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 االهمية االقتصادية و مكانة الزراعة .1

 .من هذه المساحة 80% وويمثل الصنف كانين .حالياهكتار  12360ب في المغرب  المشمش بأشجارالمساحة المزروعة  تقدر
 .2015 طن في 90274خر حيث بلغ آلى إتغيرا من موسم فالحي  انتاج اشجار المشمشيعرف و

إال أن حجم  ،وحدة/ طن  2000طن أي بمعدل  40000وحدة صناعية ذات قدرة تقارب  20يضم قطاع تعليب المشمش حوالي 
 .طن للوحدات االكبر 4000بالنسبة للوحدات الصغيرة إلى ) 200( األطنان من مئات بضعهذه الوحدات يختلف ويتراوح بين 

  :تختلف فئة الزبائن حسب المنتج النهائي المصنع

مصانع الحلوى  و لتر و الذي يعتبر منتوج ذو جودة عالية، الموجه الى الحلوانيين 2.5 المشمش المعلب بعلب ذات سعة •
غير ان الطلب على هذا المنتج يعرف انخفاضا نتيجة استعمال المواد المجمدة و تغير استهالك االوربيين الى . بالخارج

 .منتجات اخرى
 نأ إال. الخارجية باألسواق يتميز بجودته العادية والموجه الى المطاعم الذي لتر 4.5 المشمش المعلب بعلب ذات سعة •

 .المنافسة الصينية نتيجة انخفاضا يعرف المنتج هذا على الطلب
يواجه مشاكل مثل ال ان القطاع إلب المشمش الموجه إلنتاج المربى، تراجعت صادراته وارتفع استهالكه بالسوق الداخلية  •

   .عدم هيكلته واالنتاج الغير القانوني

 متطلبات التربة والمناخ الخاصة بالزراعة .2

وتتغير هذه االحتياجات حسب  )درجة مئوية 7.2 ساعة تحت 1000إلى  700(المشمش من النباتات المتطلبة للبرد  ةتعتبر شجر
التكشف والتميز على مستوى لى تباين إلى ضعف نموها وإعدم استكمال متطلبات شجرة المشمش من البرد ويؤدي  .النمط الوراثي

  .لى تشوه الزهرةإالزهري باإلضافة 
  .التكشف الزهريللضوء حيث ينعكس نقصه على صالبة الخشب وشجرة المشمش  حتاجتو

   . لذا يجب اختيار التربة العميقة ذات نفاذية وتهوية جيدة .تفضل شجرة المشمش التربة العميقة الطينية

 بستان المشمشنشاء إتقنيات  .3
 التربةإعداد  .3.1

  :التربة فيعداد إلخص عملية تت
أجل تهوية التربة في العمق من  خالل فصل الخريف) سم 80تقريبا (  محراث ذات سككبواسطة حرث عميق نجاز إ •

 ؛زيادة قدرتها على االحتفاظ بالمياهو
من أجل تصحيح نقص العناصر بالتربة التي تم الكشف عنها من خالل  )المعدنيالعضوي و (التأسيس دبتسمي ةالتربمداد إ •

  ؛نتائج تحليل التربة المنجزة مسبقا
 .التوتيد كتل الكبيرة، الذي سيساعد في تسهيل عمليات التخطيط وتفتيت ال اسالس التربة و من اجل انجاز حرث سطحي •
عن طريق رسم الخطوط ووضع األوتاد في مواقع التي ستغرس فيها األشجار مستقبال، وفق كثافة  اتمام عملية التوتيد •

 .تساهم هذه العملية في تنسيق االشجار بشكل جيد داخل البستان. الغرس
بواسطة الة و أيدويا في حالة المساحات الصغيرة ما إالتوتيد، تتم هذه العملية حفر الحفر بعد االنتهاء من عملية التخطيط و •

  . سم 70و 60ذات فتيلة يتراوح قطرها وعمقها بين  الميرامة
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 الغرس .3.2

 فترة الغرس .3.2.1

وتعتبر الفترة بين . السكون التي تمتد من اواخر اكتوبر منتصف نونبر الى اواخر فبراير أوائل مارستتم عملية الغرس خالل فترة 
  .الفترة األفضل لغرس اشجار المشمش منتصف شهر نونبر و منتصف شهر دجنبر

 الغرس .3.2.2

  :قبل غرسها ، يجب ان تخضع الشتالت للعمليات التالية

 الجذور الميتة و الجافة، و ترطيب الجذور المتضررة ازالة  •
تضميد الجروح واإلصابات التي اصيبت بها جذور الشتالت وذلك عن طريق وضع جذور الشتلة في محلول يتكون من  •

 .روث البقر 1/3 طين و  2/3ء، مزيج بين الما
  :تتم عملية الغرس على النحو التالي

 .الحفر بالتربة السطحيةمن    3/4ملء �
 .مسطرة الغرس و بوضع الشتلة في وسط الحفرة باحترازالتراصف باستخدام احترام  �
 .توجية نقطة التطعيم ضد الرياح الشديدة  �
 بالدخول يجب تحريك الشتلة للسماح لهاعند وضع التربة .االخيرة رقيقةيجب ان تكون هذه ملء الحفرة بالتربة المتبقية،  �

 .أفضل للتربة بالجذور التصاقبين الجذور ولضمان 
 .سم على األقل بالنسبة لمستوى سطح التربة 10و 5ابقاء نقطة التطعيم على ارتفاع مابين  �
  .تجنب الدك المفرط عمدك التربة بالرجل عن يمين وعن يسار الشتلة عند االنتهاء من عملية الغرس، يجب   �

 ات بعد الغرسرصيانة الشجي .3.2.3

  :تتم عملية صيانة شجيرات المشمش  بعد الغرس على الشكل التالي
 .عند االرتفاع المطلوب حسب نمط االنتاج بالبستان شجيرةتقليم ال •
 .سم من الجهة المعاكسة للرياح 30و 15بدعامة خشبية ذات طول يتراوح بين  الشجيرةربط  •
/  لتر 50و بعد ذلك يجب سقي شجيرات المشمش بكية تناهز . اعداد االحواض حول الشجيرات من اجل احتباس مياه السقي •

   . من اجل انخراط الجذور داخل االرض و تجنب تكون الجيوب حول الجذور شجيرة

 حول شجيرة المشمشإعداد الحوض : 1 صورة  
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  األصنافاختيار  .3.2.4
إن مجموعة اصناف المشمش بالمغرب تحتوي على عدد صغير من األصناف أهمها كانينو، جليتانو، ديلباتريسيا، ماوي، وردي، 

  .صايب، امال باالضافة اللى االصناف المحلية

  :يقدم الجدول التالي اهم االصناف المغروسة بالمغرب

  المغروسة بالمغرب المشمش أصنافأهم  :1جدول  
  الصورة  أهم المميزات الصنف 

 كانينو

 تتميز بإنتاجية منتظمة وبداية االثمار منذ السنة الثالثة •
 30(حجم جيد  و يذات لون أصفر برتقال تتميز بثمار •

 ) غ 50إلى 
األسبوع األول و الثاني من  تحدد فترة نضج الثمار بين •

  شهر يونيو

 

 

 ديلباتريسيا

منتظمة و بنضج ثماره يعرف هذا الصنف بإنتاجيته ال •
وبعدها ) بداية شهر ماي(منطقة الحوز مبكرا بال
 .بمنطقة مكناس بأسبوعين

 20(حمر ولب أبيض و حجم صغير أتميز بثمار ذات ي •
 . أال أنها حساسة للكثرة اللمس )غ 25إلى 

 .يصلح هذا الصنف لالستهالك فقط •

 

 ميسورية

المعهد الوطني للبحث  من طرفانتج  صنف جديد •
 .الزراعي

بداية انتاج الثمار منذ السنة الثالثة يتميز هذا الصنف ب •
 .وبإنتاجيته الكبيرة

 .يتميز بثمار ذات حجم جيد و صالحة لتصنيع •
 تنضج ثماره بأسبوع قبل الصنف كانينو •
  

 

  اختيار حامل الطعم .3.2.5
ويتفاعل حامل الطعم مع الجزء . تتجلى مهمة حامل الطعم في إرساء األشجار وتخزين اإلحتياطات وامتصاص الماء والمواد المعدنية

نجاح البستان على حسن اختيار الصنف فحسب بل البد من حسن  واليرتكز. بتمكينه من التأقلم مع التربة والمناخ) الصنف(العلوي 
  .اختيار حامل الطعم كذلك

، )نسجة التربة والرطوبةالكلس، (التأقلم مع التربة : المعايير الثالث التاليةبعين االعتبار  األخذ يجبعند اختيار حامل الطعم، 
  .األول و الثانيى المعياريين مع التركيز عل. صالبتهاالنسجام مع الصنف و

   :بالمشمشيبين الجدول التالي أهم مميزات حاملي الطعم الخاص 
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 بالمشمش الخاص الطعم حامليأهم : 2جدول 
 المميزات حامل الطعم

المشمش 
 البذري

 ختالف حجمهاناتج عن غرس بذور المشمش، تتميز شتالته با •
 ،ة، له قابلية لإلصابة بالكابنودسدافئة عميقة ألنه حساس للتعفنات والرطوب حتاج إلى تربة نفوذةي •
توافق مع جميع لذا فلنه ي حساسيته للكلس ضعيفة  كما ان ،جذورعميقةنظرا لتوفره على  جفافيعرف بمقاومته لل •

  أصناف المشمش

برقوق غين 
 كلود

 نفوذة حتاج إلى تربةي •
 لة و تعطي ثمار ذات حجم كبير التي تتسم بنضجها مبكرا يتناسب مع االصناف فتعيش لفترة طوي •

برقوق 
 بالنميروال

 .يتأقلم مع التربة الجافة و التي تحتوي على قليل من الكلس،و يتناسب مع المناخ المتوسطي •
 و بمقاومتة للتعفنات يتميز ببداية اإلثمار منذ سنواته األولى •
   االنفصالت خالل السنوات األولى للتلقيم،مع الصنف كانينو، بعض إال أنه يسبب  •

 التربة  جميع أنواع يتأقلم مع • برقوق الماريانا
 ال يتوافق مع الصنف كانينو •

 كثافة الغرس .3.2.6

حامل الطعم، : التالية م بالعوامليتأثر هذا الحج  .تقريبا الحر الكأسيشكل اللى تتميز شجرة المشمش بحجمها الكبير الذي يتشكل ع
  . ويحدد حجم الشجرة كثافة الغرس. خصوبة التربة الصنف،

/ شجرة 445الى  363م مما يعطي كثافة الغرس  6الى  5م في الصف و المسافة بين الصفوف  4.5تبلغ المسافة بين األشجار 
  .التي تتناسب مع نمط الشكل الكأسي ألشجار المشمش بالبستان هكتار

  ).م 4.5*4م أو  4*4أي ما يعادل (شجرة في الهكتار 600و  450ة المعتمدة بين تتراوح الكثافبالنسبة للبساتين العصرية، 

  التقليم .4

 المشمش أنواع الطرود في شجرة .4.1

  .البراعم و األغصان وذلك من خالل معاينة األشجار في بداية فصل الربيعقبل القيام بعملية التقليم، يجب التمييز بين مختلف 
  :المشمش في شجرةاألغصان تتجلى أهم أنواع البراعم و 

 .صغيرة، حادة البراعم الخضرية •
 .أكبر من البراعم الخضرية ذات شكل بيضاوي وملساء الزهرية البراعم •
 . خضرية البراعم تحمل متوسطة قوة ذات طرود الخضرية الطرود •
 .أطراف األغصانتتواجد بو فصل الصيف  اللخ وتنم ثانويةال فريعاتال •
 هيكل لتجديد فقط به يحتفظ نهايته، في زهرية براعم نااوأحيبراعم خضرية  يحمل قوي، طرد )األحمق أو( ئداالز الطرد  •

 .ثانوية فريعات يحمل ان يمكن. الشجرة
 الطرود ذهه يتنته. جانبيا والخضرية الزهرية عليها البراعم يتواجد متوسطة طرود عن عبارة هي المختلطة الطرود •

 .  خضري ببرعم
ينتهي . مثقال بالبراعمويكون ) سم تقريبا1(هي عبارة عن غصن أو فند ثمري قصير جدا ) مايو باقة(الزهرية الباقات •

 .فقط تكون على شكل باقة تعيش حتى ثالث سنوات) 5- 2(ويتكون من براعم زهرية ) في الوسط(الغصن ببرعم خضري 
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  لشجرة المشمش )مايو باقة(الزهرية الباقات: 2 صورة 

 مثقلة ومنحنية، ةرفيع يرةقص غيرةص اراثم انأغص نع ارةعب يه )عقص( الشحمية أو البسيطة الثمرية الطرود •
 .الطرد قاعدة على خشبي برعم 2- 1 تواجد ويمكن الطرد، قمة في الزهرية عمابالبر

 

  لشجرة المشمشالشحمية  أو البسيطة الثمرية الطرود: 3 صورة 
  تقليم التكوين .4.2

كال دائريا و فارغا من الداخل مما تأخذ الشجرة ش). 5-3(األفرع النامية  وزع عليهجذع صلب الذي ت تتكون شجرة المشمش من
  .التقليم والجني يتيسهل عمل

 لالحم ينب توازن قوخل والنم ورط اءأثن جرةللش ويق لهيك كيلوتش جارلألش يالكأس كلالش اءاعط ىعل أسيالك تقليم التكوين يهدف
  .م 4*5 للكثافة إجماال الكأسيتقليم يجرى ال .اإلثمار أثناء الخضري ووالنم

 ىال هيتج رعمب ىوعل .،حسب قوة الشجرة سم 60 -40 عارتفا على مباشرة سالغر بعد الشجيرة بقص التاج تكوين عملية تبدأ
نختار األغصان التي ستشكل فيما بعد الفروع الرئيسية للشجرة، و خالل فصل الربيع،  .حالريا لهبوب سالمعاك اهاالتج أو ربالغ

  .نزيل األغصان المتبقية

  .السنة الثانية شتاءاألغصان الرئيسية المتمركزة على الجذع الرئيسي خالل  4-3 سم من 60- 50 يتم قطع

  مايو باقة

 طرد ثمري بسيط



 المراجع التقنية والتقنية اإلقتصادية إعداد

 

حلة 
لمر

ا
3: 

ل ال
دلي

حي
لفال

شد ا
مر

 

10 
 

التي ونختار األغصان الثانوية . من أجل تقويتها) سم 50-40(ونقوم بقطعها نختار تفرعات األغصان الرئيسية  تاء السنة الثالثة،شفي 
عموما نختار غصنين جانبيين ثانويين لكل غصن . سوف تتم تقويتها عن طريق قطعها و تختلف نسبة التقليم حسب حجم الغصن

   .رئيسي

  الشكل الكأسي لشجرة المشمش: 4 صورة  
 تقليم اإلثمار .4.3

و األوراق و تعريض لى تجديد الخشب انطالقا من الطرود المختلفة والطرود الخضرية، توازن بين اإلثمار إتقليم اإلثمار  يهدف
   .الثمار الى الضوء و تسهيل عملية الجني

  :على الشكل التالي اإلثمارتقليم  ميت
 .على بعد عينين أو من األصليقطع :  الخضريالطرد  �
 .يتم االحتفاظ به من أجل تجديد األغصان الرئيسية و األغصان الثانوية : )األحمق(الطرد الزائد  �
حتفاظ به في حالة انتاجيته، أو التخلص منه إذا كان يتم تقليمه على بعد عينين من أجل االستبدال، يمكن اال: الطرد المختلط �

 .عدده كبير
 .كامال في حالة تعدده يتم االحتفاظ به كامال، أو يتم ازالته: )عقص( الشحمي أو البسيط الثمري الطرد �
 .ال يتم تقليمها: )باقة مايو(الباقة الزهرية  �

  خضرارالاتقليم  .4.4
ة األغصان و لتهوية مبكرا إلزالة األغصان المتزاحمة و التي في غير مكانها من أجل نمو متوازن لبقي خضرارالاتقليم القيام بيتم 

تعتبر هذه العملية عملية استباقية لعملية . بقرص البراعم التي ستتم ازالتها خالل فصل الشتاء خالل فصل الصيف، نقوم. الشجرة
 =.التقليم التي سوف نقوم بها خالل فصل الشتاء المقبل

 بعض التوجيهات من أجل انجاح عملية التقليم .4.5

ن أ وأيمكن لالماكن التي تم قطعها ان تجف  عند القيام بعملية التقليم خالل نهاية فصل الخريف أو منتصف فصل الشتاء، �
 .اللتئام الخشبلذا يجب دهن هذه األماكن بمادة  ،تتضرر

المريضة أو في مواقع غير  يمكن بالقيام بتقليم لكل الخشب الغير الصالح كاألغصان المتكسرة، نهاية فصل الشتاء،في  �
 ).متداخلة و متشابكة(جيدة 

  .القيام بتقليم خفيف كل سنة بدل تقليم شديد كل سنتين ،األحسنمن  �

 الشكل الكأسي
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 التقليم أدوات .4.6

 بعد استخدام هذه األدوات يجب مسح. لتقليم جيد لألشجار، يجدر استخدام األدوات المناسبة و يجب ان تكون حادة و غير صدئة
   .ه زيتشفراتها بمنديل ب

  .ومن بين األدوات األكثر استخداما أثناء التقليم، نذكر المقص والمنشار ومنشار القوة والساللم كما هو مبين أدناه

 

 أدوات التقليم:5 صورة 
خالل عملية ) الفأسةوومقص القوة  المقص(بضرورة تعقيم المعدات العمال  تحسيسال بد من  ،أجل تفادي انتقال األمراض منو
  .لتفادي انتقال األمراض من شجرة ألخرى قليمالت

 السقي .5

 هاحتياجات ومدى المستعمل نوع حامل الطعم االعتبار بعين األخذ الضروري ومن نسبياً  للجفاف المقاومة األنواع من المشمش يعتبر
  .المائية

التساقطات االحتياجات بانتظام  ترتبط هذه ة،الواحدسنة في ال مم 600إلى  300تقدر االحتياجات المائية لشجرة المشمش بحوالي 
عدة اعراض يمكن ان تكون خطيرة يسبب لشجرة المشمش لمياه لمراحل الحرجة، الن نقص ال وفقا المناسب توزيعهابخالل السنة و 

وسط الغرس خصوصا نوع التربة ونسبة التبخر، ترتبط هذه االحتياجات بالصنف، حامل الطعم، باإلضافة إلى . في بعض الحاالت
  .ط و نظام السقي الذي يجب اعتمادهماالذي يساهم في تحديد نم

يمتد الجدول الزمني لالحتياجات المائية لشجرة المشمش بين منتصف شهر مارس الى نهاية شتنبر مع ارتفاع هذه االحتياجات بين 
  .شهر يونيو و نهاية شهر غشت

المغرب تصادف هذه الفترة مع فترة الجافة لذا في  .ارعقد الثمترتفع هذه االحتياجات ايضا اثناء نمو الثمار، خاصة خالل مرحلة  كما
ترتبط كمية و مدة السقي بعدة عوامل من بينها كثافة الغرس، عمر األشجار، نوعية التربة و . الحفاظ على وتيرة ثابتة لسقييجب 

  . العوامل المناخية

إال أن إفراط الماء في  .ممتاز زهريتكشف  مشمش بعد جني المحصول لضمانأشجار اللى ضرورة استمرار سقي إ إلشارةتجدر 
  .البذريالتربة الثقيلة يمكن ان تسبب تعفن الجذور، السيما عندما يكون حامل الطعم هو المشمش 

يشكل نظام الري بالتنقيط افضل نظام يمكن اعتماده في حالة بستان نظرا ألنه يسمح باالقتصاد في المياه عبر التحكم في كمية مياه 
  .ألسمدة السائلةالسقي و كمية ا
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  التسميد .6

الصنف، عدد األشجار في وحدة المساحة، عمر األشجار، درجة : تعتمد كمية السماد الواجب اضافها الى بساتين المشمش على
تجدر اإلشارة الى أن شجرة المشمش متطلبة للكالسيوم و . تحدد هذه الكمية عن طريق اجراء تحليل للتربة و األوراق. خصوبة

  .الفوسفور
 :األساس  تسميد �

 .نوعية التربةهكتار من السماد العضوي حسب /طن 60إلى  30يرتكز تسميد األساس على إضافة كمية 
 تسميد العناية  �

 150إلى  120وحدة من الفوسفور و بين  70اآلزوت،  من وحدة 100هكتار ب /شجرة 500يقدر سماد العناية السنوي لبستان به 
  .وحدة من الكالسيوم 75شجرة المشمش متطلبة للكالسيوم يجب امداد الهكتار ب بما أن . وحدة من البوتاسيوم

  :تتغير احتياجات شجرة المشمش لألسمدة حسب عمر الشجرة
 كمية األسمدة وفقا لعمر شجرة المشمش: 3جدول 

 )هكتار/كلغ(البوتاسيوم  )هكتار/كلغ(الفوسفور  )هكتار/كلغ(اآلزوت  
 100 70 120 - 80 السنة األولى
 150 70 150 - 120 السنة الثانية
 200 80 180 - 150 السنة الثالثة

 300 90 180 - 150 مرةمثأشجار 

 :دفعات 3 على اآلزوتي السماد يضاف

 .االزهار قبلشهرا  نهاية فصل الشتاء، في الكميةمن   1/3أو 40%إلى  30 األولى الدفعة •
 .بعد عقد الثمار الكميةمن   1/3أو 40%إلى  20 الثانية الدفعة •
 .في فصل الصيف المتبقية الكمية من  1/3أو 40%إلى  30  الثالثة  الدفعة •

نعزز التكشف ) المادة العضوية(نعزز النمو النباتي أما عندما يكون السماد غني بالكربون  عندما يكون السماد غني باآلزوت،
  .الزهري

  . ، في تلك الحالة تكبح20أما إذا كانت أقل من . ، نعزز االزهار20الكربون أكثر من  /اآلزوت نسبة تإذا كان
  .تفريش األسمدة ميكانيكيا أو عن طريق الريعن طريق إما تتم عملية التسميد 

 نخورشحوب و في هذه األعراض  و تتجلىفي فصل الصيف نقص البوتاسيوم على أشجار المشمش  أعراضتظهر : مالحظة
في هذه الحالة يجب امداد األشجار بسماد تأسيس يقدر . البوتاسيوم و غير المسقية الفقيرة منالتربة ب ،ونالحظ هذه األعراضوراقاأل
    .هكتار/ بوتاسيوممن الوحدة   200ب 
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 محاربة األعشاب الضارة .7

 للشجيرات الصغيرة  .7.1

طريق استعمال المحراث ذي الشروع في ازالة األعشاب الضارة بطريقة سطحية عن ابتداء من فصل الربيع الذي يلي الغرس، يجب 
(  الطفيلية الهجماتتقليص األقراص أو استعمال الكوفير كروب من أجل تقليص المنافسة بين األعشاب و األشجار، باإلضافة إلى 

    .التي تتخذ من هذه األعشاب مخبأ لها) اآلفات ة الحشرات

  : الكبيرة المثمرة لألشجار .7.2
  : هناك ثالث طرق لمحاربة األعشاب الضارة ببساتين المشمش

 :الحش �

 .بعض الفالحين يفضلون حش األعشاب التي تساعدهم في تغذية ماشيتهم
  :الحرث �

 إزالةمن  وبهذه الطريقة نتمكن. أدوات حرث األرض عمودياعن طريق استعمال  الربيع فصل في األرض لعدة مرات حرثب نقوم
  .كبيرة جذور لها أصبحت التي األعشاب
  :المبيدات استخدام �

 مبيد واستخدام. في فصل الخريف، قبل أو مباشرة بعد األمطار األولى إلزالة األعشاب الضارة اإلنبات مانع عشبي مبيد استخدام
  .إلنباتل مانعال عشبيال مبيدطرف التتم ازالتها من التي لم  ةوالعريض ةالرفيع اباألعش ىعل للقضاء الربيع أول في جهازي عشبي

من كما يجب تناوب العناصر النشطة لمحاربة أكثر عدد ممكن  .يجب احترام تعليمات استخدام مبيد األعشاب و الكميات الموصى بها
  .األنواع

تعزيز  تسرب المياه في التربة وبالتالي نقص كمية المياه المخزنة في التربة،من سلبيات استخدام المبيدات نجد انخفاض امكانية 
  .يتفاقم هذا المشكل في التربة الموحلة .في مناطق جريان المياه الطبيعي بالحقولفات كبيرة يانجراف التربة باإلضافة إلى تكون تجو

  التلقيح .8

إال أن بعض األصناف عقيمة ذاتيا لذا ال . إلى غرس أصناف أخرى بالبستان يعتبر المشمش من األنواع الذاتية اإلخصاب و ال يحتاج
  .يجب غرسها وحدها بالبستان

، من المفيد استخدام النحل خالل فترة مع ذلك. بدون تدخل الحشرات الملقحةبما أن المشمش ذاتي اإلخصاب، فإن اإلخصاب يتم 
   . اإلزهار تكون قصيرة إزهارأشجار المشمش، في حالة اإلزهار المبكر ألن فترة

  .اثمار األشجارر المالئمة للتلقيح تزداد نسبة في الظروف غي النحل ماكما أن استخد

 التخفيف .9

 دخول تجنب والى اإلنتاج العالية السنة في الشجرة حمولة ضبتخفي الثمرة حجم تحسين الى المشمش شجرة خفيفت عملية تهدف
  .خوخوال حكالتفا األخرى المثمرة األشجار في كما أساسية غير المشمش شجرة ثمار خفيفت عملية تعتبر .التناوب مرحلة

ثمار وعلى ثمرة أو  5-3 واليحى علاء اإلبقع متتم عملية التخفيف يدويا وتزال الثمار المحمولة على الطرود الشحمية الرفيعة جدا 
  .ورقة 15 يحتفظ بثمرة واحدة على الطرود المختلطة لكل .الزهرية مايو على باقات المحمولة ثالث ثمار
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 أمراض شجرة المشمش .10

   المشمش شجرة تصيب التي األمراض أهمالتالي  الجدول ويبين

 المشمشاألمراض التي تصيب شجرة أهم : 4جدول 

 الصورة العالج  األعراض  المرض

 المونيليا

 Monilia(الكسا  مونيلياتسبب الفطريات  �
laxa (فريكتيجينا  مونيلياو)Monilia 

fructigena (لدى شجرة  المونيليا مرض
 .المشمش

 :  إلى عدة أعراض المونيليا يؤدي مرض �
 على بقائها مع الزهرية العناقيد اقاحتر �

 التويجات، تساقط بعد األغصان
 زاتاروف تقرحات الثمار، عقد عدم  �

 مرحلة بعد األغصان على صمغية
 األغصان، سيبا اإلزهار،

 على طري عفن نمو مع اللون داكنة بقع  �
 على وبقاؤها  الثمار سيبا الثمار،

  ءالشتا فصل خالل األشجار

 المكافحة الوقائية
م على األقل، على التقليم المنتظم من 4*5الحفاظ على مسافة الغرس الكافية بين األشجار   �

 .أجل تهوية جيدة لألشجار
  المصابة األغصان قوحر قطع �
 .أو ذات إزهار متأخر حساسية أقل أصناف اختيار �
 إصابة باألشجارتجنب حدوث أي  �
 .امداد ورقي يحتوي على اآلزوتتجنب  �
 متوازن وتسميد ري اعتماد �
 انجاز عملية تخفيف الثمار و يجب ترك مسافة ثالث أصابع بين ثمرتين �
 . الطقس الجاف لتجنب انتشار المرض جني الثمار خالل �

 المكافحة الكيميائية
  مانكوزيب أو مانيبعنصر النشط طريات الذي يحتوي على الالف مبيداستخدام  �

  البياض الدقيقي

تصاب أشجار المشمش بمرض البياض الدقيقي 
  .Podosphaera tridactylaعن طريق 

  :نجدالمرض هذا  أعراض  منو
ظهور بقع بيضاء نصل الورقة و  تموج �

 .مدورة على الوجه األعلى للورقة
  ظهور بقع بيضاء على الثمار �

  المكافحة الوقائية
 حساسية أقل أصناف اختيار �
 ضللمر الحاملة المصابة األغصان وابعاد األشجار تقليم �
 هطول حال في الرش وإعادة وقائي مبيد المرا إلنتشار المناسبة المناخية الظروف توفر عند رش �

 المبيد وغسل غزير مطر
 المصفر المشمش اوراق إلتفافالشتوية لمرض  عراضاألالتخلص من األشجار التي تظهر بها  �

 .Podosphaera tridactylaالبؤراألولية للفطر للحد من عدد 
 المكافحة الكيميائية

 .استخدام مبيد الفطريات الذي يحتوي على العنصر النشط ميبتيلدينوكاب أو كاربندازيم �
 .إن التدخالت المبكرة والموجهة جيدا تمكننا من السيطرة على البياض الدقيقي بطريقة مرضية 
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 الصورة العالج  األعراض  المرض

 قااألور تقدح

 إصIIIابةعIIIن  األوراق تقIIIدح مIIIرضينIIIتج  �
 CoryneumبIIIالفطر  شIIIجرة المشIIIمش

beijerinckii. 
  :أعراض المرض تتجلى في  �
 حتقIIد ثIIم الربيIIع، فIIي اقاألور علIIى ءاحمIIر بقIIع

 تفIIIIتح قبIIIIل الزهريIIIIة العناقيIIIIد سيبIIIIا ، األوراق
 مIع الثمIار علIى صIغيرة مستديرة بقع التويجات،

 فIIرازتإ او تقرحIIات صIIمغية، فIIرازتإ احتمIIال
 اعمرالبII مIIوت احتمIIال األغصIIان، علIIى صIIمغية

 فIIي عماالبIIر تفIIتح وعIIدم الشIIتاء فصIIل نهايIIة فIIي
 المقبل الربيع

 المكافحة الوقائية
 .حساسية أقل أصناف اختيار �
على التقليم المنتظم من أجل  م على األقل،4*5الحفاظ على مسافة الغرس الكافية بين األشجار  �

 .تهوية جيدة لألشجار
 جيد بشكل البساتين تقليم �
 .المصابة األغصان قوحر قطع �

 المكافحة الكيميائية
 النحاسية المركبات احدى األمطار هطول وقبل الخريف فصل في اقاألور تساقط نهاية عند رش �

 الموسم في المرض انتشار حال في )النحاس هيدروكسيد أو أوكسيكلوريد(
  راقاألو حتقد مرض لتطور حد وضع في المونيليا و الرمد مرضي مكافحة تساهم �

 

تصمغ أشجار 
  المشمش

على شكل مرض تصمغ شجرة المشمش  يظهر
على األغصان و على  إفرازات صمغية تتكون

 اإلجهادوتنتج هذه اإلفرازات عن . البراعم
شيخوخة  ، مشكل عدم توازن التسميد،المائي

  .األشجار
 

 المكافحة الوقائية
  
 تحسين صرف المياه بالتربة الثقيلة و الرطبة �
لذا يجب دهن اإلصابات بمادة . أو الصقيع تجنب اإلصابات الناتجة عن التقليم أو عن البرد  �

 تساعد في التئامها بسرعة
 . و منتظم مع احترام الفترات المالئمة لذلك جيد بشكل البساتين تقليم  �
من  تجنب األسمدة العضوية الغنية باآلزوت تفضيل األسمدة الغنية بالفوسفور و أمالح البوتاسيوم �

 .الخشبية األنسجةاجل 
 .التأكد من التوافق بين حامل الطعم و الصنف مع التربة والمناخ �
 .باستخدام المبيدات الحشرية المونيليامكافحة الهجمات الطفيلية و خصوصا مرض  �

 

  البكتيري التقرح

من أخطر األمراض و  البكتيري التقرحيعتبر 
حيث يؤدي الى موت شجرة  األكثر انتشارا

  . المشمش
البكتيريات  بإحدىالمرض عن اإلصابة  ينتج هذا

 Pseudomonas syringae pv: الثالث
syringae ; Pseudomonas syringae 
pv morsprunorum ; Pseudomonas 

viridiflava. .و تتجلى أعراض المرض في :
 عم،االبر حول األغصان على اللون ءارحم بقع
 تلون األغصان، حتقر عم،االبر هذه تفتح عدم
 األغصان أو عالجذ قشرة تحت األوعية في

 ذبول اللون، داكنة ءاحمر تاافرز مع الكبيرة
 ،اقاألور على بقع الربيع، فصل خالل مبكر

 على وبقائها األزهار موت  ،اقاألور جفاف
  الثمار على اللون داكنة بقع األغصان،

 المكافحة الوقائية
  للجليد المعرضة أو الباردة قالمناط في عةاالزر تجنب �
 الصرف والسيئة منخفضة حموضة ذات ،قالعم قليلة ضياأر في عةاالزر تجنب �
  مقاومة أصناف اختيار �
  التقليم معدات وتطهير الربيع، حتى التقليم موعد خيرأت �
  الفتية لألشجار التقليم اماكن حماية �
 متوازن وتسميد ري اعتماد �
  المصابة واألشجار األغصان قوحر قطع �
 النيماتود مكافحة �

  المكافحة الكيميائية
 النحاسية المواد بإحدى الرئيسية واألغصان الجذع طلي �
  ظهور اول األعراض  عند النحاسية بالمركبات تامر 4- 3األشجار  رش �
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 الصورة العالج  األعراض  المرض

 اوراق إلتفاف
 المشمش
 المصفر

تفاف اوراق المشمش مرض ال تسبب فيتوبالزما
بواسطة لألشجار، و تنتقل هذه الفيتوبالزما 

تي تنتقل ال  Cacopsylla pruni  بسيلحشرة 
 . عن طريق التطعيم

يتميزهذا المرض بظهور مبكر لألوراق في 
 . فصل الشتاء و انخفاض كبير في اإلنتاج

 

 المكافحة الوقائية
 زراعة أشجار المشمش بمناطق محمية �
 أجل من المنتظم التقليم على األقل، على م4*5 األشجار بين الكافية الغرس مسافة على الحفاظ �

 .لألشجار جيدة تهوية
  لراضي التي سيتم الغرس بهاو حامل الطعم وفقا ل أصناف اختيار �
 )اآلزوت خاصة(اعتماد تسميد متوازن مع تجنب اإلفراط  �
 اإلصابات التي تحدث على مستوى األشجارتجنب  �
  المصابة واألشجار األغصان قوحر قطع �
 تعقيم ادوات التقليم بالكحول بعد استعمال من شجرة ألخرى �
 .و الربيع الخريف يبالجير خالل فصل الرئيسية األغصان و الجذع طلي �

  المكافحة الكيميائية
  .في الحد من ظهور هذا المرض تساهم المبيدات المستعملة لعالج المونيليا �
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   المشمششجرة  حشرات .11

 المشمشالحشرات التي تهاجم شجرة أهم : 5جدول 

 الصورة العالج  األعراض  الحشرة

  القراديات

: تهاجم عدة أنواع من القرديات أشجار المشمش من بينها 
ى أعراض اإلصابة بهذه الحشرات ، وتتجلاءحمرات الالقردي

 وتساقطها برونزي ثم فضي الى اقاألور لون تحول: في
 ثمار اإلنتاج، في وضعف الشجرة نمو في ضعف ،اركمب

 في واألغصان عماالبر على ءاحمرض بيو. الحجم صغيرة
 .الشتاء

  .قعلى األورا معدني زيت رشب:، ينصحالشتاء في
 رش أو معدني زيت رش:  )ضالبي سفق أوائل( عماالبر تفتح عند الشتاء أواخر في

  الشتاء في العملية تتم لم حال فيض البي على يعمل مبيد
ضد  المبيدات احدى رش )ضالبي سفق أواخر عند(اإلزهار وبعد الربيع في

  .القرديات أطوار لجميع مبيد رش ،)ضالبي من%  80 سفق عند. (القرديات

 

 كابنودال
 األسود 

ضعفا شديدا لألشجار فتتدهور  بهذه الحشرةتسبب اإلصابة 
  .وتموت فى النهاية

يرقات هذه الحشرة هي على شكل مطرقة وتدمر الجذور 
حينما تعاني األشجار من الجفاف مما يؤدي إلى موت خاصة 
وتقوم هذه اليرقات بحفر أروقة بين الخشب والقشرة . األشجار

هذه األضرار ينتج عنها ذبول غير . في أسفل جذع الشجرة
 .عادي لألوراق مع إفراز الصمغ على األغصان والجذع

  :يلي بما ينصح فإنه الحشرة، هذه لمحاربة مبيدات توفر لعدم نظرا
  البيض؛ إلجهاض بوفرة األشجار سقي   �
 رؤية يمكن حيث األشجار سبات فترة في البالغة الحشرات وتدمير جمع    �

 خفض من تمكن اإليكولوجية الطريقة هذه. األغصان فوق بسهولة الحشرات
 .متتالية ولسنوات واسع نطاق على تتم أن شريطة الكابنود أعداد

 

 الخوخ منّ 
 الدقيقي

 واألزهار األوراق يصيب حيث النباتية العصارة المن يمتص
 ينمو التى العسلية الندوة يفرز فيتلفها،كما العقد حديثة والثمار

 للثمار التسويقية القيمة من يقلل مما الهبابى العفن فطر عليها
 اإلصابة وتكون.الضوئى التمثيل عمليات إعاقة إلى باإلضافة

 .الربيع فصل خالل أشدها

  الوقائية  المكافحة
 تجنب اإلفراط في األزوت   �
 .إزالة األعشاب الضارة التي تعتبر مأوى ثانوي لهذه الحشرة �

  المكافحة الكيميائية 
استعمال مبيد يحتوي على المادة بيريكارب أو ثيامثوكسام خالل ظهور  تتجلى في

   .وقائيةأولى العالمات أو كمكافحة 
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 الصورة العالج  األعراض  الحشرة

 البحر ذبابة
  المتوسط

بفاكهة المشمش عن  فادحة خسائر تسبب ذبابة البحر المتوسط
 فى مباشرة تتجهالذي يعطي يرقات  البيض وضعطريق 
  . الثمرة لب إلى تغذيتها
 الصمغ من نقط فإن الناضجة غير للثمار الذبابة إصابةعند 
 الثمار أصيبت إذا أما الثمار من تخرج الوخزات مكان

 مختلف لون إلى الوخزات مكان الثمار لون فيتحول الناضجة
 . الثمرة على الضغط عند السوائل منه تخرج كما لينا ويصبح

 وتغذيتها اليرقات تجوال بسبب المصابة للثمار الضرر ينشأ
  .مما يؤدي إلى سقوطها الثمرة فتتلف الثمار محتويات على

 حالة وفي. الجني وقت حلول غاية إلى إيقافه يجب فال المعالجة برنامج يخص وفيما
 في بمعالجتين القيام إلى مضطرين نكون قد األمطار تساقط أو الحشرة كثرة

    .األسبوع
 قطعة لكل 3 إلى 1 بين ما المعدل في فهي استعمالها الواجب الفخاخ عدد أما

 تفوق فهي" ميد مغرب" لفخاخ بالنسبة التدخل عتبة أما. هكتارات 5 من أرضية
 اليوم في فخ لكل مصطادة حشرات 9 إلى 6 عموما أي" بروسيدا فخاخ" تدخل عتبة

  .الواحد
ونذكر إلى أن الفخ يجب أن  .وفيما يخص المادة الجاذبة فيجب تعويضها كل شهرين

. شرق -أمتار في اتجاه جنوب  2إلى  1.5يعلق على األشجار على علو ما بين 
ثمار لكل شجرة وتبين إصابة  5وإذا تمت مراقبة . ويجب المراقبة الدقيقة للثمار

  . الثمار المراقبة بلدغات الذبابة وجب التدخل من 1%
  طريق عن المعالجة هناك الكيميائية المعالجة جانب إلى أنه إلى نشير

  ) هكتار/فخ 400 إلى 30 بين ما( للحشرات الجماعي االصطياد �
   المعقمة الذكور تقنية و �
 . الطبيعيين األعداء وإطالق البيولوجية المعالجة و �
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 والتخزين التثمينو الجني .12

  الجني .12.1

   . يليتانولكانينو و جتبتدأ عملية الجني في شهر أبريل بالنسبة للصنف المبكر ماوي و تنتهي في شهر يونيو بالنسبة 
 اكتمال نمو ثمار المشمش  .12.1.1

 الى األخضر من الثمار لون تحول وعند الصنف حسب يختلف الذي األساسي للونها وفقا المشمش ثمار قطاف وقت تحديد يتمّ 
ض تنخف المشمش ثمار صالبية ألن والمداولة القطاف أثناء الكدمات من التخفيف أجل من متماسكة الثمار تكون أن يجب، األصفر
  .الفطريات ودخول )كدمات( الميكانيكية رالألضر عرضة الثمار يجعل مما القطاف بعد بسرعة

 القطف .12.1.2

 تلوث مخاطر لتجنب والتعبئة فللقط السليمة الطريقة على العمال تدريب يجبك لذل المساء، أو حالصبا في يدويا الثمار قطف يجب
 على العمال توعية يجب كما. ميكانكي ضرر أي من أو الكيميائي، التلوث من اإلنسان، عبر لالنتقال القابلة ضاألمرا من الثمار

 .العمل اثناء والتدخين األكل األظافروعدم قص ت،راالمجوه ارتداء عدم األيدي، غسل من الشخصية النظافة

   

 قطف ثمار المشمش :6 صورة 
ثمار المشمش داخل  :7 صورة 

 الصندوق البالستيكي

  :التوجيهات 

  :التالية القواعد عاةامر يجب القطاف عملية خالل
 ؛نتشها أو الثمار على الضغط عدم �
 ؛جرحها لتجنب اقواألور قاألعنا دون من الثمار فقط �
 ؛الوعاء في بقوة الثمار رمي عدم �
 ؛الشجرة من المقطوفة الثمار مع ضاألر على المتساقطة الثمار وضع عدم �
 .األعلى الى األسفل ومن داخلها الى الشجرة خارج من فالقط بدء �
 تسقط الثمار على األرض مما يؤدي إلى تضرر الثمار تجنب هز األشجار كي ال �
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  طريقة خاطئة لقطف ثمار المشمش :8 صورة 

 تخزين المشمش   .12.2

  .%85 رطوبة فيو  C°0.5تعادل ن تخزن لعشرين يوما على األكثر في درجة حرارة يمكن لثمار المشمش أ
   :، يمكن تخزينه بطريقتين مختلفتينقبل تجفيف ثمار المشمش

  ..و ذلك لمدة اسبوع على األكثر الن المشمش ال يتحمل البرد :الثالجة
  .وضعا في اكياس بالستيكية قبل ادخالها الى المجمد يجب قسم الثمار على نصفين و  :المجمد

  .قبل ارسالها للتجفيف C °10ال تقل درجة حرارته عن  بارد بيت كما يمكن تخزين ثمار المشمش في
 فرز و توضيب ثمار المشمش .12.3

 مدة طوال سالمتها يؤمن سلوبأوب بعناية المشمش ثمارتوضيب عملية تتم . يتم فرز ثمار المشمش و توضيبها بعد القطف مباشرة
 ستجان ناحية من معينة بمواصفات العبوات تتحلى أن يجب كلذل .المطلوبة الجيدة بالنوعية كالمستهل الى تصل لكي قالتسوي عمليات
كلغ بالنسبة للمشمش الذي سيتم بيعه و  5عموما يجب وضع المشمش في عبوة ال تتعدى . للعبوة العام المظهر أو التوضيب الثمار،

   .كلغ 25ال تتعدى بالنسبة للمشمش الموجه الى التحويل يتم وضعها في عبوة 
 المربى  بتحضيرالمشمش  تثمين .12.4

يجب . وتتم هذه العملية عبر مراحل صناعية حيث تخضع الثمار لمجموعة من العمليات يمكن تثمين ثمار المشمش بتحضير المربى،
  .% 45ان تحتوي المربى على الفاكهة بنسبة ال تقل عن 

 من أقل يكون أن يجب الحموضة ودرجة السكريات، من٪ 55 منها ،٪60 الجافة للمادة األدنى الحد المربى يكون أن يجب الواقع، في
  .المربى لتحسين 3.5
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 المشمش بالتجفيف  تثمين .12.5

 لتفادي ذلك و ساعة 24 التجفيف مباشرة و الجني بين الفاصلة المدة تتجاوز ال أن ويجب للتجفيف مالئمة األكثر النضج شديدة الثمار تعتبر
 .الثمار فساد
  كالتالي هما و بطريقتين التين ثمار وتجفف هذا

 العصري التجفيف .12.5.1

  .انفصاله عن الفاكهةتتم عملية تجفيف المشمش عن طريق تعريضها للحرارة من اجل تبخر الماء و ازالة بخار الماء بعد 
  :تتم عملية التجفيف بطريقتين مختلفتين

ثة هذا النظام يسمح الفاكهة ان تجف في مدة تقل عن ثال. التجفيف في مجففات الهواء من خالل تدفق الهواء الستخراج الرطوبة �
 :و تتجلى خطوات التجفيف في ما يلي. أيام

  المجفف المشمش إنتاج لمراحل تخطيطي رسم : 6جدول 

 المشمش الطازج الثمار استقبال
  فقط الصالح شالمشمب االحتفاظ و الثمار فرز

 )المياه الصالحة للشرب  استعمال  (و الماء ثم غسلها بالماء  في اناء يحتوي علي الكلور الثمار غسل
  ازالة بذور الثمار يدويا

  عملية الكبرتة عن طريق تعريض الثمار لغاز الكبريت 
  تبيض المشمش في المياه الساخنة 

 وضع المشمش في الماء الساخن المحلى
 وضع المشمش في المجفف من اجل تجفيفها

 فرز المشمش المجفف
  المقوى بالورق وتغليفها البالستيك من أكياس في المجففة الثمار تعبئة

ومن المستحسن . ساعة، حسب الكمية 12إلى  10درجة مئوية لمدة  60و  50التجفيف في فرن على درجة حرارة تتراوح بين  �
 رباءوتتميز هذه التقنية باستهالك كبير من الكه. أن يترك الباب الفرن مفتوحا من أجل خروج الرطوبة

 تجفيف التقليدي ال .12.5.2

وتعتبر هذه الطريقة غير مكلفة، إال أننا نحصل على . ألشعة الشمسلمشمش التقليدية على تعريض ثمار المشمش تقنية تجفيف ا  تعتمد
والحشرات، وكذلك بسبب    للغبار المشمشوالغذائي بسبب تعرض ثمار  من حيث الجانب الصحي منتج نهائي من نوعية رديئة

ال يسمح  التجفيف التقليدي  كما أن خسائر فادحة في اإلنتاج  في  لمختلف الملوثات األخرى، مما يتسبب خمره و تعرضهإمكانية ت
اقتصادية على ألمنتوج  تلحقه من خسائر  ارا لمباعتماد تقنية التجفيف التقليدي نظ ال ينصح وبالتالي. عوامل التجفيف ومدته  بالتحكم
  .الصحة العامة  سببه على مستوىبسبب الخطر الذي قد ت  وكذلك

  :و تتم عملية التجفيف التقليدي كالتالي
  المعالجة األولية لثمار المشمش �

 .الثمار المصابة و التالفة إلزالة المشمش ثمار فرز -
 . صناديق في هاوضع ثم واألوساخ، الغبار إلزالة المشمش غسل -
 .ازالة بذور الثمار -
 .دقيقة 30 لمدة) الماء من لتر 600/  كجم 45( الصوديوم محلول في الثمار نقع -
 ازالة الثمار من المحلول و تركها تجف لدقيقتين -
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 التجفيف بواسطة أشعة الشمس �
 وضع الثمار في مكان يسمح لها بالتعرض ألشعة الشمس -
ضغط عليها بين اثنين من أصابع للتأكد من جفاف الثمار يجب ال. ان تمتد لثالث اسابيع ترك الثمار تجف يمكن لهذه العملية -

 .إذا لم يكن هناك تدفق السائل والمشمش ليست لينة يتم إيقاف عملية التجفيف. واحدة تلو األخرى
 .علب ورقيةفي أكياس بالستيكية نظيفة وترتيبها في  هوضعو المشمش المجففةاط التق  -
  .جاف و ، باردنظيففي مكان  العلب تخزين  -

 

  التجفيف التقليدي للمشمش :9 صورة 
  التغليف �

من أجل ضمان جودة المشمش المجفف و الحفاظ  )العلب البالستيكية أو الورقية( في علب مختلفة  المجفف تتم عملية تغليف المشمش
. يجب أن يكون البالستيك قوي بما فيه الكفاية لمقاومة التدهور أثناء المناولة أو التخزين في حالة استعمال  العلب البالستيكة. عليه
 الجيدة بالنوعية المستهل الى تصل لكي قالتسوي عمليات مدة طوال هسالمت يؤمن سلوبأوب بعناية المجفف تغليف المشمش يجب

 .المطلوبة
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