي يعطــي فرصــة كافيــة لســد حاجــة النبتــة مــن ذلــك العنصــر
او تلــك العناصــر التــي حصــل نقــص يف تركيزهــا يف التربــة .وميكــن فحــص األوراق أيضــا إلكتشــاف تســمم
األشــجار مــن خــال فحــص عنصــر الكلــور والبــورون والصوديــوم.
اجلــدول التالــي رقــم ( )17يبــن التراكيــز الدنيا/احلرجــة للعناصــر الغذائيــة يف أوراق أشــجار اللــوز يف شــهر
ّ
متــوز معبــر عنــه ( )%او كجــزء مــن املليــون (.)ppm

دليل زراعة اللوز المروي 56

لقــد مت تقديــر مســتويات تركيــز العناصــر الغذائيــة احلرجــة لبعــض األعــراض الظاهــرة علــى أوراق أشــجار
اللــوز يف مواقيــت محــددة مــن الســنة ،بحيــث متكــن هــذه التقديــرات مــن مقارنــة نتائــج فحــص عينــات مــن
األوراق مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار طريقــة جمــع عينــات األوراق التــي اســتخدمت عنــد حتديــد احلــدود احلرجــة
املذكــورة يف اجلــدول اعــاه رقــم (.)17
ولذلــك تؤخــذ عينــات األوراق مــن جــزء مــن أشــجار احلقــل متماثلــة وممثلــة للحقــل بطــرق علميــة حيــث تكــون
اعمــار األشــجار املــراد فحصهــا متقاربــة ومنواتهــا اخلضريــة وتربتهــا وطريقــة تربيتهــا بــل وجميــع التقنيــات
الزراعيــة ،املســتخدمة يف خدمتهــا متماثلــة ،علمــا بــأن املوعــد األمثــل ألخــذ العينــات هــو شــهر متــوز.
أمــا حجــم العينــة فيقــدر بحوالــي  100ورقــة ،مأخــوذة مــن األشــجار التــي مت اختيارهــا عشــوائيا وموزعــة يف
جميــع أنحــاء احلقــل .تؤخــذ األوراق كاملــة مــع عنقهــا دون اإلضــرار فيزيائيــا بهــا ،وعــادة يتــم أخــذ العينــات
مــن املنطقــة الوســطى مــن الشــجرة ومــن أربعــة اجتاهــات ممثلــة يف الشــجرة ،ويجــب أن تبقــى األوراق بــاردة
مــن خــال حفظهــا يف (الثالجــة) حلــن نقلهــا إلــى املختبــر.

أنواع األسمدة وكمياتها املوصى بها
يتــم تســميد أشــجار اللــوز بشــكل أساســي مــن خــال احتســاب حاجــة الشــجرة الواحــدة وبالطريقــة التقليديــة
وفحــص األوراق كمؤشــر مباشــر حلاجــة النبتــة مــن العناصــر الغذائيــة املختلفــة.

األسمدة اجلافة
تتمثــل الطريقــة التقليديــة للتســميد األكثــر اســتخداما اليــوم يف إضافــة العناصــر الغذائيــة بشــكل مباشــر علــى
ســطح التربــة حيــث تســهم التربــة يف حتلــل هــذه العناصــر ثــم يتــم ارتشــاح تلــك العناصــر بواســطة امليــاه إلــى
منطقــة اجلــذور وامتصاصهــا مــن قبــل تلــك اجلــذور.
وتعتبــر هــذه الطريقــة يف تســميد أشــجار اللــوز وغيرهــا مــن األشــجار مــن أقــل الطــرق فعاليــة بــل وأدناهــا
كفــاءة ،وتعــزى قلــة الكفــاءة الــى نســبة الفاقــد الكبيــرة يف كميــة العناصــر املضافــة بســبب التطايــر إلــى الغــاف
اجلــوي ،واجنــراف تلــك األســمدة مــع حركــة امليــاه الــى أعمــاق ال تصلهــا جــذور شــجرة اللــوز.
ولتحســن كفــاءة التســميد فــا بــد مــن اتبــاع املعاييــر /التوصيــات التــي ميكــن أن ترفــع مــن كفــاءة التســميد
عنــد البــدأ يف عمليــات التســميد وهــي علــى النحــو التالــي:
أوال :يجــب أن يتــم تســميد الشــجرة عندمــا تكــون نشــطة مــن حيــث النمــو اخلضــري وإنتــاج الثمــار ،وال يجــوز
التســميد يف حــاالت ســكون الشــجرة ،كمــا ويفضــل تســميد األشــجار علــى مرحلتــن او ثــاث كــي يســمح
للشــجرة إمتصــاص العناصــر املضافــة بكميــات أكبــر وبشــكل تدريجــي ممــا يقلــل مــن إحتماليــة فقــدان تلــك
العناصــر املضافــة.
ثانيــا :ضــرورة توزيــع الســماد بشــكل كامــل يف محيــط الشــجرة نظــراً ألن اجلــذور متتــد باإلجتاهــات املختلفــة
ســعياً وراء العناصــر الغذائيــة وامليــاه يف التربــة.
ثالثــا :ضــرورة خلــط األســمدة بالتربــة احمليطــة بالشــجرة للحــد مــن تطايرهــا او تبخرهــا الــى اجلــو وذلــك
قبــل البــدأ يف ريهــا بامليــاه او هطــول األمطــار.
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التسميد الورقي
ميكــن اجــراء عمليــات التســميد الورقــي عندمــا يتــم نضــوج األوراق بالكامــل ،مــع األخــد بعــن اإلعتبــار إنعــدام
او قلــة احتمــال وجــود ريــاح قويــة أو ارتفــاع يف درجــات احلــرارة.
يتم التسميد الورقي يف بعض حاالت االنتاجية عالية ،حيث ينصح برش السماد الورقي على مراحل:
املرحلــة األولــى مــع بدايــة ســقوط بتــات االزهــار وبعــد فتــرة زمنيــة ( )3-2اســابيع بــن رشــة التســميد التــي
تليهــا وبتركيــز .% 1
املرحلــة الثانيــة بدايــة تكــون النــواة رش التســميد الورقــي مرتــن وبتركيــز ( )% 4-2بحيــث يكــون بــن الرشــة
واالخــرى مــن  7الــى  10ايــام.
املرحلة الثالثة ما بعد احلصاد ،يتم الرش مبادة البورون  200غم /دومن.
مرحلــة طــور الســكون ،حيــث يتــم الــرش مبــادة الزنــك مبعــدل  % 29-19او  6غــم /لتــر يف فصــل الربيــع،
وميكــن رش الزنــك يف فتــرة اخلريــف بتركيــز  % 0.3لتســريع عمليــة تســاقط االوراق حتــى ودخــول الشــجرة
يف طــور الســبات الشــتوي.
تعتبــر عمليــة التســميد الورقــي مــن الطــرق الفعالــة يف تســميد األشــجار ،حيــث يتــم رش العنصــر او العناصــر
الغذائيــة مباشــرة علــى الغطــاء النباتــي ،وتقــوم األوراق بإمتصــاص تلــك العناصــر بســرعة كبيــرة ممــا يقلــل
مــن نســبة الفاقــد فيهــا.
تســتخدم طريقــة التســميد الورقــي عــادة لســد حاجــة النبــات مــن العناصــر الغذائيــة الدقيقــة خاصــة عندمــا
تتعــرض الشــجرة لشــح يف تركيــز تلــك العناصــر وتصبــح حاجــة الشــجرة ملحــة إلعطــاء كميــة مــن العناصــر
املغذيــة وبشــكل ســريع كــي حتــول دون خســارة الشــجرة او ثمارهــا.

التسميد مع الري
يف احلقــول املرويــة يتــم اســتخدام طــرق الــري املوضعــي ويوصــى بتســميد األشــجار باســتخدام األســمدة
الذائبــة يف ميــاه الــري ،ويعتبــر نظــام التســميد باســتخدام أنظمــة الــري مــن اقــل نظــم التســميد تكلفــة ماليــة
واكثرهــا كفــاءة نظــراً ألن األســمدة تتركــز يف املنطقــة الرطبــة احمليطــة باجلــذور ،بحيــث تعمــل تلــك اجلــذور
علــى امتصــاص املــواد الغذائيــة الــى اقصــى حــد ممكــن.
وباإلضافة إلى ذلك ،فعملية خلط األسمدة مع مياه الري حتول دون فقدان تلك األسمدة او تطايرها.
مــن املستحســن الشــروع يف عمليــات التســميد كلمــا دعــت احلاجــة لذلــك وميكــن ان تكــون عمليــة التســميد
أســبوعيا او يوميــا ،او علــى طــول فتــرات الــري ،باســتثناء األســمدة النيتروجينيــة ،وهــي التــي ال ينصــح
بإضافتهــا مــع قــرب إنتهــاء فتــرة النمــو اخلضــري.
وبهــذه الطريقــة ،يبقــى تركيــز األســمدة يف ميــاه الــري منخفــض وذات مســتويات ثابتــة يتــم امتصاصهــا
يف التربــة بطريقــة فعالــة .وبــأي حــال مــن األحــوال فــا بــد مــن األخــذ بعــن اإلعتبــار نــوع الســماد املــراد
اســتخدامه ومواعيــد اســتخدامه وحاجــة شــجرة اللــوز مــن هــذا الســماد كمــا ونوعــا.
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طرق حساب األسمدة
حساب وحدات األسمدة:
االسمدة الصلبة = \100محتوى االسمدة من املادة.
االسمدة السائلة = تركيز املادة  \ 100 X %الوزن النوعي).
مثال :سلفات االمونيوم 4.76 = 100/21 = % 21
 1وحدة نيتروجني =  4.76كغم /دومن من االمونيوم.

األسمدة السائلة
إذا كان محتوى النيتروجني يف السماد  % 9والوزن النوعي 1.23
(9.03 = 100 / )1.23*9
 1كغم من النيتروجني =  9.03لتر سماد.
مثال 50 :كغم من الفسفور ( )Pحتويلها الى اوكسيد الفسفور (: )P2O5
P2O5=2.29*P
P = 0.437*P2O5
 114.5 = 2.29*50كغم P2O5
 50كغم من  21.85 = P2O5كغم P
عملية حتويل اوكسيد البوتاسيوم ( )K2Oالى البوتاسيوم (:)K
K = 0.83 * K2O
K2O = 1.2 * K
عملية حتويل النترات ( )NO3الى نيتروجني (:)N
N = NO3 *0.442
عملية حتويل االمونيوم ( )NH4الى نيتروجني (:)N
N =NH4* 0.2259
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نوع السماد:
يف فصــل الشــتاء يفضــل تزويــد أشــجار اللــوز بالنيتروجــن علــى شــكل االمونيــوم ألنهــا ترتبــط بجزيئــات التربــة
وهكــذا فهــي غيــر قابلــة للتحلــل كمــا هــو احلــال يف النتــرات.
اما يف الربيع أو االشهر اجلافة فيمكن أن يتم تسميد اللوز بالنترات او اليوريا.

يجــب ان ال تتجــاوز نســبة التســميد النيتروجينــي علــى شــكل االمونيــوم  % 30مــن مجمــل كميــة الســاد النيرتوجيني
امــا الكميــة املتبقيــة تكــون علــى شــكل نترات بحيث تشــكل .% 70

مواعيد التسميد النيتروجيني:
 - 1الدفعة األولى من السماد النيتروجيني تكون مع بداية بزوغ االوراق ومبعدل .% 25
 - 2الدفعة الثانية من السماد النيتروجيني تكون يف شهر حزيران ومبعدل .% 25
 - 3الدفعه الثالثة من السماد النيتروجيني تكون بشهر متوز ومبعدل .% 25
 - 4الدفعة الرابعة من السماد النيتروجيني تكون ما بعد احلصاد بشهر أب ومبعدل .% 25
يف حالــة التســميد مبــادة النتــرات واليوريــا يجــب ان يعطــى الســماد يف املراحــل االخيــرة مــن عمليــة الــري ويف
الربــع األخيــر (بدايــة أيلــول) ،ويف حالــة هطــول االمطــار يتــم تســميد الكميــة املطلوبــة مــن الســماد مــع تقليــل
كميــة ميــاه الــري.
ويف حالــة التســميد بالســماد الســائل يفضــل ان تكــون كميــة الســماد الســائل متناســبة مــع ميــاه الــري بشــكل
دائــم وبنســبة معينــة:
■  % 75من كمية السماد السائل يف الربيع األشهر (آذار-حزيران)  /كمية الري يف هذه الفترة.
■ ما بعد احلصاد % 25 :من كمية السماد السائل يف شهر أب /كمية الري.
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يعتبــر نظــام التربيــة وتقليــم األشــجار مــن أهــم التقنيــات الزراعيــة املســتخدمة يف احلقــول احلديثــة وفيــرة
اإلنتــاج ،ألن هــذه العمليــات لهــا تأثيــر كبيــر علــى عمــر الشــجرة واســتدامة إنتاجهــا الوفيــر مــن الثمــار ذات
اجلــودة العاليــة ،ووقايــة الشــجرة مــن الظواهــر الطبيعيــة كالريــاح العاتيــة واألمطــار الشــديدة ،األمــر الــذي
يقلــل مــن تكاليــف اإلنتــاج باملجمــل ،ويزيــد مــن املــردود املالــي للحقــل.

نظم التربية
دأب الكثيــر مــن املزارعــن علــى تعديــل الســلوك الطبيعــي لنمــو أفــرع وأغصــان الشــجرة ،ســعيا لبنــاء هيــكل
مناســب ومتناســق للشــجرة ممــا يســهل إدارة احلقــل بأقــل جهــد وتكاليــف ممكنــة ويحقــق العائــدات املاليــة
العاليــة مــن خــال زيــادة كميــات ونوعيــة الثمــار املنتجــة ،ومــن أهــم نظــم تربيــة أشــجار اللــوز وأكثرهــا مناســبة
نظــم التربيــة (الكأســي).

الثالثية

الرئيسية

8
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يتكــون نظــام التربيــة الكأســي الشــكل مــن ثــاث فــروع رئيســية مرتبطــة مباشــرة بجــذع الشــجر يف منطقــة
تعــرف باســم (املجامــع أو الصليــب) ،وميتد/يتفــرع منــه الفــروع الثالثــة الرئيســية الفــروع الثانويــة والثالثــة
مــن حيــث الترتيــب ،وميتــد مــن الفــروع الثانويــة والثالثــة فــروع اإلثمــار او حامــات الدوابــر الثمريــة ،وتشــكل
الفــروع املختلفــة الترتيــب مبجملهــا شــكل شــجرة اللــوز لتبقــى علــى طــول فتــرة حيــاة الشــجرة اإلثماريــة ،حيــث
حتمــل تلــك األغصــان هيــكل الشــجرة وتدعمهــا معطيــة الشــكل املتناســق .وهنــاك أفــرع بــن األفــرع الثانويــة
والثالثــة تعــرف باألفــرع املرافقــة او األفــرع امليتــة نظــرا ألنهــا ال حتمــل الثمــار وال تعتبــر دعامــات ،ولكنهــا تعمــل
علــى اســتدامة األفــرع احلاملــة للدوابــر الثمريــة ،وال يتــم إزالــة هــذه األفــرع إال يف حــاالت التداخل او التشــابك
مــع األفــرع املتنوعــة األخــرى األمــر الــذي يعيــق منــو وإثمــار شــجرة اللــوز بشــكل صحيــح.
وعــادة يتــراوح ارتفــاع منطقــة التفــرع يف أشــجار اللــوز فــوق مســتوى ســطح األرض قرابــة ( )110-90ســم،
كــي تســهل عمليــة جمــع او حصــاد ثمــار اللــوز بالطــرق امليكانيكيــة كاســتخدام اآللــة الهــزازة ،او حتــى بالطــرق
التقليديــة حلصــاد الثمــار.
عنــد اختيــار األفــرع الرئيســة فــا بــد مــن األخــذ بعــن اإلعتبــار عــدم وجودهــا علــى نفــس مســتوى االرتفــاع
مــن ســطح األرض وتوزيعهــا حــول جــذع الشــجرة ،ذلــك لتجنــب خســارة الشــجرة بشــكل كامــل عنــد انكســار
أحــد تلــك األغصــان الرئيســة.
وللوصــول الــى شــجرة متناغمــة ومتناســقة فــا بــد مــن أن تكــون املســافات بــن األفــرع الرئيســية متســاوية
تقريبــا ومشــكلة بذلــك شــكل الــكأس ،كمــا ان الزاويــة بــن الغصــن الرئيســي وجــذع الشــجرة يجــب أن تســاوي
تقريبــا  45درجــة األمــر الــذي ســيمنح الشــجرة القــدرة علــى النمــو بشــكل متناســق ومنتظــم يضيــق يف أســفل
الشــجرة ويتســع كلمــا نظرنــا الــى قمتهــا.

متــارس عمليــة تقليــم التربيــة بــدأ مــن الســنة األولــى لشــتلة او غــراس اللــوز وتســتمر هــذا العمليــة حتــى وصــول
الشــجرة ذروة عمرهــا اإلنتاجــي يف الســنوات الرابعــة أو اخلامســة ،ولهــذا الغــرض وعلــى طــول تلــك املــدة
متــارس عمليــات التقليــم الشــتوي والصيفــي علــى حــد ســواء.
تتــم عمليــات التقليــم اخلضــري عنــد بلــوغ األغصــان اخلضــراء طــول  50-30ســم ملــرة واحــدة ســنويا ،وميكــن
ممارســة عمليــة التقليــم هــذه مرتــن علــى األكثــر يف حــال وجــود منــوات خضريــة طويلة/كبيــرة او بغــرض
تشــكيل وتربيــة الشــجرة.
عنــد اجــراء عمليــات التقليــم اخلضــري يف الســنة األولــى ،يجــب تــرك  6-4اغصــان يف منطقــة التفــرع .أمــا
بالنســبة للتقليــم الشــتوي ،فيتــم إجــراؤه تبعــا ملــا ذكــر ســابقا لألغصــان (األوليــة والثانويــة والثالثــة) .ففــي
الســنة األولــى ينصــح بتــرك األفــرع الرئيســة الثالثــة ،إذا لــم يتــم تركهــا أثنــاء عمليــات التقليــم اخلضــري ،فــإن
ذلــك ســيحد مــن عــدم وجــود أغصــان اضافيــة ميكــن ان تؤثــر ســلبا علــى التفرعــات مــن األغصــان الرئيســة.
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إن املعايير الرئيسة ألجراء عمليات التقليم الشتوي هي:
تقليم اغصان الدعامات والهيكل (الرقم  )2يف الشكل رقم (.)18
تقليم اغصان استمرارية اغصان األنتاج (الرقم  )2يف الشكل رقم (.)18
ازالــة األغصــان املتشــابكة املتجهــة الــى داخــل الشــجرة وكذلــك األغصــان املتجهــة الــى يســار او ميــن شــجرة
اللــوز بشــكل افقــي (الرقــم  )3يف الشــكل رقــم (.)18

شلك رقم ( )19التقليم الشتوي.

يف حالــة النمــوات اخلضريــة الكثيــرة والكثيفــة نقــوم بالتقليــم للســيطرة عليهــا وتشــكيل الشــجرة كمــا ذكــر
ســابقا وذلــك بإزالــة األغصــان املرقمــة برقــم ( )4يف الشــكل رقــم (.)18
يتم تقليم األغصان الرئيسة بغرض منوها وزيادة سمكها وهي املرقمة يف الشكل رقم ( )18برقم (.)5

عنــد إجــراء عمليــة تقليــم وتكويــن هيــكل الشــجرة يفضــل إســتخدام التقليــم الطويــل او تقليــم احلــد األدنــى،
ويف هــذا النــوع مــن التقليــم تكــون عمليــة التقليــم بدرجــة خفيفــة جــدا حيــث تتــرك األغصــان البنيويــة األوليــة
والثانويــة طويلــة ،ويتــم فقــط إزالــة األغصــان امليتــة واملتشــابكة داخــل الشــجرة.
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العوامل المؤثرة
التعفــن البنــي لألزهــار والثمــار أو لفحــة األغصــان هــي عبــارة عــن أمــراض فطريــة تصيــب اغصــان وبراعــم
اللــوز ،يف فتــرة تفتــح األزهــار والتــي تتزامــن مــع هطــول األمطــار حيــث تنفجــر وتتطايــر األبــواغ الزقيــة و
تصيــب أزهــار اللــوز  ,فينتقــل الفطــر الــى األزهــار عــن طريــق جــرح او شــق طبيعــي قائــم بالزهــرة او نــاجت
عــن عمــل ميكانيكــي ،األمــر الــذي يــؤدي الــى عفــن االزهــار وتيبســها ثــم ميتــد هــذا العفــن والتيبــس الــى
االغصــان والبراعــم  ,تختلــف حساســية اللــوز لهــذا املــرض بحســب االصنــاف ،وهنــاك اصنــاف حساســة أكثــر
مــن غيرهــا .يتطــور املــرض يف فتــرة األزهــار ،حينمــا تتوفــر مســببات املــرض مــن جهــة وبالتزامــن مــع هطــول
األمطــار او ارتفــاع الرطوبــة ملســتويات عاليــة وســيادة درجــات حــرارة منخفضــه مــا بــن  23-13درجــه مئويــة
مــن جهــة أخــرى.

يصيــب ازهــار اللــوز مؤديــا الــى عفــن
وجفــاف األزهــار وعــدم عقدهــا وتكويــن
الثمــار ويف مرحلــه متقدمــة مــن مراحــل
املــرض جتفــف األغصــان املصابــة مــع
ظهــور بقــع ســوداء وتشــققات علــى الغصــن
املصــاب.

الشلك رقم ( )20أعراض التعفن البني
للأزهار والثمار ولفحة الأغصان.
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يترتــب علــى اإلصابــة مجموعــة مــن االضرار
كخســارة قســم مــن االزهــار وبالتالــي قســم
مــن الثمــار وتيبــس جــزء مــن االغصــان.

تبــدأ حساســية اللــوز لهــذا املــرض يف مرحلــة قبــل
االزهــار وتســمى (البرعــم النهــدي أو الزهــري) ويف
هــذه املرحلــة تبــدأ البراعــم باالنتفــاخ قبــل اإلزهــار،
وتســتمر حساســية اللــوز حتــى نهايــة اإلزهــار.
ميكــن وقايــة أشــجار اللــوز مــن املــرض ذلــك
بالتخلــص مــن األغصــان املصابــة مــن املواســم
الســابقة وعــدم زراعــة أصنــاف حساســة للمــرض،
ويف حــال توفــر ظــروف مالئمــه للمــرض يجــب
البــدء بالــرش باملبيــدات الفطريــة يف مرحلــة مــا
قبــل االزهــار وإذا اســتمرت الظــروف املالئمــة
لإلصابــة باملــرض ،فإنــه يوصــى بــرش احملصــول
مــرة ثانيــة بعــد فتــره اإلزهــار الكامــل مباشــرة.

العوامل المؤثرة
هــو مــرض مــن أكثــر األمــراض الفطريــة انتشــارا يف أشــجار اللــوز وهــو قــادر علــى إصابــة أزهــار وثمــار
واغصــان اللــوز ،تتواجــد األبــواغ الزقيــة للفطــر بشــكل طبيعــي علــى أغضــان وبراعــم اللــوز .ويف الظــروف
املناســبة يبــدأ هــذا الفطــر بإصابــة اللــوز عــن طريــق األزهــار ويف مرحلــه متقدمــة يصيــب األوراق والثمــار.
تعتبــر درجــات احلــرارة العاليــة نســبيا مــع وجــود الرطوبــة اجلويــة العاليــة وبالتزامــن مــع هطــول األمطــار يف
الفتــرة املمتــدة مــن مرحلــة بــدأ اإلزهــار وحتــى مراحــل متقدمــة مــن الربيــع حيــث تكــون الظــروف مالئمــه
النتشــار وتطــور الفطــر علــى اشــجار اللــوز.

تتشــابه اعــراض اإلصابــة بهــذا املــرض مــع اعــراض اإلصابــة مبــرض التعفــن البنــي لفحــة األغصــان
وتتمثــل بتعفــن وتســاقط الثمــار ،ويف مراحــل متقدمــة مــن اإلصابــة تنتقــل العــدوى الــى األوراق
وتكــون األعــراض متمثلــة باصفــرار أطــراف األوراق املصابــة ويف النهايــة مــوت تلــك األوراق ،ويف
حــاالت اإلصابــة الشــديدة باملــرض يصيــب الفطــر الثمــار وتظهــر اإلصابــة بعفــن رمــادي علــى القشــرة
اخلارجيــة ومــن ثــم ميــوت الغصــن احلامــل للثمــار املصابــة .امــا بالنســبة للثمــار املصابــة باملــرض
فتبــدأ بفــرز مــادة صمغيــة كدليــل علــى وصــول املــرض الــى البــذرة الداخليــة ،ان مــا مييــز هــذا املــرض
هــو أن األوراق والثمــار املصابــة ال تتســاقط وتبقــى متماســكة علــى االغصــان.

 -1اصابة األزهار وتساقطها وهي التي من املمكن أن تصبح ثمار.
 -2اصابــة أوراق اللــوز وموتهــا األمــر الــذي يضــر بعمليــة التمثيــل الضوئــي ويوثــر ســلبا علــى كميــات
الســكريات يف الشجرة.
 -3إصابة الثمار األمر الذي يؤدي الى عدم صالحيتها للبيع مما يضر باإلنتاج.
الوقاية والماكفحة ضد المرض
تتمثــل الوقايــة مــن هــذا املــرض بإزالــة الغصــن والثمــار املصابــة مــن
املوســم الســابق أمــا املكافحــة فتتمثــل بــرش الشــجرة ولعــدة مــرات
ضمــن برنامــج الوقايــة اخلــاص بأشــجار اللــوز أو يف فتــرات قبــل او
بعــد ظــروف مالئمــه إلنتشــار الفطــر وتبــدأ عمليــات الــرش يف فتــرة
مــا قبــل االزهــار وتســتمر حتــى مراحــل متقدمــة مــن فصــل الربيــع.
الشلك رقم ( )21الإصابة انثراكنوز اللوز.
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العوامل المؤثرة
مــرض فطــري يصيــب اوراق شــجرة اللــوز ،حيــث تتواجــد األبــواغ الزقيــة للفطــر علــى أوراق اللــوز املتســاقطة
مــن املوســم الســابق ،وتنتشــر وتصيــب أوراق اللــوز اجلديــدة يف ظــروف مالئمــه ،تبــدأ حساســية اللــوز لهــذا
املــرض مباشــرة بعــد تســاقط أوراق التــاج ،ويف ظــل توافــر الظــروف اجلويــة املالئمــة كدرجــات احلــرارة العاليــة
والرطوبــة اجلويــة تصــاب األوراق بالفطــر.

تبــدأ أعــراض املــرض بالظهــور يف فتــرة زمنيــة تقــدر بشــهر او شــهر ونصــف بعــد اإلصابــة وتســاقط
اوراق التــاج ،تظهــر األعــراض علــى شــكل بقــع خضــراء ومــع مــرور الوقــت تتغيــر هــذه البقــع الــى
اللــون األصفــر والبرتقالــي ويف النهايــة تتحــول الــى بقــع ســوداء اللــون .تأخــذ مســاحة هــذه البقــع
بالتزايــد مــع مــرور الوقــت وميكــن أن تغطــي كل مســاحة الورقــة االمــر الــذي يــؤدي الــى تســاقط
األوراق.

تتمثــل األضــرار مــن خــال التأثيــر علــى نظــام التمثيــل الضوئــي األمــر الــذي يؤثــر علــى كميــات
الســكريات املنتجــة يف النبتــة ممــا يحــدث خل ـ ً
ا يف كل العمليــات الفيزيولوجيــة واحليويــة لشــجرة
اللــوز.
الماكفحة والوقاية
تبــدأ عمليــات الــرش مببيــدات فطريــه مباشــرة
بعــد تســاقط أوراق التــاج يف األماكــن املنتشــر
فيهــا املــرض ،وتســتمر عمليــات الــرش ولعــدة
مــرات ملنــع اصابــه األوراق .ويف حــال حصــول
اإلصابــة وظهــور أعــراض املــرض فمــن املفضل
إزالــة األوراق املصابــة والتخلــص منهــا خــارج
احلقــل كــي ال تكــون مصــدرا لعــدوى األوراق
اجلديــدة.

شلك رقم ( )22أعراض تبقع الأوراق الأحمر.
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العوامل المؤثرة
مــرض جتعــد االوراق ،هــو مــرض فطــري يصيــب أوراق اللــوز ،حيــث تتواجــد األبــواغ الزقيــة للفطــر علــى
اغصــان وبراعــم اللــوز مــن املوســم الســابق تصيــب األوراق احلديثــة يف ظــل توافــر ظــروف مالئمــه لتطــور
هــذا الفطــر ،ينتشــر فطــر مــرض جتعــد االوراق يف بدايــة مراحــل منــو األوراق ،ففــي حــال توفــر رطوبــة نســبيه
عاليــة او مطــر بكميــات قليلــه مــع ســيادة درجــات حــرارة معتدلــة ،يصيــب الفطــر األوراق ويبــدأ بالتطــور ،ويف
نهايــة الربيــع ومــع ارتفــاع درجــات احلــرارة تنحســر قــدرة الفطــر علــى التطــور.

تبــدأ اعــراض املــرض بالظهــور يف حــال وجــود
أوراق مصابــة ،فيالحــظ وجــود اصفــرار يف
األوراق ثــم حتولهــا الــى لــون احمــر ويرافــق ذلــك
ازديــاد ســمك الورقــة ،ثــم تبــدأ الورقــة املصابــة
بإظهــار تشــوهات وجتعــدات نتيجــة حلــدوث
خلــل يف انقســام اخلاليــا وتنتهــي اإلصابــة
بســقوط الورقــة.

أمــا بالنســبة ألضــرار املــرض فتتجلــى
بخســارة االوراق االمــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى
الشــجرة كليــا .ويف حــاالت األصابــة الشــديدة
يحــول املــرض دون النمــو اخلضــري الطبيعــي
لشــجرة اللــوز .

الوقايــة مهمــه جــدا ضــد مــرض جتعــد االوراق
ففــي حــال ظهــور اإلصابــة مــن الصعــب جــدا
التخلــص مــن املــرض ،تبــدأ عمليــات الــرش
ضــد املــرض مباشــرة مــع ظهــور االوراق
وتســتمر عمليــات الــرش يف حــال وجــود ظــروف
مناســبه النتشــار املــرض .ويف حــال وجــود
اصابــه يفضــل ازالــة االوراق املصابــة والتخلــص
منهــا خــارج املزرعــة.

شلك رقم ( )23أعراض مرض تجعد الأوراق .
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العوامل المؤثرة
هــو مــرض فطــري يصيــب اوراق اللــوز ،بحيــث تتواجــد األبــواغ الزقيــة للفطــر علــى األغصــان وبراعــم اللــوز
مــن املوســم الســابق  ,وتبــدأ االصابــه بعــد تســاقط اوراق التــاج بفتــرة زمنيــة تتــراوح مــا بــن  4-3اســابيع.
حتــدث االصابــه يف ظــل ظــروف جويــة كوجــود رطوبــه نســبيه عاليــه مــع درجــات حــراره معتدلــه مالئمــه لتطــور
الفطــر تصــاب االوراق القدميــة حيــث تصبــح األوراق املصابــة الحقــا مخزنــا او بنــك ألبــواغ الفطــر لتصيــب
األوراق احلديثــه .
متتــد فتــرة انتشــار املــرض مــن منتصــف الربيــع وميكــن ان تســتمر حتــى نهايــة املوســم ،ان هطــول األمطــار
بشــكل متاخــر يف منتصــف الربيــع يــؤدي الــى تطــور ســريع للمــرض.

تظهــر اعــراض املــرض بعــد االصابــه علــى
الســطح العلــوي للورقــه وتكــون علــى شــكل نقــط
صفــراء صغيــره  ,وبعــد فتــره تظهــر البقــع علــى
اجلــزء اخللفــي للورقــه نقــط بنيه/برتقاليــه.

تؤثــر ســلبيا علــى العمليــات احليويــه للورقــه االمــر
الــذي يــؤدي الــى اضعــاف االوراق املصابــه و
تســاقطها ممــا يؤثــرا ســلبا علــى صحــة االشــجار
و انتاجيتهــا ،كمــا وتهــدد األوراق املتســاقطة مــن
االشــجار املصابــه املوســم القــادم

ميكــن الوقايــة مــن هــذا املــرض بتقليــل الرطوبــة
داخــل االشــجار عــن طريــق اجــراء التقليــم املالئــم
وبهــذا نقلــل مــن احتمــال االصابــه  .تبــدأ عمليــات
الــرش الوقائيــة مببيــدات فطريــه يف املــزارع التــي
ســبق اصابتهــا باملــرض وذلــك يف فتــرة 4-2
اســابيع بعــد تســاقط اوراق التــاج و تســتمر عمليــة
الــرش يف حــال اســتمرار الظــروف املالئمــه لتطــور
املــرض .و يف حــال ظهــور اإلصابــه يفضــل قطــف
واخــراج األوراق املصابــه مــن املزرعــة.
4
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العوامل المؤثرة
مــرض تبقــع األوراق(االلترناريــا) مــرض فطــري يســببه عــدد مــن الفطريــات و يصيــب اوراق شــجرة اللــوز.
ان الظــروف اجلويــة املالئمــة للمــرض هــي فصــل الصيــف يف ظــل وجــود درجــات حــرارة معتدلــه والنــدى
الصباحــي لســاعات طويلــه ورطوبــه عاليــة ويف مناطــق ال يوجــد بهــا مجــرى هــواء و امطــار تهطــل متاخــره يف
الربيــع تزيــد مــن احتمــال االصابــه باملــرض .حيــث يصيــب االوراق االمــر الــذي يــؤدي الــى تســاقطها.

عنــد اصابــة االوراق مبــرض االلترناريــا تظهــر
االعــراض بعــد عــدة اســابيع مــن االصابــه،
وتتمثــل تلــك االعــراض بظهــور بقــع بنيــه
دائريــه والتــي تتحــول مــع مــرور الوقــت
لتظهــر بداخلهــا نقطــه ســوداء .تظهــر عمومــا
اعــراض املــرض يف منتصــف او اخــر فصــل
الصيــف.

ان اضــرار املــرض تتجلــي باضعــاف الــورق
االمــر الــذي يــؤدي الــى تســاقطها .ان
تســاقط االوراق يضعــف الشــجره االمــر
الــذي يؤثــر ســلبا علــى االنتــاج يف املوســم
احلالــي وعلــى املوســم القــادم .

ينتشــر مــرض االلترناريــا يف األماكــن ذات
التهويــة ســيئة ،وبالتالــي فــأن التقليــم
الصحيــح وتهويــة الشــجرة مــن الداخــل يقلــل
مــن احتماليــة االصابــه باملــرض  .كمــا ويجــب
الشــروع بعمليــات الــرش يف املــزارع واحلقــول
التــي لهــا تاريــخ مــع مــرض األلترناريــا بحيــث
تكــون بدايــة الــرش مببيــدات فطريــه يف اواخــر
فصــل الربيــع ومــع بدايــة فصــل الصيــف ملنــع
تطــور املــرض .
5
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العوامل المؤثرة
مــرض الفيرتيســليوم -مــرض فطــري يصيــب العديــد مــن النباتــات نظــراً لوجــود الفطــر املســبب لــه يف التربــه
وميكــن ان يبقــي لعــدة ســنوات يف حــال وجــود او عــدم وجــود عائــل .يصيــب الفطــر اشــجار اللــوز عــن طريــق
اجلــذور ،ويصيــب خاصــة االوعيــه الناقلــه للمــاء ويبــدأ بالتطــور بداخلهــا فيبــدأ بانتــاج مــواد خاصــة لتطــوره
االمــر الــذي يــؤدي يف النهايــه الــى انســداد األوعيــه الناقلــه للمــاء وحــدوث ذبــول جزئــي او كلــي يف الشــجار .
ينمــو فطــر الفيرتيســليوم ويكــون تأثيــره اكبــر يف فصــل الربيــع الرطــب والدافــئ .أمــا يف حــال ارتفــاع درجــات
احلــرارة عنــد حلــول فصــل الصيــف ال يتطــور الفطــر ويتراجــع نشــاطه.

عنــد حــدوث اإلصابــه وذلــك بوصــول الفطــر الــى االوعيــه الناقلــه للمــاء ويبــدأ بالتطــور بداخلهــا يبــدأ
بانتــاج مــواد يف داخــل االوعيــه االمــر الــذي يــؤدي الــى انســدادها وعــدم قــدرة املــاء علــى الصعــود مــن
اجلــذور الــى األغصــان واألفــرع ممــا يــؤدي الــى جفــاف وذبــول االغصــان واالوراق .تبــدأ اإلصابــه
مطلــع بدايــة فصــل الربيــع لكــن أعــراض املــرض تظهــر يف فصــل الصيــف عندمــا تبــدأ درجــات
احلــرارة باإلرتفــاع وال تســتطيع اجلــذور نقــل مــاء كاف الــى القســم العلــوي مــن الشــجرة .ميكــن متيــز
املــرض عــن طريــق قطــع عمــودي جلــزء مــن األجــزاء املصابــة فيكــون لــون االوعيــه الناقلــه للمــاء مائــل
الــى اللــون األســود ،وقطــع افقــي يظهــر حلقــات بلــون بنــي علــى اطــراف اجلــزء املصــاب.

إن اضــرار املــرض تتجلــي بتســاقط األوراق وذبــول مفاجــي جلــزء مــن األغصــان او ذبــول كلــي لــكل
األغصــان واألوراق االمــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى االنتــاج .

6
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الماكفحة والوقاية
قبــل البــدأ بزراعــة حقــل اللــوز ينصــح بإجــراء فحــص
للتربــه والتاكــد مــن خلوهــا مــن املــرض ،كمــا ويفضــل
زراعــة اصنــاف مقاومــه للمــرض .يجــب اخــذ أعلــى
درجــات احليطــة واحلــذر عنــد القيــام بالعمليــات الزراعية
وخاصــة األعمــال امليكانيكيــة كاحلراثــة نظــرا ألن املــرض
يصيــب اجلــذور عــن طريــق التشــققات التــي مــن املمكــن
التســبب بهــا أثنــاء احلراثــة مثــا ،ولذلــك فمــن املفضــل
احلراثــه فقــط وقــت احلاجــه .كمــا ويجــب التأكــد مــن خلــو
احملاريــث التــي تســتخدم يف أكثــر مــن حقــل مــن اإلصابــة
كــي ال تنقــل تلــك اإلصابــة الــى احلقــول  ،أمــا بالنســبة
للمكافحــه فتكــون بالتخلــص مــن االشــجار املصابــه.

العوامل المؤثرة
مــرض فطــري يصيــب اشــجار اللوزحيــث ينتقــل مــن التربــة نظــرا ألنــه ينتشــر بشــكل طبيعــي يف التربــه ويف
ظــروف مالئمــه يصيــب أشــجار اللــوز عــن طريــق اجلــذور ويــؤدي الــى انهيــار مفاجــئ يف االشــجار املصابــه
 .يصــل الفطــر عــن طريــق جــروح طبيعيــه او ناجمــة عــن أعمــال اخلدمــة الزراعيــة ،وحتديــدا بعــد خــروج
الشــجرة مــن طــور الســكون او الســبات الشــتوي فيبــدأ بالتطــور .ينمــو الفطــر يف التربــة املشــبعه باملــاء و وجــود
درجــات حــراره معتدلــه يف فصــل الربيــع .ينتشــر مــرض تعفــن اجلــذور والســاق بشــكل عــام يف التربــة الثقيلــه
ويكــون نــادر يف التــرب الرمليــه .ومــن األســباب التــي تزيــد مــن انتشــار املــرض وجــود تصريــف ســيئ للمــاء يف
املزرعــه والــري يف فتــرة الربيــع بالتزامــن مــع تســاقط االمطــار والــري بكميــات زائــدة عــن اســتهالك الشــجرة.

تظهــر اعــراض اإلصابــة بعــد فتــرة زمنيــة حيــث تتعفــن اجلــذور ومــن ثــم الســاق وبشــكل عــام ال يتــم
مالحظــة األعــراض إال بعــد ظهــور االعــراض علــى اجلــزء العلــوي اخلارجــي للشــجره املصابــه.
وعنــد االصابــه يبــدأ الفطــر بالتطــور داخــل اجلــذور والســاق فيفــرز مــواد التــي بدورهــا تــؤدي
الــى عفــن ومــوت خاليــا جــذور وأغصــان الشــجرة .تظهــر األعــراض اخلارجيــه كجفــاف وتيبــس
االغصــان واصفــرار األوراق .امــا األعــراض الداخليــه فيمكــن مالحظتهــا مــن خــال ازالــة القشــره
اخلارجيــه للشــجره يظهــر عفــن بلــون اســود او بنــي داخــل الشــجره  .ومــن األعــراض املصاحبــة
افــراز صمــغ مــن الســاق ميكــن ان يكــون ايضــا احــد اعــراض املــرض.

تظهــر األضــرار بشــكل كبيــر كمــوت االشــجار املصابــه وعــدم صالحيــة االرض للزراعــه يف االماكــن
املصابــه لفتــرة زمنيــة وحلــن التأكــد مــن خلــو األرض مــن مســببات املــرض.

7
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الماكفحة والوقاية

تبــدأ أعمــال الوقايــه قبــل زراعــه األشــتال وذلــك بإجــراء فحوصــات التربــه للتأكــد مــن خلوهــا مــن مســببات
املرض.كمــا يجــب التأكــد مــن قــدرة التربــة علــى التصريــف اجليــد للمــاء.ويف حــال وجــود تصريــف ســيء
للميــاه ،يجــب اجــراء بعــض التدخــات كعمــل املصاطــب لالشــجار لتحســن التهويئــه وعمــل ممــرات تصريــف
امليــاه الزائــدة .كمــا يجــب ري األشــجار مبوجــب برنامــج محســوب مســبقا وجتنــب الــري الزائــد عــن حاجــة
الشــجرة .يفضــل توزيــع كميــات الــري االســبوعيه علــى عــدة ايــام وعــدم الــري لفتــرات طويلــه ومتواصلــه .ويف
حــال وجــود اإلصابــة يجــب الــرش رغــم ان املبيــدات الكيماويــه ال حتــل املشــكله لكنهــا ميكــن ان حتســن مــن
حالــة الشــجرة املصابــه ولذلــك يوصــى بــرش مبيــدات فطريــه للمســاعده والوقايــة مــن هــذا املــرض.

العوامل المؤثرة
هــو مــرض فطــري يصيــب اوراق واغصــان وثمــار اللوز.حيــث تتواجــد األبــواغ الزقيــة للفطــر علــى اغصــان
وبراعــم اللــوز ويف بعــض الظــروف املالئمــه ينتشــر ويصيــب االجــزاء االخــرى مــن شــجرة اللــوز .تبــدأ اإلصابــة
بعــد  3-2اســابيع مــن تســاقط اوراق التــاج و تســتمر حتــى نهايــة الربيــع اذا تواجــدت ظــروف مالئمــه لتطــور
املــرض  .ان الظــروف اجلويــة املناســبة لفطــر مــرض جــرب اللــوز مثــل الرطوبــه املتزامنــة مــع درجــات حــرارة
معتدلــه و مناســبة للتطــور ,فاملــرض يتطــور بشــكل كبيــر يف فصــل الربيــع مــع وجــود رطوبــة نســبيه عاليــه
لفتــرات طويلــه متزامنــة مــع امطــار متاخــره يف فصــل الربيــع ممــا تزيــد مــن تطــور الفطــر.

ان االعــراض علــى االغصــان مشــابهة االعــراض علــى الثمــار حيــث تظهــر أضــرار مــرض اجلــرب
بحيــث تتســاقط االوراق املصابــه وتصــاب الشــجرة بالضعــف العــام ممــا يؤثــر ذلــك تاثيــراً ســلبياً
علــى االنتــاج يف املوســم احلالــي والقــادم ان اصابــة الثمــار ال تاثــر ســلباً علــى صحــة تلــك الثمــار .

حتــدث اإلصابــة عــادة مــع بدايــة فصــل الربيــع وتظهــر األعــراض ببطــئ بعــد مــرور  5-4اســابيع
مــن االصابــه اي يف اوخــر فصــل الربيــع ومــع بدايــة فصــل الصيــف .تظهــر االعــراض علــى االوراق
كبقــع صفــراء علــى اجلــزء اخللفــي لــاوراق وبعــد فتــره تصــل الــى اجلــزء العلــوي لــاوراق  ,وتأخــذ
البقعــه الصفــراء بالتمــدد والزيــادة وتتحــول الــى لــون اســود الــى رمــادي أمــا االعــراض التــي
تظهــر علــى الثمــار فتكــون علــى شــكل بقــع رماديــه ســوداء وتكــون بشــكل عــام علــى اجلهــه املكشــوفه
للثمــره.
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الماكفحة والوقاية
مــرض جــرب اللــوز مــن االمــراض التــي اذا ظهــرت أعراضهــا،
يعنــي ذلــك ان اإلصابــة قــد وصلــت مرحلــة متأخــرة وبالتالــي
تكــون املعاجلــة صعبــة جــدا ولذلــك ويف املــزارع التــي ســبق وان
أصيبــت يجــب البــدأ بعمليــات رش املبيــدات الفطريــه ملنــع تطــور
الفطــر قبــل اســبوعني مــن تاريــخ تســاقط اوراق التــاج ،علــى ان
تســتمر عمليــات الــرش يف حــال وجــود ظــروف مالئمــه النتشــار
املــرض.
28

العوامل المؤثرة
الفيتوبالزمــا هــو كائــن حــي بدائــي النــواة ،دقيــق جــداً والميكــن رؤيتــه بالعــن املجــردة وال حتــى باملجهــر
العــادي ،لكــن ميكــن التعــرف علــى هــذا الكائــن بإســتخدام املجهــر االلكترونــي .وتعتبــر الفيتوبالزمــا بكتيريــا
ولكــن ليــس لهــا جــدار خلــوي وتتكاثــر وتنتقــل بأنســجة اللحــاء كمــا تتنقــل مــن شــجرة إلــى أخــرى عــن طريــق
بعــض احلشــرات.

عنــد إصابــة أشــجار اللــوز مبــرض الفيتوبالزمــا يبــدأ املــرض بالتطــور يف داخــل انســجة اللحــاء ،االمــر
الــذي يؤثــر ســلباً علــى نقــل املــواد الغذائيــة مــن أعلــى الشــجرة والــى أســفلها ،األمــر الــذي يتســبب
بعــد فتــره زمنيــه بظهــور عفــن يف جــذور الشــجرة ومــن ثــم مــوت أصــل الشــجرة ،هنالــك ايضــا العديــد
مــن أعــراض هــذا املــرض مثــل عفــن األزهــار ،وحتــول النمــو الزهــري الــى خضــري مــع اصفــرار
األوراق ويبــاس األغصــان ،وظهــور منــوات غيــر طبيعيــة .إن تشــخيص هــذا املــرض ليــس ســهال كمــا
أن أعراضــه تختلــف مــن نبتــه الــى أخــرى ،ولكــن مــا مييــزه ظهــور العفــن الــذي يصيــب األوعيــة الناقلــة
يف طبقــة يف النباتــات.

يف املجموع اجلذري للشجرة ومن ثم موت أصل الشجرة.
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الماكفحة والوقاية
ال يوجــد عــاج كيميائــي للفيتوبالزمــا ،وكل مــا هــو
باســتطاعة املــزارع فعلــه هــو اختيــار اشــتال خاليــة مــن
هــذا املــرض بحيــث تكــون مــن مصــادر موثوقــة  ،إذ
أن زراعــة اشــتال خاليــه مــن املــرض تخفــض نســبة
اإلصابــة يف املســتقبل تقريبــا الــى حــد صفــر .ويف
حــال تواجــد أعــراض هــذا املــرض ،والتأكــد بالطــرق
العلميــة مــن وجــوده ،يوصــى بقلــع االشــجار املصابــة
وحرقهــا كــي ال تنتقــل العــدوى الــى االشــجار اخــرى.

29

العوامل المؤثرة
مــرض بكتيــري يصيــب العديــد مــن أنــواع النباتــات ومــن بينهــا اشــجار اللــوز .تتواجــد البكتيريــا املســببة
لهــذا املــرض يف التربــة ،وتســتطيع البكتيريــا املســببة لهــذا املــرض البقــاء حيــة بداخــل التربــة مــن دون عائــل
ولعــدة ســنوات .تصــل البكتيريــا املســبب للمــرض إلــى أشــجار اللــوز عــن طريــق الشــقوق يف اجلــذور ســواء
كانــت طبيعيــة املنشــأ او بفعــل اإلنســان أو احليــوان ،وتبــدأ بالتطــور داخــل اجلــذور لينتــج عنهــا ظهــور درنــات
علــى اجلــذور والتــاج .الدرنــات حتتــوي علــى البكتيريــا نفســها وعلــى األجــزاء التــي تســتخدم لنقــل العــدوى.
تؤثــر الدرنــات ســلبا علــى قــدرة اجلــذور إلمتصــاص املــاء واملــواد الغذائيــة ممــا يؤثــر ســلبا علــى منــو وحيويــة
الشــجرة بشــكل عــام.

عنــد حــدوث اإلصابــة بهــذا املــرض يف أشــجار
اللــوز ،تبــدأ البكتيريــا بالتطــور مــن خــال
التكاثــر وتكويــن مســتعمرات متعــدد  ،لتكــون
شــكل الدرنــات يف منطقــة اجلــذور والتــاج،
حيــث تكــون أحجــام املســتعمرات (الدرنــات)
مختلفــة ولينــة واســفنجية القــوام .
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يحــد مــن قــدرة جــذور أشــجار اللــوز علــى
امتصــاص املــاء واملــواد الغذائيــة مــن التربــة
ممــا يثبــط العمليــات الفيزيولوجيــة للشــجرة
ويضعفهــا وعــادة مــا يقــود الــى موتهــا خاصــة
إذا كانــت أشــجار صغيــر او غــراس جديــدة  ,أمــا
يف االشــجار الكبيــرة فتســتطيع هــذه األشــجار
تطويــر جــذور جديــدة لتحــل محــل اجلــذور
املريضــة.

الماكفحة والوقاية
بشــكل عــام ،مــن الصعــب التغلــب علــى األمــراض
البكتيريــة ،نظــرا لعــدم توفــر عالجــات كيماويــة
فعالــة ضــد هــذه األمــراض .وتكــون الوقايــة هــي
احلــل األكثــر فعاليــة وذلــك مــن خــال منــع حــدوث
التشــققات يف جــذور النبتــة خاصــة تلــك التــي
تنتــج مــن األعمــال امليكانيكيــة كاحلراثــة القريبــة
مــن املجمــوع اجلــذري ،واثنــاء الزراعــة يجــب أخــذ
احليطــة ملنــع احــداث جــروح او تشــققات.
ويف حــال نقــل تربــة جديــدة للحقــل يجــب التأكــد مــن
خلــو تلــك التربــة مــن البكتيريــا املســببة لهــذا املــرض.

30

دورة حياة الحشرة
دبــور اللــوز هــي حشــره تصيــب فقــط ثمــار اشــجار اللــوز حيــث تضــع انثــى الدبــور املخصبــة بيضــه واحــده
داخــل الثمــرة بعــدة فتــرة االزهــار مباشــرة وقبــل فتــرة عقــد األزهــار وتكويــن الثمــار عــن طريــق عضــو مخصص
لوضــع البيــوض .حتمــل الثمــار املصابــة مــن املوســم الســابق يرقــات الدبــور ،ويف نهايــة فصــل الشــتاء تتحــول
الــى تلــك اليرقــات الــى طــور الشــرنقة لتكــون مســتعدة للتحــول الحقــا الــى حشــرة بالغــه تخــرج مــن خــال عمــل
ثقــب يف الثمــرة فتخــرج وتتــزاوج االنــاث مــع الذكــور وتضــع االنــاث بيوضهــا داخــل الثمــار بعــد فتــرة االزهــار
مباشــرة وقبــل فتــرة عقــد األزهــار .تفقــس البيــوض خــال اســبوعني تقريبــا وتبــدأ اليرقــة بــأكل محتــوى
الثمــرة الداخلــي وتدخــل الــى فتــرة الســبات بنهايــة الربيــع حتــى نهايــة الشــتاء ان دبــور اللــوز قــادر علــى اخــراج
جيــل واحــد يف املوســم.

يبــدأ إنتشــار دبــور اللــوز مــن الثمــار املصابــة مــن املوســم الســابق ولذلــك ميكــن للدبــور ايضــا ان
ينتقــل مــن مزرعــة الــى أخــرى .ان خــروج الدبــور البالــغ مــن الثمــار يســتمر تقريبــا لشــهر وهــذه
العمليــة بحاجــه الــى فتــره ربيــع دافــئ خالــي مــن االمطــار لالنتشــار واصابــة الثمــار.
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مــع نهايــة فصــل الربيــع تبــدأ أعــراض اإلصابــة بدبــور اللــوز بالظهــور ،حيــث تصــاب االوراق
احمليطــة بالثمــار باالصفــرار والتيبــس وبعــد فتــره يتحــول لــون الثمــار املصابــة الــى اللــون الرمــادي
وتبــدأ بالتقلــص والتيبــس ويف النهايــة يتحــول لــون الثمــار املصابــة الــى اســود وتدعــى ثمــار موميــاء
التــي يكــون بداخلهــا احلشــرة بطــور اليرقــة ،أمــا الثمــار املصابــة فــا تتســاقط وقــت القطــف وال يف
فتــرة الشــتاء ،بــل تبقــى ملتصقــه علــى االشــجار حتــى حلــول املوســم القــادم.

اضرار دبور اللوز تتجلى بثمار مصابه ال تصلح للتسويق ،االمر الذي يؤثر سلبا على االنتاج

تكــون الوقايــة فعالــة وذلــك بالتخلــص مــن الثمــار املصابــة والتــي ظهــرت عليهــا اعــراض اإلصابــة
يف املوســم الفائــت ،حيــث يتــم قطفهــا والتخلــص منهــا خــارج املزرعــة .وملعرفــه موعــد الشــروع
بعمليــات الــرش باملبيــدات احلشــرية املوصــى بهــا ،يجــب حتضيــر عينــه حتتــوي علــى  100ثمــره
مصابــه مــن املزرعــة ومراقبــة خــروج حشــرات الدبــور وعنــد وصــول نســبة اخلــروج الــى % 30
يجــب البــدء بعمليــات الــرش وتســتمر العمليــة حتــى اكتمــال خــروج احلشــرات .% 100
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دورة حياة الحشرة
عثــة املشــمش هــي حشــره تصيــب العديــد مــن انــواع األشــجار ،ومنهــا أشــجار اللــوز ،حيــث تســتطيع هــذه
العثــة انتــاج  4اجيــال يف الســنه.يعتبر طــور اليرقــة بأنــه املســؤول عــن إحــداث الضــرر حيــث تهاجــم اليرقــات
ثمــار اللــوز والنمــوات اخلضريــة اجلديــدة ومتضــي احلشــرة فصــل الشــتاء البــارد وهــي يف طــور اليرقــة داخــل
شقوق/ســطوح حتــت حلــاء الشــجرة ومــع حلــول موســم االزهــار وارتفــاع درجــات احلــرارة تبــدأ احلشــرة
نشــاطها مــن خــال الوصــول الــى االغصــان والثمــار وتــؤدي الــى احــداث الضــرر بهــا ,تضــع انثــى العثــة
بيوضهــا علــى االغصــان واالوراق فيخــرج مــن تلــك البيــوض يرقــات قــادرة علــى احــداث الضــرر بشــجرة اللــوز,
ان االجيــال املتأخــرة مــن العثــة تســتطيع مهاجمــة الثمــار الناضجــة واإلضــرار بهــا تكــون طــول اليرقــة قرابــة
 12ملــم مــع جــود خطــوط بلــون بنــي وابيــض علــى جســمها أم العثــة الكاملــة تكــون بطــول  8ملــم وبلــون رمــادي
غامــق.
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ان اجليــل االول للحشــرة واملعــروف باســم يرقــة يصــل الــى االغصــان ويبــدأ بــأكل وحفــر احملتــوى
الداخلــي للغصــن االمــر الــذي يــؤدي الــى انعــكاس وذبــول النمــو اجلديــد وهــذا االمــر يضــر بكميــة
االغصــان اجلديــدة املهمــة للموســم احلالــي وللمواســم القادمــة .امــا عنــد وصــول اليرقــة الــى داخــل
الثمــار فتبــدأ اليرقــة بــأكل احملتــوي الداخلــي للثمــار االمــر الــذي يــؤدي يف النهايــة الــى تســاقط
الثمــار املصابــة .عنــد وصــول اليرقــة الــى داخــل االغصــان والثمــار ميكــن مالحظــة افــراز مــادة
صمغيــة تفرزهــا الشــجرة كتقنيــه للدفــاع عــن نفســها.

ان االجيــال املتأخــرة تقــوم بإحــداث ضــرر لثمــار اللــوز ،تدخــل اليرقــة الــى الثمــار الناضجــة قبــل
القطــف عــن طريــق شــقوق القشــرة اخلارجيــة وتبــدأ اليرقــة بالتغــذي علــى بــذور اللــوز االمــر الــذي
يضــر بجــودة الثمــار التســويقية.
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الماكفحة والوقاية
تتلخــص الوقايــة مــن اإلصابــة بالتخلــص مــن االغصــان والثمــار املصابــة وملنــع تطورهــا لألطــوار الالحقــة
ميكــن البــدء بــرش مبيــد حشــري متخصــص للقضــاء علــى اجليــل االول للحشــرة ،يكــون نشــاط اجليــل االول
يف فتــرة االزهــار ولهــذا يجــب توخــي احلــذر يف اختيــار املبيــدات احلشــرية التــي ميكــن ان يكــون لهــا تأثيــر
ســلبا علــى نحــل العســل أمــا عمليــات الــرش للقضــاء علــى األجيــال التاليــة ميكــن ان تكــون بغــرض القضــاء
علــى الطــور البالــغ باســتخدام املصايــد الفيرمونيــة ،كمــا وميكــن اســتعمال العديــد مــن املبيــدات احلشــرية
التــي تقضــي علــى طــور اليرقــة احلشــرة الكاملــة.
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دورة حياة الحشرة
َمــن االوراق هــي حشــره صغيــره تصيــب العديــد مــن النباتــات وتتغــذى علــى أوراقهــا ،ومــن بــن تلــك النباتــات
أشــجار اللــوز ،حيــث تتغــذى حشــرة املَــن علــى األوراق بواســطة انبــوب يســتخدم لســحب عصــارة األوراق االمــر
الــذي يــؤدي الــى اإلضــرار بــورق أشــجار اللــوز ،عــادة مــا تكــون بيــوض املــن موجــودة علــى الشــجرة مــن املوســم
الســابق ،وتبــدأ هــذه البيــوض يف موســم الربيــع وبالتزامــن مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة بالتطــور ،فتفقــس
البيــوض ويخــرج منهــا حشــرات صغيــره مشــابه جــداً لطــور البلــوغ .تســتطيع حشــرة مــن األوراق انتــاج عــدد
مــن اجيــال املَــن يف املوســم الواحــد وميكــن ان تنتقــل حشــرات املــن مــن عائــل الــى اخــر يف نفــس املوســم.
تعتبــر حشــرات املــن ،مــن احلشــرات املاصــة ومييــل لونهــا الــى لــون العائــل كوســيلة للحمايــة مــن األعــداء،
ويكــون لونهــا الســائد بشــكل عــام بلــون اخضــر مائــل الــى الصفــرة او الســواد .ميكــن مالحظــة حشــرات
الطــور البالــغ مــن املــن بأجنحــة او بــدون أجنحــة ومــن اهــم ميــزات حشــرة املــن وجــود زوج هيــاكل خلفــي الــذي
يســتعمل إلفــراز نــاجت الهضــم الــذي يخــرج بصــورة نــدب عســلية .تهاجــم حشــرة املــن األشــجار الصغيــرة نظــرا
حلساســية أوراقهــا العاليــة حلشــرة املــن.
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يتغــذى املــن علــى أوراق اللــوز مــن خــال إمتصــاص العصــارة او الســائل مــن الورقــة ممــا يــؤدي
الــى جتعــد والتفــاف األوراق ويتبعــه ضعــف وتوقــف منــو االغصــان املصابــة األمــر الــذي يؤثــر ســلباً
علــى حيويــة الشــجرة ينتــج مــن وجــود كميــات مــن كبيــرة مــن حشــرة املــن وانتاجهــا نــدب عســلية،
تكــون بقعــة ســوداء ميكــن ان ينمــو بداخلهــا انــواع مختلفــة مــن الفطريــات املمرضــة ألشــجار
اللــوز والتــي تؤثــر ســلبا علــى عمليــة التمثيــل الضوئــي بســبب اللــون االســود الــذي يكســو املنطقــة
املصابــة ،كمــا وجتــذب تلــك الندبــة العســلية أســراب النمــل الــى الشــجرة املصابــة.

يتــم افتــراس حشــرات مــن األوراق مــن قبــل العديــد مــن املفترســات الطبيعيــة ،ولذلــك يوصــى
باســتعمال املبيــدات احلشــرية فقــط عندمــا تكــون درجــات اإلصابــة كبيــرة جــدا .يجــب املبــادرة
يف معاجلــة اإلصابــة بحشــرات املَــن مباشــرة عندمــا تهاجــم الغــراس الصغيــرة ألن مهاجمــة املَــن
لتلــك الغــراس ميكــن ان يــؤدي الــى مــوت تلــك األشــتال وفقدانهــا.
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دورة حياة الحشرة
العناكــب احلمراء/الصفــراء هــي حشــرات صغيــره تتغــذى علــى اوراق شــجرة اللــوز وتســتطيع انتــاج عــدة
اجيــال يف ظــروف مالئمــة قــد يصــل عــدد تلــك األجيــال الــى ( )25-15جيــل يف املوســم الواحــد .تقضــي
العناكــب فتــرة الشــتاء وهــي يف طــور البيــوض مختبئــة حتــت قشــرة وحلــاء أشــجار اللــوز ،ومــع حلــول منتصــف
فصــل الربيــع وبالتزامــن مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة تفقــس البيــوض وتبــدأ احلشــرات الصغيــرة بالتغــذي
علــى االوراق مــن اجلهــة الســفلية لهــا األمــر الــذي يــؤدي يف النهايــة الــى تســاقط االوراق.
يتغيــر لــون العناكــب تبعــا للــون اجلــزء الــذي يتــم التغــذي عليــه فالعناكــب احلمراء/الصفــراء تنجــذب الــى
االشــجار الضعيفــة ويف حــال وجــود نقــص يف املــاء املتوفــر للشــجرة مثــا ممــا يــؤدي لضعــف تلــك الشــجرة
تنجــذب العناكــب لتلــك الشــجرة بشــكل أكبــر.
يف كثيــر مــن األحيــان ميكــن رؤيــة كميــات كبيــره مــن العناكــب علــى أطــراف املزرعــة ،بســبب تواجــد كميــات
غبــار مــن الطرقــات علــى االشــجار ،االمــر الــذي تفضلــه العناكــب للتطــور كمــا وميكــن متيــز هــذا النــوع مــن
العناكــب بتواجــد بقعتــن علــى طــرف ظهرهــا ميكــن ألنثــى عنكبــوت واحــده ان تضــع يف دورة حياتهــا مــا بــن
 300-150ببيضــه ،ويف حــال تواجــد عــدد كبيــر للعناكــب ميكــن مالحظــة بنائهــا ملســتعمره مــن خيــوط حريريــه
مــن صنعهــا.

تعــد العناكــب احلمراء/الصفــراء مــن احلشــرات املاصــة ،ويكــون الضــرر الــذي تســببه نتيجــة التغذيــة
علــى ســائل االوراق االمــر الــذي يســبب يف البدايــة ظهــور بقــع فضية/رماديــه ومــع التقــدم حالــة
اإلصابــة تبــدأ الورقــة باالصفــرار ويف النهايــة تتســاقط هنالــك انــواع مــن األشــجار حساســة أكثــر
مــن غيرهــا لإلصابــة بالعناكــب تكــون عمليــة الفحــص بالنظــر الــى اجلــزء اخللفــي للورقــة والبحــث
عــن اضــرار او وجــود للعناكــب وبشــكل عــام تتواجــد العناكــب يف اجلــزء الســفلي واملتوســط للشــجرة
وتكــون بداخــل الشــجرة وليــس علــى األغصــان الطرفيــة.
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العناكــب تنجــذب الــى االشــجار الضعيفــة ،واالشــجار التــي تعانــي مــن حــاالت صدمــة ناجمــة
مــن احلــر الشــديد أو العطــش ولذلــك فالوقايــة تكــون بعــدم تعريــض األشــجار الــى اي نــوع مــن
أنــواع الصدمــات الفيزيولوجيــة كنقــص املــاء أو نقــص عنصــر غذائــي او أكثــر ,هنالــك العديــد
مــن املفترســات الطبيعيــة للعناكــب ،لهــذا يوصــي بــرش العناكــب باملبيــدات احلشــرية (مبيــدات
العناكــب) فقــط إذا اشــتدت حالــة اإلصابــة هنالــك عــدد مــن املبيــدات املختلفــة القــادرة علــى
القضــاء علــى أطــوار العناكــب كطــور العناكــب البالغــة وايضــا علــى طــور بيــوض العناكــب ،لهــذا
يوصــى بإجــراء فحــص بغــرض حتديــد اطــوار العناكــب املوجــودة قبــل البــدأ بعمليــات الــرش.
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دورة حياة الحشرة
هــي حشــرة ماصــه صغيــرة احلجــم ،إذ يبلــغ طــول احلشــرة منهــا يف الطــور البالــغ قرابــة  3ملــم ،وتتميــز
بلونهــا األخضــر املائــل الــى اإلصفــرار ،كمــا وترتفــع نهايــة جســمها الــى األعلــى ،وأرجلهــا تكــون طويلــه ،االمــر
الــذي يســاعدها علــى القفــز مــن ورقــة ألخــرى ومــن غصــن آلخــر .إن مــا مييــز نطــاط األوراق عــن احلشــرات
األخــرى هــي طريقــة حركتهــا ،فتتحــرك حشــرة نطــاط األوراق بشــكل جانبــي وســريع متضــي حشــرة نطــاط
األوراق فصــل الشــتاء وهــي يف طــور احلشــرة البالــغ مــن خــال اإلســتفادة مــن العوائــل األخــرى.
ومــع ارتفــاع درجــات احلــرارة وبدايــة فتــرة النمــو الســريع يف أشــجار اللــوز تبــدأ بوضــع بيوضهــا علــى األوراق
واألغصــان ،وعندمــا تفقــص تلــك البيــوض يخــرج منهــا حشــرات نطــاط األوراق غيــر البالغــة ،وهــي املســؤولة
بشــكل كامــل عــن احلــاق الضــرر بــأوراق اللــوز ،تبــدأ حشــرات نطــاط األوراق بالتغذيــة علــى عصــارة اخلاليــا
املكونــة لــأوراق واالغصــان الطريــة حديثــة النمــو االمــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى اللــوز.
دليل زراعة اللوز المروي 84

تتغــذى حشــرة نطــاط األوراق علــى عصــارة اخلاليــا يف األشــجار ممــا يتســبب يف التفــاف أطــراف
األوراق الــى اخلــارج ،ويرافــق ذلــك ظهــور بقــع صفــراء االمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى عمليــة
التمثيــل الضوئــي يف النبتــة ،ويحــدث خلـ ً
ا يف كميــة الســكريات التــي هــي مصــدر الطاقــة للكثيــر
مــن العمليــات احليويــة يف الشــجرة .وعنــد بلــوغ اإلصابــة مرحلــة متقدمــة وشــديدة ،تتوقــف
عمليــة منــو األغصــان اجلديــدة األمــر الــذي يؤثــر ســلبا ًعلــى إنتــاج الثمــار.
االضــرار  ,ميكــن حلشــرة نطــاط األوراق ،أن تكــون ناقــل لبعــض انــواع الفيروســات املمرضــة
يف اللــوز.

تكــون الوقايــة مــن اإلصابــة بنطــاط األوراق بالتخلــص مــن األعشــاب الناميــة يف احلقــل خاصــة
فتــرة فصــل الربيــع وذلــك ملنــع هــذه احلشــرات مــن اإلســتفادة مــن األعشــاب كعائــل (مضيــف)،
ميكــن الشــروع بعمليــات الــرش بعــد فحــص النمــو اجلديــد والتأكــد مــن وجــود إصابــة باحلشــرة
وهنالــك العديــد مــن املبيــدات احلشــرية الفعالــة ضــد احلشــرة عــادة مــا تكــون األشــجار بعمــر
( )4-1أكثــر حساســية لألصابــة وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري متابعــة ومراقبــة نطــاط األوراق
والقيــام بــكل طــرق الوقايــة واملعاجلــة املمكنــة.
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دورة حياة الحشرة
حشــرة التربــس ،هــي حشــرة ماصــه صغيــرة احلجــم ،إذ يبلــغ طولهــا يف طــور البلــوغ مــا بــن  2-1ملــم .تصيــب
احلشــرة أوراق وأغصــان اللــوز الطريــة ،كمــا وتوجــد هــذه احلشــرة علــى األجــزاء اخلضريــة مــن النبــات
كاألفــرع واألوراق وتتغــذى علــى عصــارة اخلاليــا واألنســجة ،ويف فتــرة الشــتاء تبقــى احلشــرة مختبئــة يف
داخــل التربــة وتكــون يف طــور مــا قبــل البلــوغ ،تخــرج احلشــرة مــن التربــة و يبــدأ ظهورهــا مــع بدايــة فصــل
الربيــع بالتزامــن مــع إرتفــاع درجــات احلــرارة حيــث تبــدأ اإلنــاث بوضــع البيــوض داخــل أنســجة الســطوح
الســفلية والعلويــة لــأوراق ،و تضــع األنثــى الواحــدة نحــو  50بيضــة يف عــدة أيــام ،وتفقــص البيــوض ليخــرج
منهــا حشــرات  ،وهــذه احلشــرات هــي املســؤولة عــن إحــداث أضــرار لــأوراق واألغصــان علــى حــد ســواء،
وذلــك ألنهــا تتغــذى علــى العصــارة مــن خــال عمــل ثقــب ميكنهــا مــن إمتصــاص العصــارة.

تشــبه اعــراض وأضــرار حشــرة التربــس الــى حــد كبيــر أعــراض وأضــرار حشــرة النطــاط االخضر،
وتعــد حشــرة التربــس مــن احلشــرات التــي تصيــب اللــوز يف الســنوات األولــى لزراعتــه ،و تنخفــض
حساســية أشــجار اللــوز جتــاه املــرض شــيئا فشــيئا كلمــا كبــرت الشــجرة ،تتواجــد هــذه احلشــرة
علــى األجــزاء اخلضريــة مــن األشــجار كاألفــرع واألوراق وتتغــذى علــى عصــارة اخلاليــا وتتلــف
خاليــا األوراق واألغصــان ،وجتعلهــا جافــة وتظهــر عليهــا بقــع رماديــة ومــع اســتمرار اإلصابــة تتســع
هــذه البقــع وتتصــل ببعضهــا حتــى تغطــي ســطح الورقــة ويف نهايــة األمــر تتســاقط األوراق نتيجــة
اإلصابــة بالتربــس وتتوقــف األغصــان احلديثــة عــن النمــو ممــا يوقــع ضــرر كبيــر يف الشــجرة
املصابــة.

تتلخــص أهــم طــرق الوقايــة بإزالــة األعشــاب مــن احلقــل يف فصــل الربيــع ملنــع إســتعمال التربــس
تلــك األعشــاب كمضيــف (عائــل)  ,يجــب فحــص األوراق واألغصــان ملعرفــة حــدوث اإلصابــة
بالتربــس ويف حــال وجــود املــرض ،يوصــى بالبــدأ بعمليــات الــرش باملبيــدات احلشــرية املناســبة.
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دورة حياة الحشرة
عثــة اخلــروب ،هــي حشــره تصيــب العديــد مــن أنــواع األشــجار ومــن بينهــا أشــجار اللــوز ،يصــل طــول احلشــرة
البالغــة الــى  10ملــم ،أمــا اليرقــة فيصــل طولهــا الــى  15ملــم وتكــون ذات لــون ابيــض مائــل الــى اإلصفــرار
وبعــد مــرور بعــض الوقــت تتحــول الــى اللــون األحمــر املائــل الــى اللــون الــوردي أمــا اليرقــه فهــي املســؤولة
عــن احــداث الضــرر يف أشــجار اللــوز .وتكــون عــادة حشــرة عــث اخلــروب موجــودة بشــكل ســنوي يف حقــول
اللــوز ،ويكــون الضــرر األكثــر أهميــة عنــد انشــقاق االجــزاء اخلارجيــة لثمــرة اللــوز ودخــول اليرقــة إلــى اللــب
الداخلــي ،حيــث تضــع انــاث العــث بيوضهــا بــن شــقوق القشــرة اخلارجيــة للــوز يف فتــرة مــا قبــل نضــوح
الثمــار ،وعندمــا تفقــس تلــك البيــوض وتخــرج اليرقــة وتبــدأ بالتغذيــة علــى اللــب محدثــة ضــرر كبيــر يف
الثمــار ممــا يقلــل مــن جودتهــا وفــرص تســويقها ،وفقــدان الثمــار اثــر تســاقطها أثنــاء احلصــاد ممــا يضــر أيضــا
بالثمــار املــراد تســويقها وهنــاك جــزء ثالــث مــن الثمــار يبقــى ملتصقــا كموميــاء علــى الثمــار املصابــة بدبــور
اللــوز .تســتطيع عثــة اخلــروب ان تكــون أربعــة اجيــال يف الســنة ،ولكــن فقــط اجليــل الــذي يخــرج يف فتــرة
نضــوج الثمــار ،هــو الــذي يوقــع الضــرر بثمــار اللــوز.

تتغــذى عثــة اخلــروب علــى ثمــرة اللــوز يف طريقهــا للوصــول الــى لــب الثمــرة الداخلــي ،ممــا يجعــل
الثمــار رديئــة وغيــر قابلــة للتســويق ،وتصــل اإلصابــة يف الثمــار الــى نســبة عاليــة ( ،)%6يف ثمــار
بعــض احلقــول ،األمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى عائــدات اإلنتــاج بشــكل كامــل.

الوقايــة تكــون بالتخلــص مــن الثمــار املصابــة يف املوســم الســابق ،وخاصــة ثمــار املوميــاء .يجــب
مراقبــة اإلصابــة يف احلقــل بشــكل مســتمر ،وينصــح باســتخدام املصائــد الفرمونيــة ،كمــا ويجــب
الــرش باملبيــدات احلشــرية قبــل حــدوث عمليــة انشــقاق القشــرة اخلارجيــة لثمــار اللــوز ،كــي تتــم
الســيطرة علــى اجليــل األول للعثــة والســيطرة عليهــا قبــل نضــوج الثمــار.
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دورة حياة الحشرة
كابنــودس اللوزيــات هــو خنفســاء ســوداء اللــون ومنقطــه باللــون األبيــض ،يبلــغ طــول احلشــرة البالغــة منهــا 4
ســم ،وطــول اليرقــة قرابــة  12ســم .ينشــط كابنــودس اللوزيــات مــع بدايــة فصــل الربيــع ويســتمر حتــى نهايــة
فصــل الصيــف .تســبب حشــرات الكابنــودس (يف طورالبالغــة واليرقــة) بأضــرار كبيــرة ألشــجار اللــوز.
تضــع اخلنفســاء الكابنــودس بيوضهــا يف التربــة اجلافــه ،وحتــت احلجــارة اويف بعــض األحيــان داخــل الشــقوق،
ثــم تفقــس تلــك البيــوض ليخــرج منهــا اليرقــات التــي تهاجــم اجلــذور والتــاج االمــر الــذي يضــر بأشــجار اللــوز،
تســتطيع أنثــى الكابنــودس الواحــدة ان تضــع مايقــارب ( )1000-100بيضــة يف دورة حياتهــا ،كمــا ويبلــغ طــول
عمــر احلشــرة البالغــة مــا بــن  4أشــهر الــى ســنه ونصــف الســنة .امــا حشــرة الكابنــودس يف طــور اليرقــة وهــي
التــي تعيــش يف داخــل األشــجار ،فيمتــد عمرهــا لفتــرة تزيــد عــن ســنة ونصــف ،تهاجــم حشــره الكابنــودس
االشــجار الضعيفــة والتــي تعانــي مــن حالــة إجهــاد مائــي (العطشــة) وتــزداد احتماليــة اإلصابــة يف أشــهر
الصيــف.
تهاجــم حشــرة اللــوز البالغــة اجلــزء العلــوي للــوز وتتغــذى علــى االغصــان والقشــرة اخلارجيــة االمــر
الــذي يضعــف الشــجرة ويــؤدي الــى تســاقط األوراق ،امــا يرقــات الكابنــودس فعنــد خروجهــا مــن
البيــوض تهاجــم اجلــذور وتبــدأ بالتغذيــة عليهــا وتهاجــم منطقــة (جــذع الشــجرة) وتبــدأ بصنــع أنفــاق
بداخلهــا االمــر الــذي يضعــف الشــجرة كليـاً ويعرضهــا للكثيــر مــن املخاطــر .ميكــن ليرقــه كابنــودس
واحــدة اضعــاف وقتــل شــجره صغيــرة العمــر ،كمــا وتســتطيع مجموعــة مــن اليرقــات القضــاء علــى
شــجرة لــوز منتجــة وكبيــرة احلجــم .تبــدأ أشــجار اللــوز املصابــة بإفــراز مــادة صمغيــة يف منطقــه
اإلصابــة حيــث فتحــات أنفــاق الكابنــودس ،كمــا وميكــن رؤيــة ثقــب خــروج الطــور البالــغ بجانــب
منطقــة التــاج.

مــن أهــم طــرق حمايــة الشــجرة واحملافظــة عليهــا عــدم تعريــض الشــجرة ألي نــوع مــن أنــواع اإلجهــاد
فــإن عمليــات الــري وعــدم تعريــض التربــة للجفــاف تســهم بشــكل كبيــر يف الوقايــة مــن اإلصابــة.
مــن املهــم أيضــا مراقبــة أشــجار اللــوز بشــكل دوري ،االمرالــذي ميكــن مــن حتديــد األشــجار املصابــة
يف مراحــل مبكــرة جــدا ممــا يســاعد طــرق املعاجلــة باملبيــدات يف تقليــل األضــرار والقضــاء علــى
احلشــرات البالغــة.
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خنفســاء الســاق هــي حشــره صغيــرة احلجــم يصــل طولهــا يف طــور البالغــة  4ملــم ،ولــون جســمها بنــي
غامــق ولهــا رأس ذات لــون اســود .تصيــب خنفســاء الســاق االشــجار الضعيفــة ،بســبب فصــل صيــف قاســي
وجــاف ،وتتغــذى علــى اجلــزء اخلشــبي للســيقان واألغصــان ومتضــي اليرقــات فصــل الشــتاء داخــل أنفــاق مــن
صنعهــا يف جــذوع واغصــان اللــوز ،وعنــد ارتفــاع درجــات احلــرارة يف منتصــف فصــل الربيــع وحتــى اواخــر
فصــل الصيــف ،تبــدأ بالتغذيــة وصنــع االنفــاق حتــت القشــرة اخلارجيــة لســاق وأغصــان اللــوز االمــر الــذي
يســبب ضــرر ال ميكــن معاجلتــه .تضــع انــاث اخلنفســاء بيوضهــا داخــل االنفــاق وتفقــس تلــك البيــوض ليخــرج
منهــا اليرقــات التــي تســبب الضــرر ألشــجار اللــوز .أمــا احلشــرة البالغــة فتغــادر األنفــاق لتنتقــل الــى شــجرة
مجــاورة وتســبب لهــا األضــرار .تســتطيع حشــرات خنفســاء الســاق ان يكــون لهــا ( )4-3دورات حيــاة يف الســنة
الواحــدة ،األمــر الــذي يبــن مــدى أهميــة متابعــة اإلصابــة بهــذه احلشــرة ملــا يترتــب علــى اإلصابــة بهــا مــن
مخاطــر وأضــرار.
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تصيــب خنفســاء الســاق االشــجار الضعيفــة ،بســبب فصــل صيــف قاســي وجــاف حيــث تتغــذى علــى
احملتــوي اخلشــبي حتــت القشــرة اخلارجيــة االمــر الــذي يــؤدي الــى ضــرر باألوعيــة الناقلــة للمــواد
الغذائيــة واملــاء ،وهــذا االمــر يضعــف الشــجرة كليــا ويــؤدي بعــد فتــرة زمنيــة الــى موتهــا .يالحــظ ان
األشــجار التــي تعانــي مــن اإلجهــاد املائــي او تلــك التــي لــم تــروى جيــدا  ,أنهــا أكثــر عرضــة لإلصابة
بخنفســاء الســاق ،فيظهــر علــى ســاق واغصــان الشــجرة ثقــوب صغيــره ،كمــا يف الشــكل أدنــاه وهــي
عبــارة عــن مداخــل ومخــارج حشــرة خنفســاء الســاق البالغــة .ميكــن إزالــة اللحــاء املثقــب ورؤيــة
األنفــاق املتشــعبة الناجمــة مــن يرقــات الشــجرة املصابــة ،تفــرز األشــجار املصابــة مــادة صمغيــة
كــي تســد الثقــوب التــي صنعتهــا يرقــات خنفســاء الســاق.

تكــون الوقايــة مــن خــال احملافظــة علــى شــجرة ســليمة وقويــة ،وعــدم تعريضهــا ألي حــاالت إجهــاد
او إصابــة باألمــراض .كمــا يتوجــب إزالــة أي أغصــان مصابــة او غيــر مصابــة مــن حقــل اللــوز ،بــل
يجــب حــرق كل األغصــان املصابــة بحشــرة خنفســاء الســاق ،واســتعمال املبيــدات الفعالــة للقضــاء
علــى الطــور البالــغ مــن احلشــرة.
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ديــدان العقــد اجلذريــة هــي حشــره متطفلــة علــى الكثيــر مــن انــواع النباتــات ،ميكــن ان تصيــب ايضــا اشــجار
اللــوز يف التربــة املصابــة بهــذه احلشــرة .تفقــس بيــوض الديــدان لتخــرج منهــا يرقــات ،ثــم تدخــل تلــك اليرقــات
الــى اجلــذور ،وتتغــذى علــى العصــارة املوجــودة بهــا .وعنــد بلــوغ اليرقــات طــور احلشــرة الكاملــة او البالغــة،
تضــع احلشــرة البالغــة بيوضهــا داخــل اجلــذور فينجــم عــن ذلــك انتفاخــات تعــرف بالعقــد اجلذريــة ،التــي
تؤثــر ســلبا علــى امتصــاص اجلــذور للمــاء واملــواد الغذائيــة ،ممــا يحــدث خلــا كبيــر يف عمليــات النقــل النشــط
للجــذور وبالتالــي يؤثــر علــى كل العمليــات الفســيولوجية للشــجرة .ميكــن للحشــرة اخلــروج مــن جــذور الشــجرة
املصابــة واإلنتقــال الــى جــذور شــجرة أخــرى .تنتشــر احلشــرات يف االراضــي الرمليــة اخلفيفــة ،وتشــتد
اإلصابــة بالتزامــن مــع فتــرات احلــر الشــديد مــن الســنة.

عنــد اصابــة جــذور إشــجار اللــوز باحلشــرة  ،تبــدأ عقــد صغيــرة احلجــم بالظهــور ،ولهــذه العقــد
تأثيــراً ســلبياً علــى قــدرة اجلــذوريف امتصــاص املــاء واملــواد الغذائيــة  ،االمــر الــذي يضعــف الشــجرة
كليــا ،وتبــدأ بعــض التعفنــات يف اجلــذور وتفقــد الشــجرة ضغــط االمتــاء ،ممــا يــؤدي الــى ذبــول
واصفــرار االوراق وضعــف يف النمــو العــام  ،و يف نهايــة االمــر مــوت الشــجرة .

تكــون وقايــة األشــجار مــن اإلصابــة مــن خــال إجــراء فحــص للتربــة للتأكــد مــن خلوهــا او اصابتهــا
بديــدان تعقــد اجلــذور ،وعــدم زراعــة حقــول اللــوز يف املواقــع التــي مت فحصهــا ســابقا وتبــن انهــا
مصابــة بنيماتــودا تعقــد اجلــذور ،كمــا وميكــن زراعــة أشــتال مطعمــة او مركبــة علــى أصــول لــوز
مقاومــة للنيماتــودا مثــل ( .)Nemgaurdهــذا وينصــح بتعقيــم احملاريــث الزراعيــة عنــد التنقــل
بــن املــزارع واحلقــول.
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تعتبــر تقنيــة قطــف ثمــار اللــوز ومواعيــد القطــاف مــن العمليــات املهمــة التــي لهــا تأثيــرا كبيــرا علــى حياة الشــجرة
ومنوهــا وإنتاجهــا يف الســنوات الالحقــة وعلــى نوعيــة الثمــار .وقدميــا كانــت عمليــة جمــع أو قطــاف ثمــار اللــوز
بــل وظلــت حتــى زمننــا هــذا ،وحلــن ظهــور ماكينــات حصــاد اللــوز عمليــة لهــا ارتبــاط ثقــايف ومــوروث تاريخــي
عريــق .ونظــرا لهــذا االرتبــاط واملــوروث العريــق ،اتصفــت هــذه العمليــة بكثــرة تكاليفهــا املاليــة ،نظــرا حلاجتهــا
الــى األيــدي العاملــة األمــر الــذي قلــل مــن اجلــدوى االقتصاديــة لزراعــة أشــجار اللــوز بشــكل كبيــر .ويف الوقــت
احلالــي فــإن عمليــات القطــاف يف املشــاريع التجاريــة الكبيــرة مرتبطــة كثيــرا بإســتخدام امليكنــة الزراعيــة يف
عمليــات القطــاف /احلصاد.
جــرت العــادة أن تبــاع ثمــار اللــوز مــن املصــدر بقشــورها اخلارجيــة ،ويف بعــض األحيــان تتــم عمليــات إزالــة
القشــرة اخلارجيــة والتــي تبلــغ نســبة الرطوبــة فيهــا  ،% 7وتعتبــر مواصفــات هــذه القشــرة أحــد معاييــر
احلصــاد.
تشمل عمليات قطاف وجمع ثمار اللوز ومعاجلتها امليدانية األولية ،عدة أنشطة/مراحل مثل:
قطف الثمار من الشجرة.
عملية ازالة القشرة اخلارجية اخلضراء.
جتفيف الثمار املغطاة بالقشرة اخلشبية.

طرق قطف ثمار اللوز
إن لطريقــة القطــاف املتبعــة تأثيــرا كبيــرا علــى الشــجرة وإنتاجهــا وثمارهــا لذلــك تعتبــر طريقــة القطــف
مباكينــات القطــف اآلليــة مــن أكثــر طــرق القطــاف جــودة مــن حيــث احلفــاظ علــى كميــة ونوعيــة الثمــار ،وال
تــزال طــرق القطــاف اليدويــة معمــول بهــا يف كثيــر مــن األماكــن ،وفيمــا يلــي نــورد بعــض الطــرق املتبعــة يف
قطــاف ثمــار اللــوز :

-1القطاف اليدوي
هي الطريقة األفضل للحصول على ثمار ذات جودة ونوعية عالية.
تعتبــر هــذه الطريقــة أفضــل الطــرق كونهــا ال تســبب أي أضــرار للثمــار واألشــجار ولكــن تكلفتهــا املاليــة عاليــة
نســبيا مــن الناحيــة االقتصاديــة مقارنــة بالطــرق األخــرى وذلــك بســبب ازديــاد اجــور األيــدي العاملــة.
وتتــم عمليــة القطــاف اليــدوي بوضــع الشــباك /مفــارش أســفل األشــجار وتقطــف الثمــار يدويــا وتتــرك
لتتســاقط علــى الشــباك وقــد يســتعان بأمشــاط بالســتيكية أو معدنيــة إلســقاط الثمــار.
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-2القطاف بواسطة العصا
ال ينصح باستعمال طريقة القطاف بالعصا ملا لها من سلبيات ومن أهم السلبيات:
تكسير الدوابر والفروع احلديثة واملسؤولة عن حمل الثمار يف السنة التالية.
تساعد على إنتشار األمراض واحلشرات.

-3القطاف اآللي (بواسطة آالت هزازة  ،رجراجة والقطة )
إن القطــاف اآللــي يحافــظ علــى الثمــرة ويخفــض كلفــة األيــدي العاملــة ،ويقلــل املــدة الزمنيــة جلمــع محصــول
اللــوز مــن املشــاريع التجاريــة ،وتعتبــر زراعــة اللــوز زراعــة إقتصاديــة وناجحــة باعتمــاد القطــاف اآللــي ولكــن
جنــاح هــذه الطريقــة يعتمــد علــى عــدة عوامــل منهــا:
شــكل الشــجرة ،وســهولة حتريــك اآلالت القطــاف الــى حقــول اللــوز  ،وإرتفــاع قيمــة تلــك اآلالت املاليــة.
ميكــن إســتخدام أدوات القطــاف اليدويــة التــي تعمــل علــى الضغــط الهوائــي لكــي نزيــد مــن إنتاجيــة العامــل
وتخفــض مــن تكاليــف القطــاف .

إزالة القشور والتجفيف
يجب أن يتم ازالة القشور اخلارجية لثمار اللوز مباشرة بعد عملية جمع تلك الثمار من األشجار.
وقدميــا كانــت عمليــة إزالــة القشــور تتــم يدويــا ،ولكنهــا يف الوقــت احلاضــر ،وبعــد التطــور الكبيــر يف قطــاع
امليكنــة الزراعيــة جتــرى هــذه العمليــة بــاآلالت متخصصــة إلزالــة القشــور املختلفــة بشــكل ميكانيكــي.
وذات كفاءة مختلفة تتراوح بني  2000-200كغم من اللوز يف الساعة.
ومؤخــرا فقــد ظهــرت اآلالت متعــددة األغــراض ومخصصــة جلمــع وتقشــير ثمــار اللــوز بوجــه خــاص ،حيــث
تقــوم بعمليــة قطــاف وجمــع الثمــار ثــم تقشــيرها وازالــة القشــرة اخلارجيــة اخلضــراء عنهــا ،ثــم تقــوم تلــك
املاكينــات بتعبئــة الثمــار املقشــرة يف عبــوات او اكيــاس مخصصــة لهــذا الغــرض كــي يتــم نقلهــا الــى مراكــز
التجفيــف واملعاجلــة التاليــة.
تعتمــد رطوبــة الثمــار عنــد القطــاف علــى مجموعــة عوامــل هامــة منهــا درجــة النضــج الفيزيولوجــي للثمــرة،
وعناصــر اجلــو احمليــط كالرطوبــة واحلــرارة والضغــط اجلــوي ،ولتجنــب حــدوت أي مشــكلة مــن مشــاكل تلــف
الثمــار مــا بعــد حصــاد ،يجــب خفــض رطوبــة الثمــار إلــى مســتوى .% 6
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التجفيف
تتــم عمليــة جتفيــف ثمــار اللــوز بالطــرق التقليديــة وذلــك بنشــر ثمــار اللــوز علــى ســطوح جافــة بحيــث ال تزيــد
ســماكة طبقــة الثمــار عــن  20-10ســم ويتــم تعريــض تلــك الثمــار حلــرارة الشمســية.
أمــا يف حــال اســتخدام املجففــات احلراريــة احلديثــة فــا حاجــة ملســاحات كبيــرة مــن الســطوح لنشــر الثمــار
عليهــا كمــا هــو احلــال يف الطــرق التقليديــة ،فاملجففــات ذات طاقــة انتاجيــة عاليــة ،ولكــن تكلفــة شــراء تلــك
املجففــات مرتفعــة الــى حــد مــا وميكــن ان تؤثــر هــذه التكلفــة ســلبا علــى جــدوى مشــاريع اللــوز عنــد صغــار
املزارعــن.

تخزين ثمار شجرة اللوز
ميكــن تخزيــن ثمــار اللــوز وبغــض النظــر عــن كونــه مقشــورا ام غيــر مقشــور لفتــرات زمنيــة تتــراوح بــن ســنة
وثــاث ســنوات بحالــة جيــدة.
وتتلخص الظروف املعيارية لتخزين ثمار اللوز مبا يلي:
 .1أن تكون نسبة الرطوبة يف موقع التخزين أقل من .% 6
 .2أن تتراوح درجة احلرارة السائدة يف موقع التخزين بني ( )7-2مئوية.
 .3يف حال التخزين (املبرد) يجب أن تكون نسبة الرطوبة يف موقع التخزين بني .% 65-55
 .4خلــو املــكان مــن أي روائــح كيماويــة (عطريــة او طيــارة أو غيرهــا) نظــرا ألن ثمــار اللــوز متتــص تلــك
الروائــح ممــا يســبب تلفــا وتغيــر يف جودتهــا بشــكل عــام ومذاقهــا بشــكل خــاص.
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