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ــى  ــة ع ــة الزراع ــرا يف تنمي ــوكادو دورا كب ــجرة االف ان لش

لبنــان.  املتوســط وخاصــة يف  للبحــر  الرشقــي  الشــاطئ 

ــى  ــن حت ــرن العرشي ــر الق ــة يف اواخ ــذه الزراع ــورت ه تط

امتــدت مــن جنوبــه اىل شــاله، وقــد نجحــت كثــرا بحيــث 

ــردي  ــل الف ــادة الدخ ــاهمة يف زي ــاخ مس ــع من ــت م تأقلم

للمــزارع اللبنــاين الن املطبــخ اللبنــاين ادخلهــا يف كثــر مــن 

ــرة. ــة الفاخ ــاق واالطعم االطب

يهــدف هــذا الكتيّــب اىل تزويــد العاملــن يف قطــاع األفوكادو 

ــة الســليمة مــن  باملعلومــات الالزمــة حــول الطــرق الزراعي

اجــل الحصــول عــى انتــاج ذو جــودة عاليــة.

 تــم وضــع هــذا الكتيّــب يف اطــار مــرشوع » برنامــج تنميــة 

ــم  ــم الكري ــل الدع ــان « بفض ــة  يف لبن ــات اإلنتاجي القطاع

ــة  ــة للتنمي ــة األمركي ــالل الوكال ــن خ ــريك م ــعب األم للش

.USAID - الدوليــة

وقــد اعــد مــن قبــل الخبــر الزراعــي محمــد حجــازي، 

صاحــب خــرة ألكــر مــن عرشيــن ســنة يف هــذا املجــال. انــه 

مــن اوائــل الذيــن اعتمــدوا عــى زراعــة األفــوكادو كمصــدر 

اســايس وجديــد ولقــد نجــح نجاحــا باهــرا بشــهادة مزارعــي 

األفــوكادو يف لبنــان.

ــق عمــل مؤلــف  وقــد ســاهم يف إعــداد هــذا الكتيــب فري

مــن املهندســن االســاتذة حســن أبــو يحيــى، جويــل مفلــح، 

جورجيــت لحــود، و د. ســاندرا فهــد.

المقدمة

يهدف هذا الكتّيب 
الى تزويد العاملين 

في قطاع األفوكادو 
بالمعلومات الالزمة 
حول الطرق الزراعية 

السليمة من اجل 
الحصول على انتاج

 ذو جودة عالية.
”

”
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شجـرة األفـوكـادو 01
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الشجرة الغر مطعمة
 )بذرة(

5
شكل الكأس
drooping

4
شكل الهرم

semi drooping

3
مستدير

spreading

2
مستقيمة
upright

1

شجــرة األفوكــادو

األفــوكادو شــجرة دامئــة الخــرة، يصــل ارتفاعهــا اىل 15-10م. يختلــف شــكلها بــن 

صنــف و آخــر حســب طــرق التكاثــر املتبعــة.

ــى  ــتديرة، ع ــتقيمة، مس ــون مس ــد تك ــة ق ــكال مختلف ــة، أش ــجار املطّعم تأخــذ األش

ــكأس، او عــى شــكل الهــرم )صــورة رقــم 1(. ويكــون لحــاء الجــذع مالســاً  شــكل ال

ــه بســهولة.  ــون والخشــب ناعــاً تتكــر اغصان ــادي الل رم

تتميــز أوراق األشــجار االصنــاف ذات القيمــة التجاريــة بأنهــا دامئــة الخــرة، جلديــة. 

ــاع يف  ــن ملّ ــر داك ــون اخ ــول اىل ل ــرة وتتح ــة املبك ــون يف املرحل ــراء الل ــون خ تك

ــة النضــوج. مرحل

ــودي  ــتقيم وعام ــكل مس ــو بش ــة( تنم ــر املطّعم ــذوراً )غ ــة ب ــجار املزروع ــا األش ام

ــم 5(. ــورة رق ــوي. )ص ــزء العل ــة للج ــيطرة القوي ــبب الس بس

الجــذور

مــن  كغرهــا  األفــوكادو  يف  الجــذور  نظــام  يعتمــد 

املنــاخ واالداء  الرتبــة،  كبــر عــى  بشــكل  النباتــات 

الزراعــي. تســاعد الرتبــة العميقــة، الخفيفــة، املتجانســة 

نســبياً، وذات الترصيــف الجيــد عــى تعميــق الجــذور. 

يؤثــر املنــاخ عــى معــدل رطوبــة الرتبــة، فاملناطــق التــي 

يكــون فيهــا ســطح الرتبــة رطبــاً خــالل الســنة او معظــم 

اوقــات الســنة تكــون معظــم الجــذور ســطحية خاصــًة 

ــاً.  ــاء ضعيف ــف امل اذا كان ترصي

تتواجــد اغلبيــة جــذور شــجرة األفــوكادو يف القســم 

األعــى مــن الرتبــة » عمــق 30 ســم اىل 50 ســم«، ولكــن 

ــا  ــة فتصــل اىل عمــق 1م وم ــد تخــرتق الجــذور الرتب ق

ــوق اذا مل يعــّوق منّوهــا. ف
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سالالت وأصنــاف األفوكــادو

تتفرع أصناف األفوكادو من ثالث سالالت رئيسية وهي:

1   املكسييك     

2   الغواتياميل

3   الهندي الغريب

3   الهندي الغريب:

- هــذا العــرق هــو األقــل تحمــالً للــرد والجفــاف واألكــر تحمــالً للملوحــة، تــرتاوح 

الفــرتة بــن االزهــار والقطــاف مــن 5 اىل 7 اشــهر.

ــوع  ــز الغــريب غــر ان أصــل هــذا الن ــأيت مــن االندي ــه ي - رغــم ان اســمه يوحــي بأن

ــز بأوراقــه الكبــرة ذات اللــون االخــر الفاتــح وغيــاب رائحــة  ــا ويتمي هــو كولومبي

اليانســون.

- تكــون الثمــرة كبــرة، تــزن مــن 400غ اىل 900غ، ذات جلــدة رقيقــة ناعمــة ونصــف 

ــل اىل  ــون اىل اخــر مائ ــم يتحــول الل ــف ث ــون االخــر الخفي ــل اىل الل شــفافة، متي

االصفــر او مائــل اىل االحمــر عنــد النضــوج. اللــب مــرق، يحتــوي عــى نســبة منخفضــة 

مــن الزيــوت )أقــل مــن %10( وتكــون النــواة )البــذرة( كبــرة متقلقلــة ومرّقشــة.

1   املكسييك:

ــل  ــا يتحم ــع ك ــل الصقي ــى تحّم ــدرة ع ــوكادو بالق ــن األف ــرق م ــذا الع ــز ه - يتمي

درجــات الحــرارة املرتفعــة ونســبة الرطوبــة املنخفضــة، ولكنــه حســاس جــداً مللوحــة 

الرتبــة، وميتــاز بقدرتــه عــى مقاومــة املــرض الفطــري »فيتوفــورا ســينامومي« الــذي 

يتســبب بعفــن الجــذور أكــر مــن العــروق األخــرى.

- تتميــز أوراق هــذا العــرق بكــرة الشــعرات، ازهــار مبكــرة، متتدالفــرتة بــن اإلزهــار 

والقطــاف مــن 7 اىل 9 اشــهر. عنــد فــرك االوراق تصــدر رائحــة تشــبه رائحة اليانســون.

ــة  ــه رفيع ــن 250غ، جلدت ــر م ــزن أك ــا ت ــادراً م ــر فن ــاره  بالحجــم الصغ ــز مث - تتمي

ناعمــة، وميتــاز اللــب بإحتوائــه عــى نســبة عاليــة مــن الزيــوت )أكــر مــن %15( و 

ــة. ــاً متقلقل ــرة واحيان ــذرة( كب ــواة )الب ــاف، وتكــون عــادة الن األلي

2   الغواتياميل:

- يختلــف العــرق الغواتيــايل عــن املكســييك بعــدم قدرتــه عــى تحمــل الــرد، ومثرتــه  

ــهر  ــن 8 اىل 10 اش ــي م ــاف ه ــار والقط ــن االزه ــا ب ــة م ــرتة الزمني ــاً. الف ــر حج اك

واحيانــاً 14 شــهراً يف املناطــق األكــر بــرداً يف كاليفورنيــا.

- يتميــز بأوراقــه الكبــرة ذات اللــون االخــر الداكــن عــى جانبيهــا،  و يختلــف عــن 

النــوع املكســييك بغيــاب رائحــة اليانســون عنــد فــرك االوراق.

ــرة  ــدة الثم ــاز جل ــر، متت ــف و آخ ــن صن ــا ب ــي يحمله ــار الت ــة الث ــف كمي - تختل

بســاتكها وقســوتها وخشــونتها »ذات تآليــل«، تكــون النــواة )البــذرة( كبــرة، اىل حــد 

ــو متوســط مــن %10 اىل 20%. ــت فه ــوى الزي ــا محت ــف، ام ــة يف التجوي ــا ثابت م
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االصنــاف الجــذرية المقتــرحة

 ToPA ToPA   1

هــو نــوع مكســييك، تــم اختبــاره يف مزرعــة Topa Topa يف اوجــاي كاليفورنيــا. وقــد 

ــوكادو  ــار األف ــة إكث ــا عملي ــرشت فيه ــي انت ــنوات الت ــالل الس ــاً خ ــر رواج كان األك

برعــة، بحيــث أنتجــت األشــجار حمــالً كبــراً وكانــت بــذور التشــجر نشــيطة 

متناســقة وســهلة التطعيــم. ولكــن هــذا النــوع معــرض لالصابــة مبــرض الســينانومي، 

ــل امللوحــة. ــة عــى تحم ــدرة ضعيف وهــو ذات ق

ــن الجــذور  ــا يف بســتان خــاٍل مــن عف ــة يف كاليفورني ــن التجرب خــالل 10 ســنوات م

ــاج  ــن االنت ــة م ــبة عالي ــى Topa Topa نس ــاس ع ــم اله ــت مطاعي ــة اعط وامللوح

ــرة. ــة الكب والظل

تــؤدي درجــة معينــة مــن زيــادة منــو الطعــم اىل ضعــف يف الجــذور فتــيء اىل الحمل 

ــة اىل  البديــل وتعرضهــا لعفــن الجــذور. ان مثــرة Topa Topa بنفســجية اللــون مائل

الســواد تــزن مــن 200 اىل 300غ.

 ZuTAno   2

هــو هجــن مكســييك غواتيــايل يســتخدم كبــذرة إلنتــاج الشــتول وينشــأ عنــه اصنــاف 

متنوعــة. يتميــز الـــ Zutano بقدرتــه عــى تحمــل الــرودة وامللوحــة ولكنــه حســاس 

عــى عفــن الجــذور.

شــجرته مســتقيمة، مثرتــه عــى شــكل اجاصــة، تــزن 200 – 400غ، لونــه اخــر ملــاع 

ــى  ــوي ع ــدة ويحت ــة جي ــاس وذو نوعي ــب ق ــرار، الل ــل اىل االصف ــر مائ ــع باخ مبق

ــت. ــن الزي 15% - 18% م

Duke 6 AnD Duke 7   3

ان مثــرة هــذه األصنــاف مالســة خــراء عــى شــكل اجاصــة، تــزن حــوايل 300غ وهــي 

ذات نوعيــة جيــدة، تحتــوي عــى 22% زيــت.

شــجرة Duke 7 أنشــط وأوراقهــا أكــر اخــراراً مــن شــجرة Duke 6 القزمــة والتــي 

ــل اىل االصفــرار، وهــي معرضــة لحــروق األطــراف وتظهــر عــى الجــذع عــوارض  متي

ــل حمــل  ــا أق ــرت الدراســات ان طعــوم Duke 7 كان له ــك اظه ــر الســاق. وكذل تنق

بديــل مــن باقــي الفســائل الجذريــة املســتخدمة.

LuLA   4

هــو هجــن غواتيــايل هنــدي غــريب يســتخدم بشــكل واســع يف فلوريــدا وهــو يتنمــي 

ــة الخشــونة عــى شــكل  اىل مجموعــة الزهــرة »A« شــجرته مســتقيمة، الثمــرة قليل

اجاصــة خــراء اللــون تــزن  350 – 600غ، واللــب طيــب املــذاق يحتــوي عــى 6 – 

15% زيــت، امــا البــذرة فكبــرة وثابتــة. هــو صنــف ذو نوعيــة جيــدة ومناســبة للنقــل 

البحــري املــرد ويحمــل كل ســنة ويتأخــر قطافــه.

ــاه  ــاس تج ــه حس ــة ولكن ــرودة العالي ــل ال ــى تحم ــه ع ــف بقدرت ــذا الصن ــز ه يتمي

ــجرة. ــم الش ــر حج ــم بك ــة التحك ــظ صعوب ــا نالح ــرب، ك ــرض الج م

MexicoLA   5

هــو نــوع مكســييك وقــد كان مســتخدماً بشــكل واســع يف كاليفورنيــا كفســيلة جذريــة 

ــل  ــى تحم ــه ع ــراً لقدرت ــييل نظ ــايس يف التش ــذري اس ــيل ج ــو فس ــذور. ه ــن الب م

الــرودة.

مثــرة هــذا الصنــف صغــرة بيضاويــة متيــل اىل شــكل االجاصــة وتــزن 100 – 200غ، 

قرشتــه مالســة رقيقــة خــراء داكنــة تتحــول اىل ســوداء، امــا البــذرة فكبــرة، واللــب 

ذو نوعيــة جيــدة وذات قيمــة كبــرة بســبب محتــوى الزيــت العــايل مــن 20 اىل %22.

صنــف مقــاوم للــرد، ولكنــه شــديد التعــرض ملــرض تعفــن الجــذور وحــروق االوراق يف 

حــال التســمم مــن امللوحــة، ولرتاكــم االوراق بســبب النســبة العاليــة مــن الصوديوم.

وقــد اعطــت الـــ Mexicola انتاجــاً عاليــاً يف لبنــان خــالل 8 ســنوات عندمــا طعمــت 

.Hass والـ Fuerte بذورهــا بالـــ

  االصناف البذرية التي ينصح باستعمالها في لبنان :

   - Mexicola & Topa Topa عىل الساحل و الجبل.

   - Lula & Zutano يف املناطق املعرضة للملوحة.
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األشجار التي ينصح بزراعتها ألهميتها االقتصادية هي:

األصناف ذات قيمة اقتصادية

HASS 1   الهاس
ــزن مــا بــن 140غ  املواصفــات: شــكل الثمــرة بيضــاوي، حجمهــا وســط – صغــر ، ت

اىل 350غ ، مجعــدة و ســهلة التقشــر، طعمهــا ممتــاز، تنضــج بشــكل موحــد. يعتــر 

نــوع ال »هــاس« مــن أفضــل األنــواع التجاريــة  و تتحمــل عمليــات الشــحن الــري 

والبحــري.

الحجم: وسط - صغر

اللون قبل النضوج: أخر

اللون بعد النضوج: أسود

”A“ :نوع الزهر

املوسم: شباط - حزيران

6x6 :مسافة الزرع

LAMbHASS 2   المب هاس

املواصفــات: شــكل الثمــرة بيضــاوي، مجعــدة وســهلة التقشــر، طعمهــا جيــد، تنضــج 

بشــكل موحــد. منــو الشــجرة عامــودي، تعتمــد يف الزراعــات الكثيفــة و حملهــا كثيــف.

الحجم:  وسط - كبر

اللون قبل النضوج: أخر

اللون بعد النضوج: أسود

”A“ :نوع الزهر

املوسم: تتأخر من شهر اىل ثالث أشهر عن موسم الهاس

3x3 :مسافة الزرع

1617
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األصناف ذات قيمة اقتصادية

1819

ReeD 3   الريد
ــد.  ــا جي ــر، طعمه ــهلة التقش ــاء وس ــبه ملس ــري، ش ــرة دائ ــكل الثم ــات: ش املواصف

منــو الشــجرة عامــودي، تعتمــد يف الزراعــات الكثيفــة، تنتــج بكثافــة ســنوياً، القــرشة 

ــالً وســهل التقشــر، امــا  متوســطة الســاكة اىل ســميكة، لونهــا اخــر ومتجعــد قلي

ــذرة فهــي مســتديرة. الب

الحجم: وسط - كبر

اللون قبل النضوج: أخر

اللون بعد النضوج: أخر

”A“ :نوع الزهر

املوسم: نيسان - أيلول

5x5 / 4x4 / 3x3 :مسافة الزرع

PinkeRTon 4   بينكرتون
ــكل  ــرة ش ــذ الثم ــدل  تأخ ــكل معت ــد بش ــة متت ــبه قزمي ــجرة ش ــي ش ــات: ه املواصف

االجاصــة، مجعــدة وســهلة التقشــر، طعمهــا جيــد، بــذرة صغــرة، متتــاز بنســبة زيــت 

عاليــة. عــدم تفــاوت يف االنتــاج الســنوي، فــرتة االزهــار الطويــل يســبب اختــالف يف 

مراحــل النضــوج، يســتطيع البينكرتــون مقاومــة االنرتاكنــوز اىل حــد مــا.

الحجم: كبر

اللون قبل النضوج: أخر

اللون بعد النضوج: أخر

”A“ :نوع الزهر

املوسم: كانون الثاين - أيار

4x4 :مسافة الزرع

األصناف ذات قيمة اقتصادية
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eTTingeR 6   اتينغر
املواصفــات: هــي شــجرة تنمــو بشــكل عامــودي، تنمــو بنشــاط، شــكل الثمــرة يشــبه 

اإلجــاص، حجمهــا وســط - كبــر، القــرشة رقيقــة، ملســاء ويصعــب تقشــرها، طعمهــا 

ــات  ــد يف الزراع ــد. تعتم ــكل موح ــج بش ــب، تنض ــة لل ــرة ومالصق ــذرة كب ــد، الب جي

الكثيفــة، تتميــز بقدرتهــا عــى تحمــل الصقيــع.

الحجم: وسط - كبر

اللون قبل النضوج: أخر المع

اللون بعد النضوج: أخر المع

”B“ :نوع الزهر

املوسم: كانون األول – أول شباط

3x3 :مسافة الزرع

bAcon 5   بايكون
املواصفــات: هــي شــجرة مســتقيمة تتحمــل الــرد،  شــكل الثمــرة بيضــاوي، القــرشة 

رقيقــة وحساســة مــن الــرر الناتــج عــن الريــاح، ملســاء ويصعــب تقشــرها، طعــم 

مقبــول، متتــاز  بنســبة زيــت عاليــة. قــدرة الشــجرة عــى تحمــل الصقيــع، كــا تتمتــع 

بكثافــة اإلنتــاج.

الحجم: وسط - كبر

اللون قبل النضوج: أخر

اللون بعد النضوج: أخر

”B“ :نوع الزهر

املوسم: كانون األول – كانون ثاين

6x6 :مسافة الزرع

األصناف ذات قيمة اقتصادية
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FueRTe 7   فواريت

املواصفــات: وهــو النــوع االفضــل يف لبنــان مــن حيــث االهميــة التجاريــة شــكل الثمرة 

يشــبه اإلجــاص، القــرشة ملســاء مــن جهــة و شــبه ملســاء مــن الجهــة األخــرى، ســهلة 

التقشــر، طعمهــا ممتــاز، تتميــز بقدرتهــا عــى تحمــل الصقيــع.

الحجم: وسط - كبر

اللون قبل النضوج: أخر

اللون بعد النضوج: أخر

”B“ :نوع الزهر

املوسم: كانون ثاين - نيسان

6x6 :مسافة الزرع

الزهرة

1   الوصف
تكــون األزهــار صغــرة وعطــرة تحملهــا ســنيبالت عنقوديــة وهــي خنثويــة )أي 

تتضمــن األعضــاء األنثويــة والذكريــة يف العنقــود نفســه(. تبــدأ األزهــار بالتشــّكل قبــل 

ــرتاوح  ــاخ. ي ــوع الشــجرة واملن ــرتة االزهــار حســب ن ــر ف ــار. تتغ ــن اإلزه شــهرين م

عــدد األزهــار يف الســاق الزهريــة مــن بضعــة زهــور إىل اكــر مــن مئــة. تحمــل شــجرة 

ــة  األڤــوكادو الناضجــة أكــر مــن مليــون زهــرة ولكــن يصــل أقــل مــن واحــد يف املئ

منهــا إىل مرحلــة االمثــار.
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نوع الزرع

A

b

بعد الظهرصباحاً

)جدول رقم 1(

الزهرة

2   التلقيح

رغــم كونهــا خنثويــة، زهــرة األڤــوكادو تتفــاوت يف البلــوغ بحيــث أن األعضــاء االنثويــة 

واألعضــاء الذكريــة ال تعمــل بشــكل متزامــن.

ــي  ــة الزهرةالت ــاً لنوعي ــن )A و B( تبع ــوكادو اىل مجموعت ــاف األف ــم تقســيم أصن يت

ــات مختلفــة. ــق بأوق ــح وتغل تتفت

األشــجار التــي تنتمــي إىل مجموعــة«A«، تتفتــح األزهــار صباحــاً عــى هيئــة أنثــى 

ــوم  ــم تتفتــح بعــد ظهــر الي ــد منتصــف النهــار ث ــاج أي لقــاح، وتغلــق عن بــدون انت

التــايل عــى هيئــة ذكــر وتحمــل اللقــاح وتعــود لتغلــق ثانيــة متممــة دورتهــا. يف هــذه 

املجموعــة تكــون الفــرتة الزمنيــة بــن دور االنــاث والذكــور أكــر مــن 24 ســاعة.

بينــا يف املجموعــة «b« تكــون هــذه املــدة اقــرص، اذ تتفتــح األزهــار أول مــرة بعــد 

الظهــر وتكــون عــى هيئــة انثــى، تعــود لتغلــق، ويف صبــاح اليــوم التــايل تتفتــح عــى 

هيئــة ذكــر. )جــدول رقــم 1(

ــن األشــجار  ــن م ــي اىل كاِل املجموعت ــاف تنتم ــزرع يف كل بســتان أصن ــأن ي ينصــح ب

بحيــث يزهــر النوعــن يف نفــس الفــرتة مــن الســنة. ومــن املهــم ذكــر أن النحــل هــو 

عنــرص اســايس يف عمليةالتلقيــح وكذلــك كافــة الحــرشات.

     » Hass, Pinkerton, Reed « :»A» أصناف األشجار التي تنتمي اىل املجموعة

     » Fuerte, bacon, ettinger « :»b» أصناف األشجار التي تنتمي اىل املجموعة

متتــاز مثــرة األفــوكادو بنســبة الزيــوت املرتفعــة التــي تــرتاوح بــن %5 إىل %30 مــن 

ــن )%2 اىل4%(  ــة بالروت ــا غني ــوكادو بأنه ــرة األڤ ــاز مث ــا متت ــب الطــازج. ك وزن الل

ــوم، والكريــت. واملعــادن )%1 إىل %2( وخاصــة البوتاســيوم، الفوســفورس، املاغنيزي

أما محتوى املاء فهو من %60 إىل %80، ومحتوى السكر فهو من %3 إىل 10% .

الثمار
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2   تحضري الرتبة
يجــب تصنيــف األشــجار وذلــك بتدريجهــا بحســب حجمهــا مــا يخلــق يف البســتان 

ــذوز  ــتول ذات الج ــدم زرع الش ــة و ع ــان الري ــة األغص ــم ازال ــدا. و يت ــكال مّوح ش

ــون(. ــة )ســوداء الل املصاب

 A&B يجــب زرع األصنــاف املالمئــة للمنــاخ ويستحســن زرع اشــجار مــن املجموعتــن

لزيــادة نســبة إنتــاج االمثــار. ولكــن ال ينصــح بــزرع انــواع مختلفــة يف نفــس الصــف 

بــل يف شــكل قطــري. مــا يحســن فرصــة التلقيــح ليــس هنــاك قاعــدة محــددة لنســبة 

األشــجار املنتميــة لــكل مجموعــة والتــي قــد تكــون 50 – 50، 25 – 75، او 20 – 80.

يجــب االحتفــاظ ببعــض االشــجار البديلــة يف اوعيــة كبــرة )حــوايل 5% مــن االشــجار 

املزروعــة( الســتبدال االشــجار امليتــة.

1   اختيار املوقع
يجــب اختيــار موقــع الــزرع بدقــة، لتأمــن بيئــة مثاليــة لنمــو الشــتول. اهــم ميــزات 

الرتبــة املالمئــة لزراعــة االفــوكادو هــي:

- خالية من األمراض

- ذات ترصيف املياه الجيد

- عمق الرتاب 1,5 مرت

- درجة حموضة pH ترتاوح بن )5 - 7(.

إنشاء البستان
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6   وقت الزرع

ــة الجــذور وزرعهــا يف  ــزرع عــى املنــاخ. يســمح املنــاخ بنقــل كتل يعتمــد توقيــت ال

ــطي  ــاخ املتوس ــاً. يف املن ــاالً ومضبوط ــري فع ــام ال ــنة اذا كان نظ ــن الس ــت م اي وق

تكــون حــدة الشــتاء هــي العامــل االســايس الــذي يؤثــر عــى توقيــت الــزرع، خاصــة يف 

املناطــق املعرضــة للقليــل مــن خطــر الجليــد. اذا كانــت الحــرارة املتوقعــة منخفضــة 

جــداً فمــن املفضــل تأجيــل الــزرع اىل فصــل الربيــع. مــن االفضــل ان يتــم الــزرع يف 

الطقــس الغائــم او خــالل بــرودة النهــار.

7   الضوء
ــا  ــي يغمره ــق الت ــراً يف املناط ــح كث ــوء وينج ــن الض ــر م ــوكادو اىل الكث ــاج األف يحت

ضــوء الشــمس ألكــر مــن 2000 ســاعة ســنوياً. ويتمتــع األفــوكادو يف لبنــان بـــ 3000 

ــرق االوراق  ــبب بح ــد تتس ــادة ق ــعة الح ــن االش ــنوياً. ولك ــوء س ــاعة ض اىل 3500 س

والثــار واالغصــان وحتــى الجــذع. تتــم حايــة األشــجار مــن الحــروق بواســطة دهنهــا 

بالكلــس )white wash(، او تأمــن الغطــاء فــوق وحــول األشــجار الصغــرة.

3   شكل الزرع وكثافته

ميكــن زراعــة شــجر األفــوكادو بأشــكال مختلفــة مبــا فيهــا املربــع واملســتطيل 

والتخميســة )املربــع او املســتطيل املخمــوس(. قــد تــزرع يف صفــوف مســتقيمة عــى 

ــدرات. ــط املنح ــى محي ــوف ع ــطة او يف صف االرض املنبس

تعتمــد املســافات بــن األشــجار عــى حجــم الشــجرة وطريقــة منوهــا حــن تنضــج، 

التــي بدورهــا تعتمــد عــى نــوع الشــجرة وعــى املنــاخ. 

يف لبنــان، تختلــف املســافة مــا بــن األشــجار عــى الصنــف املــراد زرعــه. إذا تــم الــزرع 

عــى 6 - 8 م فنحصــل فقــط عــى 15 اىل 20 شــجرة يف الدنــم الواحــد. أمــا إذا زرعــت 

عــى مســافة 3 - 3 أمتــار، فنحصــل عــى 111 شــجرة.

4   الغرس، النصب
ــم  ــزرع، ث ــل ال ــردم قب ــرت)1x1(، وت ــرض م ــرت وع ــق م ــرة بعم ــون الحف ــب ان تك يج

ــائعة  ــاء الش ــن االخط ــة. وم ــتقر يف الرتب ــا تس ــم عندم ــن الطع ــث ال يدف ــزرع بحي ت

ــة  ــى كتل ــتييك ع ــس البالس ــن الكي ــزء م ــرك كل او ج ــي ت ــرس ه ــة الغ ــالل عملي خ

ــذر. الج

يجــب الضغــط عــى الرتبــة برفــق بعــد الــزرع فــوق جــذر الشــجرة ثــم ريّهــا بســخاء، 

حــوايل 40 ليــرتاً.

ــب(، و  ــتول رط ــرتاب يف الش ــط ال ــون خلي ــا )ان يك ــل زرعه ــجار قب ــب ري االش يج

يجــب ان تســقى مبــارشة بعــد الــزرع حتــى االشــباع و يفضــل ان يتــم الــري بواســطة 

ــاه. خرطــوم املي

5   العناية بعد الغرس
ان الــري رضوري إلســتقرار النباتــات الصغــرة وقــد تحتــاج مــن 20 اىل 40 ليــرت مــن 

امليــاه يف االســبوع، ويفضــل وضــع فــرش )mulch( حــول الجــذع ملنــع التبخــر ومنــو 

االعشــاب.

ــة حساســية اشــجار األفــوكادو الصغــرة تجــاه الشــمس  ــل مــن اهمي ــذ التقلي ال يحب

والريــاح البــاردة او الجافــة، لذلــك ينصــح ببعــض التظليــل مــن الضــوء لعــدة اشــهر 

بعــد الــزرع. يتــم حايــة الجــذع بأغلفــة او بأطــواق بالســتيكية وتدعــم باملســاند.

إنشاء البستان
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(mulch) 6   الفرش
إن عمليــة الفــرش متنــع منــو األعشــاب وتحمــي الرتبــة مــن التــآكل، وكذلــك تحافــظ 

عــى الرطوبــة ومتنــع تبّخــر املــاء.

يوضع الفرش فقط يف املنطقة املبارشة حول قاعدة الشجرة الصغرة .

8   التشذيب
تحتــاج شــجرة األفــوكادو اىل التشــذيب لتحســن شــكل الشــجرة عــر ازالــة االغصــان 

املتداخلــة، واالغصــان املنخفضــة كثــراً. املهمــة االساســية هــي ازالــة االغصــان امليتــة 

او االغصــان الشــديدة االنخفــاض التــي تالمــس مثارهــا االرض او تلــك املحاطــة بالكثــر 

مــن االوراق. 

ميكــن ازالــة االغصــان أكــر مــن مــرة خــالل حيــاة الشــجرة. وعندمــا تقــص االغصــان، 

ــاري  ــم او الدهــان الق ــا بواســطة شــمع التطعي ــة منه يجــب معالجــة االجــزاء الباقي

ــة بالفطريــات او الحــرشات لتجنــب االصاب

مالحظــة: خــالل الســنوات األربعــة األوىل ينصــح بعــدم تشــذيبها بإســتثناء الفــروع 

الصغــرة التــي تنمــو مــن النســيلة الجذريــة.

إنشاء البستان
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ان شــتول االفــوكادو املزروعــة يف لبنــان هــي متعــددة املصــادر: منهــا املنتجــة محليـًـا، 

ــض  ــر بع ــاتل أو ع ــار املش ــر تج ــأيت ع ــركا. وت ــبانيا وأم ــن اس ــتوردة م ــا املس ومنه

أصحــاب البســاتن.

1   زرع البذور

يجــب قطــف الثــار مبــارشة مــن الشــجرة عندمــا تنضــج ويجــب تجنــب أي احتــكاك 

ــار املتســاقطة أو اذا كان  ــرت الث ــارشة. اذا اخت ــا مب ــذور منه ــة الب مــع األرض و إزال

هنــاك شــك حــول عمليــة جمــع الثــار، عندهــا يجــب معالجــة البــذور باملاء الســاخن 

ــاء الســاخن يجــب وضــع  ــد املعالجــة بامل ــة. بع ــدة 30 دقيق عــى درجــة  C° 50 مل

البــذور يف املــاء البــارد النظيــف لتريدهــا، ثــم تــزرع يف حــوض معقــم. 

يجــب االنتبــاه والتأكــد مــن أن الشــجرة األم ليســت مصابــة بـــمرض »حــرق الشــمس« 

ألن هــذا املــرض ينتقــل بشــكل كبــر عــر البــذور.

شتول األفوكادو في لبنان
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ان وســائل التطعيــم املمكــن تطبيقهــا كثــرة وميكــن اكتســاب تقنيــات التطعيــم مــن 

خــالل املارســة ) تطعيــم االشــجار املنتجــة مــن البــذور او تطعيــم صنــف عــى اخــر 

لتغيــر نــوع الشــجرة(.

توقيت التطعيم: من أواخر ترشين الثاين حتى أوائل شباط

باختصار فإن طرق تطعيم األفوكادو الرئيسية املتبعة اليوم هي:

1   التطعيم الجانبي     

2   التطعيم بالشق

3   التطعيم العلوى

تقنيات التطعيم

2   التطعيم الشقي:

ــا إن  ــات الصغــرة جــداً، ك ــم النبات ــا تســمح بتطعي ــة أنه ــزات هــذه التقني ــن مي م

الشــق العامــودي املســتخدم يف هــذه التقنيــة يؤمــن االتصــال املبــارش مــع املناطــق 

ــف.  األساســية لنمــو النســيج يف الجــذع املضي

كــا التطعيــم اللســاين، فــإن الفســيل الجــذري يقطع عــى ارتفــاع 15 اىل 20 ســم ومن 

ثــم يشــق مــن الوســط عاموديــاً اىل عمــق 2-4 ســم بحســب حجــم الطعــم. يجــب 

يحتــوي الطعــم عــى ثــالث أو أربــع براعــم. كــا يجــب تشــذيب الجــزء الســفيل مــن 

3 اىل 4 ســم بشــطبه عــى شــكل إســفن )V( قبــل إدخالــه يف الشــق، ثــم يلــف الطعــم 

برشيــط التطعيــم.

1   التطعيم الجانبي:

أحــد أكــر التقنيــات املســتخدمة يف تكاثــر األفــوكادو، ميكــن تطبيقهــا عــى النباتــات 

ــرة  ــات الكب ــاع 20 اىل 25 ســم، ولكــن ينصــح باســتعالها عــى النبات الصغــرة بارتف

ــن  ــع تعف ــى من ــا يســاعد ع ــاع 30 اىل 45 ســم، م ــى ارتف ــم ع ــح التطعي ــا تتي ألنه

ــة الجــذع واألغصــان الرئيســية. الجــذور مــن اصاب

يتــم اســتخراج الطعــوم بطــول 10 ســم مــن األغصــان الطرفيــة أو غــر الطرفيــة ذات 

ــة. عــى أن تكــون خــراء غــر متخشــبة وذات قطــر مشــابه لقطــر  الراعــم الكامل

الفســيلة الجذريــة. 

بعــد إزالــة األوراق، يقطــع الطعــم عــى شــكل إســفن )V( مــن الجانبــن عــى 

قاعدتــه، ويغــرس يف شــق مــن 2 - 3 ســم عــى زاويــة الفســيلة الجذريــة، ثــم يربــط 

ــم. ــط التطعي ــم برشي الطع

التطعيم الشقيالتطعيم الجانبي
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3   النظام العلوي:

ان هــذه الطريقــة تعتمــد عــى اختيــار مطعــوم بســاكة 8 ملــم اىل 16 ملــم  وبطــول 

17 ســم ويفَضــل أن يؤخــذ املطعــوم يف الصبــاح الباكــر.

اال أنه من الروري تجنب :

- املطعوم الذي يحتوي عيل مادة الفلَن. 

- األشجار املصابة باألمراض.

- األشجار التي تعاين من العطش.

ــة )أي جــزء مــن  ــار املطعــوم نقــوم بقــَص جــزء مــن اخــر األغصــان الفتي بعــد اختي

ــة اذار. ــون أول اىل نهاي ــة( خــالل شــهر كان ــة األغصــان الفتي نهاي

طريقة التطعيم:

- تحديد األشجار التي نريد تطعيمها.

- اختيار األغصان التي تقع يف الجهة الغربية من الشجرة.

- تحضر املطعوم.

- قَص األغصان املراد تطعيمها بشكل مائل ووضع املطعوم يف النقطة األعى 

   لتجنب دخول املياهز.

- شَق القرشة الخارجية بعمق 7 سم وفصلها عن خشب الغصن.

- يرى الطعم من 5 سم اىل 7 سم من جهة و 3 سم من الجهة األخرى.

- يتم ادخال الطعم حيث يكون الجزء األكر الذي أحدثناه اىل الجهة الخشبية 

   من الغصن أما الشق األصغر فيكون لجهة القرشة.

- يربط الطعم بالصق التطعيم ويغطَى بكيس من النايلون ملنع تبَخر املياه 

   ملدة شهر أو لحن بروز أوراق جديدة نامية عى الطعم.

التطعيم العلوي
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الّري

ــري  ــذاء وال ــة والرتبــة رضوري لفهــم متطلبــات الغ ــن النبت إّن معرفــة التفاعــل ب

وعالقتــه بنمــو وإنتاجيــة شــجرة األفــوكادو. فكميــة املــاء هــي عامــل أســايس يؤثــر يف 

ــا وحجــم الثمــرة. منــو الشــجرة وإنتاجيته

ان الــري املناســب مطلــوب خــالل فــرتة تطــور الزهــرة ، فتنظيــم فــرتات الــري خــالل 

فــرتة اإلزهــار ميكــن أن يكــون حاســاً لظهــور الثمــرة بســبب ازديــاد الحاجــة ملواجهــة 

ــو  ــة من ــي مرحل ــري ه ــمة يف ال ــة الحاس ــة الثاني ــار. املرحل ــن األزه ــاء م ــارة امل خس

الثمــرة الريــع، فــإّن نظــام الــرّي الفعــال خــالل هــذا الوقــت يخفــض نســبة ســقوط 

الفاكهــة ويزيــد مــن حجــم الثمــرة النهــايئ.

يف املنــاخ املتوســطي، قــد تتســبب دورة الســقاية القصــرة يف الربيــع يف نقــص التهوئــة 

وبــرودة الرتبــة مــع احتــال تلــف الجــذور وتراجــع ملحــوظ يف اإلنتــاج.

أن كميــة امليــاه لإلنتــاج األمثــل هــي mm 650 مــن الــري الصيفــي باالضافــة إىل 500 -

ــة حاجــة شــجرة  ــا أمطــار الشــتاء، وميكــن معرف ــي تزّوده ــاه الت ــن املي mm 600 م

األڤــوكادو إىل الــري عــن طريــق احتســاب تــوازن امليــاه بــن تســاقط األمطــار والتبخــر.

ــة  ــرة رسيع ــو الثم ــون نســبة من ــا تك ــف عندم ــرتة الســقاية يف الصي يجــب تقصــر ف

ــك لتأمــن منــو حجــم الثمــرة إىل أقصــاه، ومبــا أّن منــو حجــم الثمــرة بطــيء يف  وذل

الخريــف فليــس هنــاك مــن فائــدة يف تقصــر فــرتة الــري.

الــري الطبيعــي يف الصيــف 7– 12 يــوم بواســطة الرشاشــات، ومــن 2-7 أيــام بواســطة 

.Drip الرشاشــات الصغــرة، ومــن 1-3 أيــام بواســطة التنقيــط

الّري

2   احتياجات املياه:
ميكــن اســتخدام امليــاه لضبــط منــو الشــجرة. أن فــرتة الــري وكميــة امليــاه تأثــر عــى 

حجــم الثمــرة

سنمّيز بني طورين يف حياة البستان: طور الحداثة وطور النضوج.

- للشــجرة الصغــرية: بدايــة الــري تكــون أوائــل أو أواخــر شــهر أيــار )حســب نهايــة 

موســم الشــتاء(.

- للشــجرة الكبــرية املظلّــة: بدايــة الــري تكــون أوائــل أو أواخــر شــهر متــوز )حســب 

نهايــة موســم الشــتاء وكميــة املطــر وكذلــك كميــة الثــار(.

تكون ذروة موسم الري من شهر آب اىل ترشين األول مع بداية موسم الشتاء.

أ-طور الحداثة:

يزيــد حجــم الغطــاء النبــايت يف الشــجرة برعــة خــالل هــذه املرحلــة وكذلــك 

ــجرة  ــح الش ــزرع إىل أن تصب ــت ال ــن وق ــة م ــذه املرحل ــتمر ه ــاه. تس ــات املي متطلب

منتجــة بالكامــل يف الســنة السادســة أو الثامنــة حســب الصنــف.

ميكــن تقييــم الحاجــة إىل الــري مــن خــالل شــكل األوراق،  يجــب الــري دامئــا قبــل 

ظهــور عالمــات الذبــول خــالل النهــار، وإذا ظهــر اللــون الرصــايص عــى األوراق 

ــاه.  ــدل عــى الحاجــة إىل املي ــاح الباكــر، فهــذا ي وأخــذت األوراق باإللتفــاف يف الصب

مــع القليــل مــن الخــرة يصبــح املــزارع قــادراً عــى مالحظــة هــذه العــوارض رسيعــاً.

ب-طور النضوج:

هــي مرحلــة إنتــاج الشــجرة التــي تبــدأ يف الســنة السادســة إىل الثامنــة اوقــد تبــدأ 

أبكــر مــن ذلــك. تالمــس ظلـّـة الشــجرة أو تصبــح قريبــة جــّداً مــن الشــجرة املجــاورة 

لهــا يف الصــف.

إّن الــري املتكــرر والتســميد قــد يــؤدي إىل النمــو الخــري عــى حســاب اإلنتــاج. إّن 

برنامــج الــري املنظــم جيّــداً قــد يســاعد يف ضبــط حجــم شــجرة األفــوكادو.

1   نوعية مياه الري:
ــل  ــب تحلي ــة، ويج ــر مالح ــري غ ــتخدمة يف ال ــاه املس ــون املي ــروري ان تك ــن ال م

عينــات مــن امليــاه بشــكل مســتمر ألن نوعيــة امليــاه قــد تختلــف خــالل الســنة. ومــن 

األفضــل أخــذ العينــات يف نهايــة الفصــل الجــاف ويف نهايــة فصــل الشــتاء.

ــن  ــى م ــة اع ــبة امللوح ــاع نس ــد ارتف ــن 25 إىل 50% عن ــاج م ــبة اإلنت ــض نس تنخف

 2.4ds/m مســتوى 
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ــة بالعنــارص الغذائيــة، وميكــن  مثــل معظــم النباتــات، يفّضــل األڤــوكادو الرتبــة الغنيّ

ــة  ــدم حراث ــميد.ينصح بع ــق التس ــن طري ــة ع ــا يف الرتب ــد منه ــص العدي ــض نق تعوي

ــوكادو بعــد زرع األشــجار. بســاتن األف

ال تحــرث معظــم بســاتن األفــوكادو بعــد زرع األشــجار، لذلــك فــإن الوقــت الوحيــد 

ــة بعــد  ــزرع، والدمــج داخــل الرتب ــان هــو قبــل ال لدمــج الســاد غــر القابــل للذوب

الــزرع غــر عمــيل بســبب كثافــة وســطحية نظــام الجــذور يف األفــوكادو والــذي يجعــل 

الحراثــة غــر مستحســنة.

ــة نســبياً. لهــذا يجــب  ــة وبطيئ ــة متواصل ــات هــي عملي ــة امتصــاص املغذي ان عملي

ــتوى  ــون مس ــا يك ــة عندم ــة الخفيف ــة يف الرتب ــرر، خاص ــكل متك ــاد بش ــع الس وض

ــع  ــون وض ــتوائية فيك ــبه االس ــة الش ــة الطيني ــا يف  الرتب ــع. ام ــار مرتف ــول االمط هط

ــل تكــراراً. ــا اق الســاد فيه

يوضــع الّســاد مرّتــن إىل أربــع مــرات أو أكــر يف الّســنة الواحــدة مــع الــّري الصيفــي 

والشــتوي، او يـُـرّش حــول قاعــدة الشــجر تحــت الظــّل قليــالً.

قــد تكــون أســمدة النيرتوجــن املســاهم االكــر يف عمليــة النمــو، أمــا نقــص الكالســيوم 

واملاغنيزيــوم الــذي تســببه كثافــة األمطــار والــري ميكــن تعويضــه عــر اضافــة هــذه 

العنــارص بحــّد أدىن وكاٍف.

تحــدد العنــارص التــي يجــب اضافتهــا فقــط عنــد ظهــور عــوارض نقــص املاغنيزيــوم 

عــى األشــجار أو عنــد تحليــل األوراق. واألكــر حصــوالً هــو نقــص الزّنــك Zn الــذي 

 alkaline ميكــن أن يحصــل يف أي نــوع مــن الرتبــة، ونقــص الحديــد يف الرتبــة القلويـّـة

أو الكلســية.

يعالــج نقــص الزنــك Zn بواســطة رش األوراق بالزنــك ســلفات Zinc Sulfate )600غ 

لــكل 100ليــرت مــن امليــاه(، باإلضافــة إىل 300غ من الـــ hydrated line، وقد يُســتعمل 

أوكســيد الزّنــك كبديــل )250غ لــكل 100 ل مــن امليــاه(. إذا توفّــر تشــيالت الزّنــك 

)1 إىل 2 كــغ يف 1000 ل مــن امليــاه( فيوضــع مبــارشة بعــد انبثــاق األوراق.

التسميد

جدول رقم 2: كمية االسمدة املعدنية )كغ/الشجرة/السنة(:

عمر الشجرة

سنة

سنة

Fuerte
ناضجة )6 سنوات وما فوق(

ناضجة

nPkcaMgنوع الشجرة

0.2

0.2

1

1.5

0.2

0.2

0.4

0.4

0.5

0.5

1.2

1.2

0.2

0.2

0.4

0.4

-

-

0.2

0.2
Hass

أمــا نقــص الحديــد فيمكــن معالجتــه عــن طريــق وضــع تشــيالت الحديــد مــع ميــاه 

الــّري.

ــا درجــة حموضــة  ــز طامل ــوم أو املانغني ــن التســمم باألملني ــاك اي خطــر م ــس هن لي

ــن 5,5 و 6. ــة PH ب الرتب

ــد  ــن الجــذور ويزي ــة مبــرض تعّف ــة مــن اإلصاب ــادة الكالســيوم يف الرتب ــل زي ــد يقلّ ق

مــن اإلنتــاج بشــكل غــر مبــارش، ألنــه يســاعد عــى تفــّكك الرتبــة وبالتــايل يزيــد مــن 

ترصيــف امليــاه مــا يــؤّدي إىل تحســن التهوئــة. 
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جدول رقم 3: عوارض نقص التغذية يف األفوكادو:

العوارض 
عىل االغصان

العوارض 
عىل الثامر

العنرص 
الناقص

كل 
األعامر

األوراق 
الشابة

األوراق 
القدمية

انبوبية قصرة + سقام نعمصغراخر شاحب
)موت االطراف(

-N

اصفر – ابيض
بن العروق

نخر عند الرأس 
واالطراف

Feاخر فاتحموت االوراقنعم

اصفرار بن 
العروق، بقع 
حمراء اىل بني

صغرة 
ومستديرة

Kموت االطرافنعم

 أخر قريب 
اىل البني

صغرة 
ومستديرة

Pموت االطرافنعم

اصفرار بن 
العروق

Mg

عوارض 
العطش

موت االطرافنعم
أغصان رفيعة

Ca

اخر شاحب 
اىل اصفر

اوراق صغرة، 
ثقوب مع هاالت 
خراء شاحبة 

اىل صفراء

انبوبية قصرة، منو نعم
افقي، موت االطراف، 
انتفاخ عقدي، خسارة
 يف السيطرة يف القمة

سطح منتفخ
 منخيل الشكل

 مع بقع

B

اصفرار بن 
العروق

اوراق صغرة مع 
نخر عى االطراف

Znمستديرةوردية الشكلنعم

Cuمنخوراخر قاتم

التساقطالحجم والنخراللونعمر الورقة

     »Fe» العنرص الناقص
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     »Zn» العنرص الناقص     »b» العنرص الناقص
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ــذى  ــوكادو وتتغ ــب األڤ ــي تصي ــات الت ــن اآلف ــا م ــرشة وغره ــوايل 400 ح ــاك ح هن

منهــا، ولكــن القليــل منهــا نســبياً لــه أهميــة اقتصاديــة  مقارنــًة باألمــراض الفطريــة 

ــوز. ــل عفــن الجــذور أو األنرتاكن املنتــرشة بشــكل واســع مث

يف مــا يــيل رشح مفّصــل لآلفــات الرئيســية، أجــزاء النبتــة املصابــة، العــوارض وطــرق 

العــالج املناســبة:

عوارض: 

طرق العالج: 

1   االمراض الفطرية
تؤثر عى االزهار، االوراق واالغصان الصغرة.

:Phytophthora  - 1.1

تســبب مجموعتــن مــن العوامــل فســاد شــجرة األڤــوكادو عــن طريــق تعّفــن 

الجــذور واإلصابــة بتــآكل الســاق. تتضمــن املجموعــة األساســية أنــواع مختلفــة مــن 

»الفيتوفثــوار« وأكرهــا انتشــاراً هــو ال ســينامومي cinnamomi. تؤثــر رطوبــة الرتبــة 

مبــارشة عــى ِحــّدة إصابــة الجــذور، فــإن املــرض ينمــو برعــة وينتــرش أكــر يف الرتبــة 

الضحلــة القليلــة الترصيــف والتــي تحتــوي عــى كميــة مــاء عاليــة. وقــد يــؤدي ســوء 

إدارة الــري إىل تفاقــم املــرض.

1- إصابة الجذور:

تكــون أوراق األشــجار املصابــة صغــرة، خــراء مصفــرّة، قليلــة النشــاط، كثــرة 

التســاقط، فتبــدو الظلــة بأكملهــا ضئيلــة وأطــراف األغصــان عاريــة وجافــة. غالبــاً مــا 

ــار ذات حجــم صغــر. ــراً مــن الث تحمــل الشــجرة عــدداً كب

ــة وســهلة الكــر  ــون، متعفن ــة الل تكــون معظــم الجــذور األساســية واملتوســطة بني

تتفتــت بــن األصابــع. وعــدم وجــود لجــذور جديــدة حيــة عــى األغلــب يف املرحلــة 

األخــرة مــن املــرض. فتصبــح الشــجرة غــر قــادرة عــى تغذيــة نفســها فتجــف وتنهــار 

وكأنهــا متــوت مــن قلــة املــاء بينــا تكــون الرتبــة حولهــا رطبــة .

1-  غرس األشجار  الخالية من األمراض.  

2-  تستخدم العديد من األدوية الكياوية، إما  بواسطة 

     الرش عى األوراق أو الري.

 Metalaxyl / Ridomil / Fosetyl aluminium : ًاملادة األكر استعاال     

     يُعاد هذا العالج بعد شهرين من بدء االستخدام.

3-  إدارة جيدة للمياه.

4-  نظام ترصيف للمياه أو التضليع.

2- اإلصابة بتآكل الساق:

تظهــر يف املراحــل األوىل بقــع مائيــة كبــرة غــر منتظمــة الشــكل ذات لــون بنــي قاتــم 

عــى اللحــاء الــذي يتكــر ويفــرز ســائل لــزج قليــالً ذات لــون بنــي فاتــح. إذا ازلنــا 

قــرشة اللحــاء يظهــر الخشــب تحتــه وقــد تحــول إىل اللــون البنــي وتكــون املنطقــة 

ــة  ــان املتفرع ــّف األغص ــر أوالً. تج ــذي ظه ــي ال ــرر الخارج ــن ال ــر م ــة أك املصاب

واملعتمــدة عــى املنطقــة املصابــة مــن الجــذع، وينمــو التــآكل فــوق هــذه املنطقــة 

وقــد يحيــط بهــا أحيانــاً فتمــوت عندهــا الشــجرة.

اإلصابة بتآكل الساق
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عوارض: 

:(Anthracnose) 1.2 - األنرتاكنوز:(Scab) 1.3 - التبّقع

ــى  ــة ع ــع جاف ــكل بق ــد وتتش ــا تعق ــرة حامل ــار الصغ ــى الث ــوز ع ــر األنرتاكن يظه

الجلــد ذات لــون بنــي قاتــم وتــؤدي اىل منــو غــر طبيعــي )شــاذ(. يف الحــاالت الحــادة 

تتســاقط الثــار الفتيــة. يف مرحلــة الحقــة مــن تطــور االصابــة، تتكاثــر هــذه البقــع 

ــة  ــوط فطري ــة الســبات وتشــكل خي ــل مرحل ــم تدخ ــن ث ــار وم ــى الث ــة ع الفطري

ــا مشــكلة  ــا العلي ــا تخــرتق طبقــات الخالي ــاً م ــة hyphae تؤمــن بقاءهــا. غالب مفصل

ــة وتســتعيد  ــة لفــرتة طويل ــة مخفي ــة القامتــة، وتبقــى االصاب طفــح مــن البثــور البني

فاعليتهــا فقــط عندمــا تصبــح الثــار ناضجــة. مــا يعنــي ان الدمــار الخطــر يحصــل 

عــى الثمــرة الكاملــة وال يظهــر ســوى عنــد القطاف.ينتقــل هــذا املرض بشــكل اســايس 

بواســطة املطــر والنــدى لــذا فــإن معظــم البســاتن معرضــة لالصابــة بــه.

طرق العالج: 

يجــب االنتبــاه اىل الثــار الفتيــة ومنــع البقــع مــن التكاثــر واالنتشــار حــول الثــار 

الناضجــة. ترتبــط حــدة االصابــة باملنــاخ، لذلــك يكــون تكــرار العــالج املطلــوب اكــر 

يف املناطــق الرطبــة ويف املناطــق املعرضــة للمــرض. يجــب تكــرار العــالج كل 15 اىل 20 

يومــاً خــالل فــرتة حمــل الثــار. هــذه العالجــات هــي متســاوية الفاعليــة عــى اصابــة 

االوراق باالنرتاكنــوز او غرهــا مــن االمــراض الفطريــة التــي تصيــب البســتان. ميكــن 

رش النحــاس بنســبة 4غ لــكل ليــرت.

عوارض: 

طرق العالج: 

ــر  ــة غ ــع بني ــور بق ــز بظه ــرة ويتمي ــة الكب ــارة الفاكه ــع بخس ــرض التبّق ــبب م يتس

منتظمــة الشــكل يف قطــر مــن بضــع ملــم، مــا يعطــي شــكل فلينــي لســطح الثمــرة. 

تبقــى البقــع عــى الســطح وال تغــزو اللــب وتكــون عرضــة لالصابــة مبــرض االنرتاكنــوز 

وتطبــق نفــس عالجاتهــذا املــرض.

ــه  ــرض الن ــن امل ــا م ــا ال تحميه ــد قطفه ــة بع ــار باملضــادات الفطري ــة الث ان معالج

مــن الصعــب الوصــول اىل الـــ Hyphae املدفونــة تحــت الجلــد بــدون تــرك فضــالت 

كيميائيــة يف اللــب، لذلــك يجــب مراقبــة وضبــط هــذا االمــر يف البســتان ميكــن رش 

النحــاس بنســبة 4غ لــكل ليــرت.
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1.4 - بقع السخام (الشحبرية):

1.5 - فطر السخام (الشحبرية):

ــذا  ــوق. وه ــرة يف الس ــة الثم ــن قيم ــل م ــه يقل ــجرة ولكن ــل الش ــر ال يتطف ــو فط ه

ــط. ــر املتوس ــة البح ــة يف منطق ــامل وخاص ــدان الع ــن بل ــر م ــرش يف الكث ــرض منت امل

عوارض: 

عوارض: 

طرق العالج: 

طرق العالج: 

يتميــز هــذا املــرض بالبقــع الدخانيــة عــى ســطح االغصــان، الســاق، عــروق االوراق 

وايضــاً الثــار. ينتــج هــذا الفطــر بقــع صغــرة بنيــة اللــون تصبــح فيــا بعــد قامتــة 

وســميكة وتتحــول كل املنطقــة املصابــة اىل اللــون االســود الفحمــي، وتنتــرش العــوارض 

خــالل فصــل الصيــف ويصبــح اللــون الفحمــي للثــار املصابــة أكــر حــدة مــع تقــدم 

عمــر الشــجرة

يتميــز هــذا املــرض بنمــو فطــر اســود عــى االوراق والســاق وغــالف الثمــر. ويعــرتي 

الفطــر االوراق بشــكل كثيــف خــالل فصــل األمطــار بحيــث يخفــف مــن عمليــة انتــاج 

الكلوروفيــل مــا يســبب االصفــرار واحيانــاً التســاقط )قبــل النضــوج(. ويكــون هــذا 

الفطــر عــى شــكل بقــع صغــرة ســوداء ولكنهــا مرئيــة. ويــؤدي اىل تــدين يف االنتــاج.

ــم رش النحــاس او  ــل القطــاف. يت ــا قب ــح للمعالجــة هــو يف فــرتة م التوقيــت الصحي

مبيــدات الفطــر الــدودي الــذي يكافــح بشــكل فعــال البقــع الدخانيــة عــى االوراق، 

االغصــان والثــار.

زيــادة املســافة مــا بــن األشــجار لتخفيــف نســبة الرطوبــة يف ظلة الشــجرة، التشــذيب 

لزيــادة التهوئــة يســاعد عــى التخفيــف مــن االصابــة باملــرض. تتــم املكافحــة بالطــرق 

ــال  ــاالرشاف الفع ــة ب ــع الحــرشات املنتجــة للمــن مدعوم ــة ملن ــة والبيولوجي الطبيعي

عــى منــو الثــار. ويتــم تجنــب اســتخدام املبيــدات الكيميائيــة يك ال تفســد عوامــل 

املنــع الطبيعيــة. وقــد اعطــى رش البيروفكســن والكلــور بريفــوس مــا قبــل القطــاف 

نتائــج محــدودة.

 Viral Diseases 2   االمراض الفيروسية

ان املــرض الفــرويس الوحيــد املعــروف حاليــاً والــذي يصيــب األفــوكادو هــو التبقــع 

ــا عــام 1928.  الشــمي Sun Blotch. وقــد ظهــر للمــرة االوىل يف كاليفورني

العــوارض األكــر وضوحــاً هــي خطــوط وبقــع صفــراء اىل بيضــاء تظهــر عــى جــذع 

االغصــان وعــى االوراق والثــار، وتظهــر عــى الثــار باللــون االحمــر. وقــد تشــكل 

الخطــوط عــى االغصــان والثــار هبوطــاً )انخفــاض( ســطحياً )غــر عميــق( ، وغالبــاً 

ــار  ــون الث ــاق. تك ــدة الس ــن قاع ــدأ م ــعاعي تب ــكل ش ــار بش ــى الث ــرش ع ــا تنت م

صغــرة ومشــوهة ولكــن ال تظهــر هــذه العــوارض دامئــاً عــى األشــجار املصابــة ، ومــع 

ــع  ــة للمــرض. مين ــة وتســمى األشــجار الحامل ــون هــي مصــدر االصاب ــد تك ــك فق ذل

ــي تحمــل عــوارض هــذا املــرض خــالل  ــذور والطعــم مــن االشــجار الت اســتعال الب

ــاج الشــتول. ــة انت عملي

ليــس هنــاك مــن عــالج لالشــجار املصابــة ويتــم ضبــط هــذا املــرض بشــكل اســايس 

عــن طريــق الوقايــة، والتــي تتضمــن عــزل األشــجار التــي تســتخدم للطعــوم وكذلــك 

مراقبتهــا بشــكل منتظــم ملــدة تــرتاوح مــن 3 اشــهر اىل ســنتن.

Sun Blotch التبقع الشمي
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3   الحشرات الضارة )الوبائية(:
 :Thrips تربس

هي مسؤولة عن تساقط الثار وعن تشّوه الثمرة التي ال تسقط.

ــت  ــادة الكري ــتخدام م ــي باس ــرشة فه ــذه الح ــة ه ــح ملكافح ــة االنج ــا الطريق ام

Sulphur وتــرش هــذه املــادة مرتــن يف الســنة: املــرة االوىل خــالل شــهر نيســان واملــرة 

ــن االول. ــة خــالل شــهر ترشي الثاني
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