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 االهمية االقتصادية و مكانة الزراعة .1

وتقدر المساحة المزروعة بمليون هكتار  في . هذه الزراعة موجودة في جميع القارات. إلى عائلة الورديات  تنتمي شجرة اإلجاص
المعلبة  اإلجاصمنقع، و اإلجاصعصير، و(مليون طن لالستهالك والتجهيز  20يبلغ اإلنتاج العالمي هو حوالي . جميع أنحاء العالم

  .، والفوسفور واليودBو  Aاكهة اإلجاص  مصدرا للفيتامينات تعتبر ف). المجمدة، وأغذية األطفال اإلجاصو

 قلع على المزارعين أجبر النارية الذي اللفحة مرضانتشار بسبب انخفاضا المساحة المزروعة باشجار اإلجاص شهدت المغرب، في
 .المصابة األشجار وحرق
 .والغرب ميدلت -) فاس -  مكناس( سايس سهول  ،)إفران -  أزرو( الكبيرو المتوسط األطلس هي الرئيسية اإلنتاج مناطق

  .والتصدير لالستهالك طن 46 000 ب إلنتاجوا هكتار 3400 بنحو المساحة تقدر ،2015 عام وفي

 متطلبات التربة والمناخ الخاصة بالزراعة .2

 ذلك من اجل تلبية متطلباتهاو. درجات مئوية 7أقل من  بها درجة حرارة الشتاء التي تبلغفي المناطق المناخية  اإلجاصتنمو شجرة 
خالل السكون، يمكن لشجرة . درجة مئوية 7.2ساعة من درجات الحرارة أقل من  1500إلى  1200بين  التي تتراوح من البرد
  . درجة مئوية 26ناقص تتحمل درجات حرارة تصل إلى  ان اإلجاص
درجات الحرارة فوق  ، بينما تؤدينشاط النحلفي نجاح عملية التلقيح ألنها تالئم درجة مئوية  26 و 21 بيندرجات الحرارة تساهم 

  .انخفاض الرطوبة الى انخفاض حجم الفاكهةب المصحوبة درجة مئوية 12درجة مئوية وأقل من  27

لضباب و هطول األمطار ، االن ان ظهور افاكهةلل جيد تلوينال يؤثر انخفاض درجة الحرارة اثناء فترة نضج الفاكهة بل يساهم في 
  .تناقص لون الثمار او تغير لونها الى البنيخالل هذه الفترة يؤدي الى 

جيد  تصريفب يزتحتفظ بما يكفي من الرطوبة ويتم األخيرة ذهه طالما أن التربة من واسعة مجموعة مع اإلجاص تتكيف شجرة
  .المواد العضويةبغنية الو يةالخصبة، الطينالتربة العميقة،  فيبشكل جيد  اإلجاصشجرة و تنمو ، للمياه

 إلجاصتقنيات انشاء بستان ا .3

 اعداد التربة .3.1

باالضافة الى امداد إعداد التربة جيدا في العمق وعلى السطح قبل غرس األشجار مع تصحيح درجة الحموضة إذا لزم األمر  تمي
على طول  القطعة األرضية المراد غرسها فإننا نكتفي بحرث عميقوإذا لم يتسنى حرث كل . التربة بالعناصر المعدنية التي تنقصها

 .متر 1,5يبلغ طولهشريط  اإلجاص وذلك على أشجارستغرس بها  التي الخطوط

 الحساسة النموحل استهداف مرالسنتين وذلك  لمدة مكافحة في حالة وجود األعشاب الضارة المعمرة ينصح باتباع استراتيجية
  .  األعشاب قبل أن تعطي البذور هذهحش  افة الىلألعشاب الضارة باإلض

من الحفاظ على رطوبة هذه األغطية تمكن  و .بالقضاء على األعشاب الضارة عن طريق خنقهاإستعمال االغطية البالستيكية  ويسمح
 حيثإنبات األعشاب الضارة  منعألنها تسود األلون ال ينصح باستعمال األغطية البالستيكية ذاتو. األرض ورفع درجة حرارتها

  .أشعة الشمس تحرمها من
 الغرس .3.2

 في والجذور المياه تغلغل تعزيز أجل من ينعمودي اتجاهين حسب بواسطة محراث سوسالج متقاطع التربة إعداد المستحسن من
 .التربة
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  .جذور الشتالت معالمتناسبة  ألبعادا وفق ميكانيكيا، أو يدويا الزراعة تنفيذ يتم
يتم حفر  ،و موضع الشمس حاالري اتجاه االعتبار بعين األخذانجاز عمليتي التخطيط و وضع األوتاد حسب كثافة الغرس المختارة ب بعد

  .الزراعة قبل أيام عدة أو الصيف في م 1 إلى 0.70عمقها  حفر
   .شتالت مختارة خالية من األمراض تتناسب مع الخصائص المناخية للبستان استخدام الضروري ومن.
 :التالية االحترازيةالتدابير ب القيامإنجاح عملية الغرس ال بد من من اجل و

عكس ذلك يتم حفر خندق وتغطى الجذور بالتراب ويتم سقي  يجب عدم إقتالع األشجار من المشتل إال بعد إعداد الحفر، �
 األشجار بانتظام في انتظار نقلها إلى األماكن المخصصة لها؛

 يجب قطع الجذور المكسورة وتوحيد طولها مباشرة قبل غرسها؛ �
إلصابة بمرض تعفن ألومنيوم وذلك تفاديا ل-يجب إدخال الجذور خالل بضع دقائق في محلول من الميطاالكسيل أو الفوزيتيل �

 ؛)الفيتوفتورا(الجذور 
 يجب وضع تربة جيدة حول الجذور؛ �
 يجب ملء ما بقي من الحفرة بالتراب ودك التراب بلطف؛ �
  يجب الحافظ على مكان إلتقاء الصنف وحامل الطعم بشكل واضح خارج الحفرة؛ �
 يجب سقي األشجار مباشرة لتفادي تكون جيوب الريح حول الجذور؛  �

  شتيلة على عينين إلى ثالثة عيون إستعدادا لتكوين الشجرة على شكل الكأسيجب قطع ال
 فترة الغرس .3.3

 الرياح أو األمطار هطول الصقيع، فترات تجنب مع مارس إلى برننو من عملية الغرس خالل فترة سكون الشتالت التي تمتد تمت
في  دفنان يكون جذع الشتلة مرتفعا عن سطح االرض وال يتم  وينبغي جيد، بشكل منتشرةو يجب ان تكون جذور الشتالت .القوية
  .التربة

 اختيار األصناف .3.4

  :إلجاص ومن اهمهابالمغرب يتم غرس اصناف قليلة تغطي االنتاج الوطني من ا. تعتبر اصناف االجاص اقل من اصناف التفاح
 ؛صفراء ذات لون كبيرة ثماربغشت و يتميز هذا الصنف  منتصف في  الذي ينضج ويليامز الصنف �
 .كبيرةال الخضراء تهفاكهب يتميزو أكتوبر في ينضجالصنف دويان دو كوميس  �
 .خضراء بفواكه تميزيوصنف متأخر النضج  الصنف كونفرونس هو �

 
  

 اختيار األصناف المالئمة ضروري من اجل ضمان االنتاجية والربح

 .المالئمة لظروف المناخية بالمنطقةيجب اختيار األصناف  �
   .يجب اختيار االصناف حسب الطلب عليها باألسواق من أجل ضمان الربح �
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 اإلجاص أهم أصناف: 1جدول 

   

 د جيل غييوط كونفرونس بوري هاردي

   

 دوايان دو كوميس وليام لويز بون

  

 اختيار حامل الطعم .3.5

 اختيار حامل الطعم المالئم

 : عند اختيار حامل الطعم، يجب األخذ بعين االعتبار المعايير الثالث التالية  �
 اإلنسجام بين الصنف وحامل الطعم؛ �
  المتطلبات من التربة لحامل الطعم؛ �
  مقاومة األمراض والحشرات؛ �
  .طريقة تسيير البستان �

 

 

 :هي لالجاص الرئيسية حاملي الطعم فإن

التي تحتوي على  الجافة التربة مع سيء بشكل يتكيف هولكن االختناق، تحملي أن لسفرجلا لحامل الطعم من نوع يمكن  : السفرجل
ألنه اكثر تكييفا وتجنب استعمال حاملي الطعم  B29وينصح باستعمال حامل الطعم . الى انه ال يتحمل المناخ الحار ةالكلس باإلضاف

 .) EMC(السفرجل انجر و اومس 

مشكل عدم  أي، و اليظهر السفرجل حامل الطعم من والجفاف للكلس حساسية أقليعتبر حامل الطعم البذري  :حامل الطعم البذري
 .بينه و بين األصناف التوافق
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يعطي حامل الطعم البذري قوة كبيرة للصنف  .B29حامل الطعم البذري و السفرجل : حامال الطعم األكثر استخداما هما المغرب، في
يبرز . عائقا في حالة كثافة الغرس المرتفعة، إال ان هذا الحمل سليم من ايمرض فيروسي و يتوافق مع اصناف اإلجاصما يشكل 
  بنشاطه و نموه السريع باإلضافة الى توافقة الجيد مع الصنف ويليامز B29السفرجل 
  كثافة الغرس .3.6

إن نظام الغرس يأخذ بعين اإلعتبار الكثافة وشكل األشجار والتي هي نتاج العالقة بين الصنف وحامل الطعم وخصوبة التربة إضافة 
 :ويمكن التمييز بين عدة أنظمة للغرس كما يوضح الجدول الموالي. إلى استفادة الموقع من أشعة الشمس

 الكثافة بحس الغرس أنظمة: 2جدول 

 عدد األشجار في الهكتار النظام
 80-150 بستان تقليدي

 200-400 بستان شبه تقليدي
 500-800 بستان شبه كثيف

 1000-1500 بستان كثيف
 1500ما يفوق  بستان عالي الكثافة

األغراس حتى وصلوا إلى ما ومع مرور الوقت بدأ الفالحون يكثفون ) هكتار/شجرة 400(م   5*5التباعد الذي كان معموال به هو 
ولكن المشاكل التي تظهر عند كبر هذه الغراس هو التالقي فيما بينها حاجبة . هكتار بل وفاقوها أحيانا/شجرة 1250و  1000بين 

  .وعليه عند اختيار الكثافة يجب التفكير في الحصول على التوازن بين قوة الشجرة واإلثمار. الشمس عن مساحة هامة من البستان

 كثافة الغرس

 المغذية العناصر يخص فيما األشجار بين الكبيرة والمنافسة للضوء كافيال غير دخولاختيار كثافة الغرس المالئمة لتجنب ال �
  ، و للحد من األمراض والحشرات التي تصيب األشجار شاحب لون وذات صغيرة أحجام ذات ثمار إلى يؤدي مما والماء

  التقليم .4

و  الميتة، ألغصانا إزالة هذه العملية الى هدفت و ،باإلضافة الى تهويتها متناغماللشجرة ا شكل على حفاظبال عملية التقليم سمحت
 .الشجرة شكل عن ةبعيدال جدا طويلةال األغصان  قطعالى و ،ما بينهافي تتقاطع التياألغصان 

  .في الحد من التنافس بين األغصان الفرعية و الجذع الرئيسي  التقنية هذهو تساهم 
 أعضاء شجرة اإلجاص .4.1

 أغصانو براعم لمختلف وصفيقدم الجدول التالي . اإلجاص شجرةاعضاء  مختلفعلى  رفتعال المهم من ،اإلجاص أشجار تقليمقبل 
  : اإلجاص شجرة
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اعضاء شجرة اإلجاص: 3جدول   

 عين خشب عسلوج غصن الخشب   

 
  

 غملوج زهري برعم غسلوج متوج

   
 خوط غصن الحمل كيس الثمرة

 

 تقليم التكوين .4.2

ومن بين األشكال نذكر الكأس و . يتم القيام به في األعوام األولى التي تلي عملية الغرس ويهدف إلى تكوين الشجرة وإعطاء شكل لها
  .المحور المركزي

 الشكل الكأسي •

وتأخذ الشجرة شكال ). 4إلى  3عموما من (سم وحوله تتوزع األغصان الرئيسية  70إلى  50تتكون الشجرة من جذع رئيسي متين من 
  .مستديرا ومجوفا، وهو شكل سهل التسيير

  : السنة األولى

تحت نقطة التقليم يتم قطعها على عينين إلى ثالثة األربع فروع المتواجدة . سنتيم 70إلى  50بعد الغرس يتم تقليم الساق الرئيسي على 
وفي فصل الصيف بتم اختيار األغصان الرئيسية المستقبلية حيث تكون موزعة بشكل جيد حول . وما بقي يتم قطعه بالكامل. عيون

  الجذع وال يجب أن تنطلق من نفس النقطة تجنبا للكسور
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 الكأسيتقليم ال مراحل 1 :صورة

  :السنة الثانية

وفي فصل الصيف يتم . سم حسب حجم كل واحدة منها ويتم التخلص من الباقي 50إلى  30يتم اختيار األغصان ويتم تقليمها على 
  .اختيار األغصان الثانوية ويتم توجيهها خارج األغصان األم ويتم تقليم الباقي أو إزالتها

  :السنة الثالثة

ونقوم . سم 50إلى  40وفيما يخص األغصان الثانوية فيتم تقليمها على . مهات ما عدى إذا تعلق األمر بتقوية محتملةيتم اإلحتفاظ باأل
وكذا البراعم " سارقي المياه"كما يتم إزالة األغصان ذت اإلتجاه العمودي . بالتخلص من األغصان غير الجانبية واألغصان الزائدة

  .من داخل الشجرة

 المحور الرئيسي •

تتكون الشجرة من جذع محوري موجه إلى األعلى وتكون برفقته أغصان مدعمة بركائز في الغالب ومتواجدة بشكل منتظم على 
 .درجة 45ويجب أن تكون زوايا اإلدراج تفوق . المحور

  :السنة األولى
في حين يتم تقليم األغصان . درجة 45بالمحور ليمتد إلى األعلى ويتم التخلص من كافة األغصان ذات الزوايا التي تقل عن  يحتفظ

  .عيون ودائما على عين خارجية 3درجة على عينين إلى  45التي لها زوايا تفوق 
  :السنة الثانية

وفيما يخص األغصان الجانبية المحتفظ بها فتقلم . في حالة الضعف يتم إعفاء الثلث األعلى من الجذع ويقلم على عين ذات نمو جيد
وخالل نمو الشجرة نقوم بإسناد األغصان إلى الركائز ونزيل البراعم . سنتم ويتم التخلص من باقي األغصان 40إلى  30على علو 

  غير المرغوب فيها
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 مراحل تقليم المحور   2 :صورة

  :الثالثة السنة

وعلى باقي الشجرة نبدأ في إنجاز . نستمر في إعفاء الثلث األعلى من الجذع ونزيل األغصان الكثيرة وخاصة تلك التي لها زوايا مغلقة
  . تقليم اإلثمار

  
 تلقيم االثمار .4.3

 :تهدف هذه العملية إلى

  الحث على ظهور أغصان حاملة للثمار؛ �
  الثمار؛التخلص من األغصان اليابسة وكثرة  �
 تمكين الشجرة من اإلستفادة من كمية كافية من الهواء والشمس؛ �
  خلق توازن بين نمو الشجرة وإنتاجها �

  
بالنسبة للتقليم الطويل، فإنه يسمح باالقتصاد في اليد العملة، يساهم في اإلثمار السريع و . اأو قصير طويالهذا التقليم  يمكن أن يكون

أما التقليم الصغير، فهو يعتمد على القيام بقطع متكرر لألغضان من أجل الحصول على اغصان فرعية . خفض حجم الشجرةفي 
  .صلبة
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   القصيرتقليم ال 3 :صورة

 تلعب عملية التقليم دورا حاسما في تحسين االنتاج 

 

 ادوات التقليم .4.4

فبعد اإلستعمال ينصح بإمرار قطعة ثوب تحتوي . على أفضل وجه يجب إستعمال أدوات حادة وخالية من الصدأ التقليمللقيام بعملية 
  .على زيت على الشفرات

  .ومن بين األدوات نذكر المقص ومقص القوة والمنشار والسالليم وماء جافيل والمعجون الئم الجروح

 
  تقليم الادوات  4 :صورة

األمراض انتقال تفادي جلأ من  

 انتقال لتفادي التقليم عملية خالل) والفأسة القوة ومقص المقص( المعدات تعقيم بضرورة العمال تحسيس من بد ال �
 .  .ألخرى شجرة من األمراض
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  التدابير التي يجب اتخاذها عند التقليم .4.5

 :التقليم قبل شجرة إعداد 

 .القواطع أو التقليم مقصات باستخدام اقطعه طريق عن الشجرة من الميت الخشب كل إزالة •
 .ااو المريضة و حرقهالتالفة األغصان إزالة •
  .بإزالتها يجبف ،غصاناال على معلقة جافة ثمار هناك كانت إذا •
 التقليم عملية تنفيذ خالل

 .مكان القطعاجل ان يتعافى  من صغير هامش ترك يجب القاعدة، غصن من إزالة في ترغب كنت إذا

 
  الزاوية الصحيحة لقطع األغصان 5 :صورة

 .برعمال فوق سم 0.5 ترك يجب فقط، برعمال الغصن فوق قطع في ترغب كنت إذا •

 .الفطريات انتشار تعزيز وبالتالي النباتية األنسجة تضر ال حتى الحاد التقليم مقص استخداميجب الحرص على  •

 .المقلم مع أكبر الخشب قطع ويمكن اليدين، من اثنين مع المقلم أو المقلم •

  .عليها للحفاظ الغصين من جزء جانب على المقصات من القطع حافة وضع •

 السقي .5

و اكتوبر خاصة ما بين  مم، ويجب سقي اشجار اإلجاص في الفترة ما بين ماي 725االجاص من الماء ب  شجرة احتياجات تقدر
  .ذروةشهري يونيو وغشت حيث تتزامن هذه الفترة مع فترة ال

الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على كمية السقي بواسطة طريقة الحصيلة المائية، و تهدف هذه الطريقة الى حساب  يتم
 يتجلى في درجةفي حين أن الطلب . الشعرية التصاعداتاألمطار، والري، و كميةمساهمة التربة، و فيالعرض  يتجلىو. المياه

  .والجريان السطحيالتدفق الخسائر عن طريق اليها  التي يجب أن تضاف ) وربما من األعشاب(من األشجار  للمياه التبخر الفعلي

. اح بسهولة وعمر األشجارالتربة المتب درجة التبخر المحتمل، واحتياطي الماء في الحسبانيجب األخذ   الحصيلة المائيةحساب ل
  .به اشجار مثمرةلبستان  0.9إلى  0.8من  زراعيأسبوعيا باعتماد معامل  الحصيلة هويمكن حساب هذ

 خطأ

 خطأ

 صحيح
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وتتيح السيطرة على  .السطحي، الغمر، الرش أو بالتنقيط السقينظام الري قبل الزراعة، قد يكون عن طريق  اختياريجب أن يتم 
  .المساهمات رة تقديالري ونظم الري الحالية إمكاني

  سقياالحتياطات الواجب اتخذها خالل عملية ال

في بساتين اإلجاص، يمكن أن يؤدي اإلجهاد المائي خالل المراحل الحرجة إلى سقوط أوراق، وانخفاض الغلة  . �
 . نموالثماراالزهار، عقد الثمار، نمو الثمار، وأيضا خالل نهاية مرحلة : وانخفاض الدخل، وخاصة خالل مراحل

 .وتعفن الجذور وموتها غيجب الحذر من المبالغة في الري حماية لألشجار من اإلصابة باالصفرار والتصم �
 الثمار عقد وبداية اإلزهار فترة خالل الري ايقاف �
 استعمال تقنية الري بالتنقيط من أجل اقتصاد مياه الري �

 التسميد .6

من  هكتار/ وحدة  400إلى  300 ب، من السماد العضوي هكتار/ طن  60إلى  50امدادها ب  أثناء إعداد التربة، من الضروري
شكل كبريتات البوتاس أو كبريتات  على من البوتاسيوم.هكتار/ وحدة  400إلى  300ب شكل سوبيرفوسفات و  على الفوسفور

 .مزدوجة أفضل من البوتاس

 1/3 على مقسمة من اآلزوت هكتار/وحدة 120 و العضوي السماد من هكتار/  طن 25 إلى 20 كمية  المثمرةلألشجار توفر أن يجب
 مرحلة في النترات على شكل 1/3 و اإلزهار مرحلة في نترات على شكل 1/3 و ،ظهور البراعم مرحلة في األمونيوم نترات شكل في
 رغيوت األوراق اصفرار لمنع الشتاء فصل في فوسفات سوبر P205على شكل  من هكتار/  وحدة 100-50 إلى حاجة وهناك. ثمارالنمو
   .الورقية األوردة لون

 كبريتات شكل اضافة البوتاسيوم على األفضل فمن. ي عليهاحتوت التي الطين نسبة  وخاصة التربة، نوعية على البوتاسيوم كمية عتمدت
  .هكتار/وحدة 150فيجب اضافة  الطينية لتربة ، اما بالنسبةK20 من هكتار/وحدة 75-50يجب اضافة  :الرملية، التربة في. البوتاس

األوراق بمحلول يتم امداد األشجار بها عن طريق رش  أن األفضل فمن والمغنيسيوم، البورون وخاصة الدقيقة، للمغذيات بالنسبة
  .مذابة في الماء من هذه العناصر )الماء من هل/  كجم 0.5(منخفض تركيز يحتوي على

  الواجب اتخذها خالل عملية التسميد االحتياطات 

يجب اجراء تحليل التربة لمعرفة نسبة العناصر المعدنية وذلك من اجل تحديد كمية األسمدة التي يجب امداد اشجار  �
  .بها اإلجاص

 .نقص العناصر الصغرى من اجل تحديدالتحليل الورقي مع تحليل التربة خاصة  قفرايجب أن يت �
 .استعمال األسمدة من أجل الحفاظ على التربة عقلنة �

 :يبين الجدول التالي اهم االعراض التي تصاب بها شجرة اإلجاص عند نقص احد العناصر المغذية

 

 

  



 المراجع التقنية والتقنية اإلقتصادية عدادإ

 

حلة 
لمر

ا
3 :

الح
ل للف

 دلي
عداد

إ
-  

لة 
سلس

ص
الجا

ا
 

13 
 

اعراض نقص العناصر المغذية عند شجرة اإلجاص: 4جدول   

  

 نقص البوتاسيوم  نقص اآلزوت

  

 المغنيسيوم نقص نقص الفوسفور

  

 نقص البور نقص الكالسيوم
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 نقص الحديد نقص الزنك
 

 صيانة األرض و محاربة األعشاب الضارة .7

 فئات األعشاب الضارة .7.1

  .تنقسم انواع  األعشاب الضارة الى ثالثة انواع السنوية واألعشاب التي تعيش سنتين واألعشاب المعمرة

 األعشاب الضارة السنوية �

 
  .تنبت وتزهر وتعطي البذور خالل السنة هي التي

 
 ضارة التي تعيش سنتيناألعشاب ال �

 .الثانية السنة في والزهور األولى السنة في أوراق تنتج أنها أي عامين، لمدة دورة لديها النباتات هذه

 ولكن النباتات، هذه تموت ،االزهار بعد. حولها تنمو التي ألشجارا مع والمياه المغذيات على والسنوية السنوية األعشاب تتنافس
 .سنوات االجاص لعدة أشجار اإلضرار في تستمر أن يمكن التربة، في تخزينهايتم  بذورها

 األعشاب الضارة المعمرة �

 طريق عنتتكاثر  ان بعضهاليمكن  و،المختلف روالجذ مانظ قبل من التربة في تنتشر ما وعادة عديدة، لسنوات تعيش النباتات هذه
. األرض على تقع التي البذور انتاجو جذورها تمتد عن طريق البستان، و تنتشر في السنة في واحدة مرة تزهر ما وعادة. البذور
  .كانت مجتمعة بكثافة حول االشجار إذا خاصة ،اشجار اإلجاص مع المعمرة النباتات تتنافس أن يمكن

 الضارة األعشاب من إلجاصا ألشجار الحساسة المراحل .7.2

بالنسبة للشجرة المثمرة، . ألعشاب الضارة تغطي األشهر الثالثة األولى بعد الغرسالشجار االجاص من افترة الحساسية العالية 
وتتطابق . زمن الربيع حتى بداية يوليو. ، أيالبرعم النهائيعم ومرحلة تشكيل ابرال ظهوربين  تظهر اآلثار السلبية لالعشاب الضارة

  :مراحل قياسيةهذه الفترة مع أربع 

  اإلزهار؛ �
  عقد الثمار؛ �
  نمو الثمار؛ �
  .بداية تكون براعم اإلزهار �
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  محاربة األعشاب الضارة .7.3

ن يحستتنفيذ مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على التربة في حالة جيدة بعد الزراعة، من أجل  في األرضصيانة تتجلى 
األعشاب  عن طريق مكافحة ميكانيكيا على الطبقة السطحية، أواعداد التربة هذه العملية عن طريق نقوم بيمكن أن . روعمل الجذ

 تبخر نسبة  األعشاب الضارة والحد من القضاء علىوتهدف كل هذه التقنيات إلى . .بتغطية االرض باألغطية البالستيكية، أو كيميائيا
  . المياه

من اهم  حش االعشاب يدويا او ميكانيكيا يعتبر. الضارة األعشاب على للسيطرة اباألعش مبيداتتستعمل  ،االجاص بساتين في
  .التي تمت بها عملية غرس األشجار سنةال خالل وخاصة الضارة، األعشاب على للقضاء أخرى فعالةال الطرق

 .مواشيهم تغذية من اجل العشب بحش يقومون المزارعين بعض أن إلى اإلشارة وتجدر

 وقايات دليل فيتوجد  التي األعشاب مبيداتوينصح باستعمال  الضارة األعشاب من التخلص على المسجلة األعشاب تساعد مبيدات
للمبيدات التي تستعمل في بساتين ، و بالنسبة الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب مصالح طرف من المعتمد النباتات

   )اومنيكات(أو باراكات ) فيستفال(أوكساديازون  المبيدات التي تحتوي على المادة اإلجاص نجد

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

.  

 التلقيح .8

صنفين بين المتقاطع  يتم عن طريق التلقيح التلقيح حدوث أن ي، أذاتيا لحصول التلقيحغير متوافقة  االجاصأشجار  أصنافتعتبر
، و بالتالي يجب غرس صنفين في البستان من يجب اخذ هذا االمر بعين االعتبار االجاصعند غرس أشجار .مطلوب إلنتاج الفاكهة

يقدم الجدول و. التلقيح لضمان ضروري وهذا امر .)تزهر التى والملقحات الرئيسية المحاصيل أصناف( اجل تلقيح بعضهما البعض
  :األصناف المتوافقة في ما بينها  أنواعبعض  التالي 

االصناف المتوافقة: 5جدول   

 الصنف الذي سيلقح الصنف الذي سوف بتم تلقيحه
(Précoce Morettini Coscia  (موريتني البكرية يا كوس  

Coscia كوسيا   Précoce Morettini موريتني البكرية    
Dr Jules Guyot د جيل غييوط    Williams  وليام 

Williams وليام      
Dr Jules Guyot   د جيل غييوط 

Conférence, كونفرونس   

Louise Bonne d’Avranches لويز بون دافرانش    Beurré Hardy  بوري هاردي 
Williams وليام 

Passe Crassane  بان كراسان Beurré Hardy بوري هاردي 
  

  .ف الرئيسيالصندمج أصناف الملقحات مع للغرس من اجل ويمكن اختيار طريقتين 
صفان حيت نقوم بغرس :صنفينلل ةالزراعة المتناوبطريقة  اختيار يتمالتجارية،  القيمةكال الصنفين نفس لإذا كان  :الطريقة االولى

  .صفوف من الصنف الرئيسي 6 من صنف الملقحات بالتناوب مع
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هذا النظام التلقيح يجعل  و.الرئيسيأشجار من الصنف ا 8إلى  5كل  االجاص الملقحة بينللزراعة هي إدراج شجرة  الطريقة الثانية
  .أكثر فعالية حتى في ظل الظروف الجوية السيئة

  .و يتم التلقيح بواسطة الحشرات التلعب الرياح دورا اساسيا في تلقيح اشجار اإلجاص،

 اإلجاصشجرة  وحشرات أمراض .9

  مكافحة األمراض و الحشراتاالحتياطات الواجب اتخذها خالل  

 .اجراء المراقبة الحقلية للحد من انتشار األمراض و الحشرات �
 .تبني اسس المكافحة البيولوجية ضد األمراض و الحشرات �
 ).احترام الكمية المسموحة(استعمال المواد الكيميائية  عقلنة �

  
   اإلجاص شجرة تصيب التي و الحشرات األمراض أهمالتالي  يبين الجدول
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 التي تصيب شجرة اإلجاص و الحشرات األمراضأهم : 6جدول 

/ المرض
  الحشرة

 الصورة العالج  األعراض

البياض 
  الدقيقي

 يطلق على بيضاء بقع ظهورب المرض هذا يتميز
  .والفواكه واألوراق البراعم

 بودوسفهيرا الفطر في هذا المرض يتسبب
 . ليوكوتريتشا

 

  :ةالوقائي المكافحة
البستان، من المستحسن تجنب المناطق الضعيفة التهوية، التي تؤدي إلى تطور  غرس عند  •

  .المرض
  .اإلفراط في كمية االسمدة اآلزوتية من المستحسن تجنب •
  .وحرقها المصابةإزالة األغصان  يجباألشجار،  اصابةعندما  •
  يساعد على السيطرة على المرض التخفيفخالل عملية  المصابة براعم الالقضاء على  •

  :الكيميائية المكافحة
اما اذا كانت . ت نسبة االصابة ضعيفةالكبريت إذا كانيتم معالجة األشجار بمبيد يحتوي على 

 .نسبة االصابة يجب استعمال مبيد فطري من اجل الحد من انتقال الفطر الى البراعم الجديدة

 التبقع 
 )الجرب(

وتتجلى .هذا المرض فينتورا بيرينايسبب الفطر 
  :اعرض المرض في 

ذاث ظهور بقع غير النظامية : على األوراق �
  على الجانب السفلي من األوراق اسود لون 

صغيرة أو مستديرة التي بقع : على األغصان �
  .جفاف االغصانيمكن أن تسبب 

  عميقةتشوهات والشقوق : على الفواكه  �

  :ةالوقائي المكافحة
بجمها و حرقها باالضافة الى االغصان و االوراق و الفاكهة ، يوصى األوراقعند سقوط  •

  .في السنة التالية االصابة من أجل الحد من المصابة 
االفراط تقليم يسمح بيهوية األشجار بشكل جيد، و اعتماد نظام تسميد متوازن مع تجنب اختيار  •

  ..في كمية اآلزوت المستعملة
  :الكيميائية المكافحة
وتتمثل االستراتيجية . األوراق اصابةقبل في استخدا م مبيد فطري العالج الوقائي يتجلى 

 3(مبيد للفطريات من عائلة مثبطات اإليثيلول الحيوي بعد بدء األمطار األولى رشالعالجية في 
 .)أيام 4إلى 
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/ المرض
  الحشرة

 الصورة العالج  األعراض

 الفتاكة األمراض بين من النارية اللفحة تعتبر اللفحة النارية
و ينتج هذا المرض عن االصابة  .بأشجاراإلجاص

تتمثل اعراض  .إروينيا أميلوفورابكتيريا بال
   :اللفحة النارية في

 األجزاء تذبل اإلزهار، بعد الربيع فصل في �
 أوراق المتفتحة، األزهار ذبول: النباتية
 و تجف ثم البراعم، و الزهرية الباقات
 بالنار محروقة كأنها و سوداء -بنية تصبح

 العضو يجف األعراض، ظهور بعد
 .قوس شكل على ينحني و المصاب

 في تذبل و بالكامل تجف أن لألغصان يمكن �
 .أيام بضع

  الفتية الثمار تنكمش النباتية، األجزاء تلتف �
 بين من هي و الشجرة على تبقى و

 النارية اللفحة مرض تميز التي  األعراض
 شكل على أوال  الشمعية اإلفرازات تظهر �

 مليئة لزجة، و بنية تصبح ثم لبنية إفرازات
 سطح على تتدفق السكريات، و بالبكتيريا
 و كريهة رائحة تطلق و المصابة األغشية

 .مميزة
 األغصان،: ليعم تدريجيا المرض ينتشر �

 و شجرية أو خشبية فروع المثمرة، الفروع
 المصابة، األماكن في اللحاء يلتوي. الجذع
 إفرازات من قطرات منها تتدفق حيث

 تتلون. البني اللون إلى تميل صفراء شمعية
 . القاتم األحمر باللون للحاء الداخلية الجهة

 إنتشار يتوقف الشتاء، فصل قروب  عند  �
 األغصان، على تقرحات تتشكل و النخر

 .الجذع و الخشبية الفروع

  :الوقائية المكافحة :
 إلى سم 50 طول على بقطعها المصابة األعضاء من جزء أو األعضاء جميع إزالة •

 النحاس بين خليط( نحاسية بمادة الجروح حماية ويجب المرئية األعراض أماكن تحت سم 100
 للقطعة المباشر المحيط في المقطوعة األجزاء حرق ويتم"). الماستيك" الجروح الئم والمعجون
  .األرضية

  واليدين التقليم أدوات تعقيم قبيل من النظافة تدابير احترام •
 بمنتوج بالمعالجة جهة من الشتاء فصل جروح بتجنب األولي التطعيم من الخفض •

  اإليراق؛ بداية قرب عند آخر منتوج او نحاسي
  الصيف؛ فصل في تظهر التي المتأخرة األزهار إزالة •
 سيساعد ما وهذا والنحل) البق -  البسيل -  المن( والماصة الالدغة الحشرات مراقبة •

  العدوى؛ انتشار من الحد على
  مصابة؛ غير مناطق إلى مصابا إعالنه تم موقع من النحل خاليا تنقل منع •
  ؛)ذلك إلى وما النار وشوك الزعرور،( المضيفة النباتات حرق •
  .مباشرة وحرقها البستان أشجار جميع اقتالع يجب الوباء حالة في  •
  
  السيطرة الكيميائية 

 .يحتوي على امالح النحاس  استخدام منتوج
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 الصورة العالج  األعراض

  الكاربوكابس
تفاح دودة ال(

 )و اإلجاص

تسبب حشرة الكاربوكابس اضرار كبيرة بفاكهة 
  .االجاص

بعد فقس . تضع هذه الحشرة بيضها في شهر ماي
  .  البيض تخترق الدودة الثمار

  األضرار و األعراض وصف
 في بالفضالت مليئة الشكل لولبية أنفاق تظهر
 تنتقل اليرقة، حجم زيادة مع األنفاق تتسع و البداية

 و الثمار تسقط. ثاني نفق تحفر أو أخرى ثمرة إلى
 نحو دائما األنفاق تتجه. لألكل صالحة غير تصبح
 .البذور على اليرقة لتقضي النواة

  المعالجة فترات

 أن يجب. الفيرومونية المصائد باستعمال الخطورة فترة خالل دائمة الحماية تكون أن يجب •
  .( اليوم/  فراشات 3( العتبة فترة تتجاوز

 الخسائر تتضاعف أن يمكن. الكاربوكابس لمكافحة حاسمة األول الجيل ضد المكافحة نوعية •
  .2ج و 1ج بين مرات بعشر

 لكن. ضررا أقل الثالث الجيل يكون الثاني و األول الجيلين في التحكم تم ما إذ حالة في •
 في واإلستمرار)  الثمار على الثقوب عن البحث(  دائمة البساتين مراقبة تكون أن يجب

  .الجني غاية إلى الفيرومونية المصائد باستعمال الحشرات مراقبة
  الكيميائية السيطرة

 الرصد معطيات و الكاربوكابس بيولوجية على الكيميائية المكافحة ترتكز:  المكافحة إستراتيجية
 أن يجب ). التأثر قابلية مرحلة(  لألشجار النباتي النمو مرحلة و الطيران فترات لتوقع الجوي
 10 من إنطالقا هك/  مصيدة وضع .الحرارة درجة  إنخفاض و إرتفاع مقياس الفالح لدى يكون
  .يوميا عليها القبض تم التي الحشرات عدد تسجيل و بإحصاء القيام و أفريل

اليوم عند / المصيدة/ فراشات 3بدء المعالجة األولى عند القبض على :معالجة مضادة للبيوض
م على مدار يومين، القيام °18) طلوع وغروب الشمس (وصول درجات حرارة الشفق 

  بمعالجة مضادة للبيوض 
 لليرقات مضادة معالجة

 10 أساس على م°90 إلى الحرارة درجة وصول اليوم،/ المصيد/  فراشات 3 على القبض عند 
 يعادل مما م°90)=  م°10 -  اليومية و المعتدلة الحرارة درجات مجموع(  البيوض وضع بعد

 . لليرقات مضادة معالجة: التحضين فترة
 من للتخلص لليرقات مضادة بمعالجة أوال القيام يجب المصائد، وضع في التأخر حالة في 

 باستعمال أعاله المذكورة اإلستراتيجية إتباع بعد أيام 3 المعالجة إعادة و المتواجدة اليرقات
 .اليرقات و للبيوض مضادة مبيدات

 

 



 المراجع التقنية والتقنية اإلقتصادية عدادإ

 

حلة 
لمر

ا
3: 

الح
ل للف

 دلي
عداد

إ
-  

لة 
سلس

ص
الجا

ا
 

20 
 

/ المرض
  الحشرة

 الصورة العالج  األعراض

 فويرستر، بيري كاكوبسيال( تعتبر حشرة البسيل  البسيل 
 الثانية الرئيسية اآلفة هو) بسيليداي هوموبتيرا،

حشرة  بعد االجاص شجرة التي تهاجم
  .الكاربوكابس

 واألفرع األوراق من النسغ الحشرة  تمتص
 تؤدي التغذية أثناء سامة مواد تفرز. والثمار
 إلتالف وتؤدي.  األوراق على بنية بقع لظهور
 ثمار تشوه و األوراق وتساقط.   الثمرية البراعم
 الموسم في المحصول تدني وتسبب الحالي الموسم
 األفرع على العسلية الندوة البسيل تفرز.  التالي

 في الغازي التبادل على تؤثر التي واألوراق
 الذي األسود العفن فطر النتشار وتؤدي الشجرة
 أسود لونها فيصبح والثمار األفرع تشوه يسبب

 تميز يمكن للتسويق،  صالحة غير وتصبح
 على نقاط بشكل العسلية الندوة  بمشاهدة اإلصابة

 الحوريات تشاهد وحولها الشجرة تاج أجزاء كافة
 الشجرة من تطير  الكاملة الحشرات تمييز يمكن و

  ..الضرب مظلة  على التقاطها ويتم قفزات بشكل

 المكافحة الوقائية
 زراعة أشجار اإلجاص بمناطق المتالئمة مع متطلباته �

  ،لضمان تهويتها جيدا األشجار بين الكافية الغرس مسافة على الحفاظ �

 .لألشجار جيدة تهوية أجل من المنتظم التقليمانجاز  �

 )اآلزوت خاصة(تجنب اإلفراط اعتماد تسميد متوازن مع  �

 .استعمال االعداء الطبيعية للقضاء على البسيل كالخنفساء �

   الكيميائيةالمكافحة 
  يمكن من السيطرة على البسيل :الموسم بدايةالحشرية في  مبيداتاستعمال ال �

 او  اإليثيل الكلوربيريفوس الذي يحتوي على العنصر النشط الحشري المبيد رشب ويتم ذلك
 بعد مباشرة يمكن استخدام الزيوت البيضاء ،امشمس ومعتدال الطقس عندما يكون اإلندوسلفان

  .المباشر االتصال طريق عن البالغين قتل حيت يتم بسيلال على سيطرةلل عمابرال كسر
  الموسمية المبيداتاستعمال  �

المبيدات الموصى  اذالم تتم السيطرة على حشرة البسيل يجب استعال ،ماي شهر نهاية حلولعند 
 ..والبيرثرويد أبامكتين سبينوساد، بها مثل 

 

 تحط أبريل شهر وخالل بالفصة النوع هذا يوجد المن األسود 
. شجرة االجاص مبراع على الطائرة األشكال

 األسود للمن تعرضا األكثر الجديدة األغراس وتعد
 .وتجف اإلصفرار إلى األوراق تميل حيث

  .يمكن مكافحة المن بواسطة المترسات و الطفيليات الطبيعية كالخنافس
  .يمكن للمبيدات المستعملة ضد حشرة البسيل في بداية الموسم الحد من حشرات المن

عند المكافحة الكيميائية يجب مراقبة البراعم الصغيرة لمعرفة وجود المن و عددها، و يجب 
االعداء الطبيعية  يتم القضاء على  ال حتىميات الموصى بهاا القيام بالمكافحة مبكر و احترام الك

 .البسيل لحشرة
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قملة سان 
 خوسي

. السنة خالل مستمر شبه نمو لها يكون القملة هذه
" النسغ" النبات لماء وماصة الدغة هي القملة هذه

 اجتفاف إلى يؤدي مما مسموم لعاب بحقن وتقوم
 حديثة األغراس يخص وفيما. المصابة األعضاء

. السريع ذبولها إلى تؤدي القملة هذه فإن النشأة
 الثمار تصاب القملة لهذه القوي الهجوم حالة وفي
 ..التسويق صعبة يجعلها مما

  .للقملة الشتوية ألشكالا للقضاء على موجهة التي تكون البيضاء بالزبوت الشتاء معالجة تتم
  .الرشاش قاذفات بواسطة الشجرة كل يبلل مبيد باستعمال ينصح اإليراق وبعد 
  

  :المكافحة البيولوجية 
اال ان فعالية هذه  .بواسطة المترسات و الطفيليات الطبيعية كالخنافس القملةيمكن مكافحة 

  .االعداء تقل عندما يكون عدد القملة مرتفعا
. 
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 والتخزين والتثمينالجني  .10

 الجني .10.1

 على نضجت قاسية و يجب جنيها قبل ان اللون و خضراءحيث تبقى الثمار  للجني قبل تغير لونها األمثل النضج الى فاكهةتصل 
و   .حيث تمتد فترة الجني من غشت الى اكتوبر حسب االصناف يتم تحديد موعد الجني اعتمادا على مدى صالبة الثمارو. الشجرة

  يؤثر نضج الفاكهة عند القطف على قدرتها على التخزين و على جودتها النهائية

األضرار المادية أو الميكانيكية  وتظهر على الفاكهة.لكدمات أثناء عمليات االنتقاء والمناولةاتكون فاكهة اإلجاص عرضة لالصابة ب
تجنب يجب . أثناء التخزين ولكنها تظهرذلك الوقت،  ال تظهر تلك العالمات ثل عالمات االحتكاك أو كدمات بسبب تأثير أو ضغط، م

 .باردمن اجل التخلص من حرارة الجني مكان في أيام بضعة اإلجاص فاكهة ةتعبئيمكن  .الصناديق سالل والاإلفراط في ملء 

 :منه هذة العملية طلبتتث يالفالح ح على ثقيال عبئا الجني عمليةتشكل 

 .بشكل جيد الجني موعد من اجل تحديد الفاكهة لمراحل نمو جيدة معرفة •

 .من اجل تعبئة اليد العاملة الكافية للقيام بهذه المهمة و االدوات الالزمة البستان، يةإلنتاج المناسب مييالتق •

  .عملية الجني تنظيم في كبيرة دقة •

 :الالزمة لجني اإلجاص هي معداتال

 ثقيلة؛ خشبية صناديق •

 .البالستيك أو الخشب من مصنوعة خفيفة صناديق •

  ؛"بالوكس أو باليت" البالستيك أو الخشب من الكبيرة التلفيف صناديق •
 .العامل يعلقه الذي الجني كيس •

  الجني؛ سلم •

 الثمار لنقل الجرار مقطورة •

 من اجل الحفاظ جودة ثمار االجاص

 وضعها بل الثمار رمي عدم يجب كما. اليد تدوير هي طريقة وأفضل الثمار يجروا أن يجب ال بالجني المكلفون العمال �
 .الجني سلة أو كيس في بعناية

 قابلة غير يجعلها ما وهذا الشمس بضربات بالتلف تصاب ال لكي طويلة لمدة الشمس ألشعة الثمار تعريض يجب ال �
 للتخزين

 تخزين اإلجاص .10.2

وبيعه بعيدا عن أماكن إنتاجه كما أن البيع يكون بشكل تدريجي وهذا ما يستلزم تخزين  ما نكون مضطرين إلى نقل اإلجاص غالبا
  .الثمار لمدة طيلة شيئا ما بين الجني والتسويق

 :بالنسبة للتخزين متوسط وطويل األمد من شهر إلى ستة أشهر فهناك ثالثة طرق مستعملة

 

  



 المراجع التقنية والتقنية اإلقتصادية عدادإ

 

حلة 
لمر

ا
3: 

الح
ل للف

 دلي
عداد

إ
-  

لة 
سلس

ص
الجا

ا
 

23 
 

 التخزين في مكان مهوأ •

هذه . درجات الحرارة المنخفضة خالل اليل فقط هي التي تأخر من نضج الثمار. الثمار يتم وضعها في مكان مغلق بدون برد مصطنع
 .من أسبوعين إلى شهرين اإلجاصالطريقة التقليدية تمكن من تخزين 

 التخزين في بيت بارد عادي •

و الحرارة والرطوبة داخل غرفة التبريد هي التين تتحكمان . بشكل مصطنعيتم باإلحتفاظ بالثمار في مكان مغلق حيث يتم إنتاج البرد 
  . في التخزين

  .ويتكون البيت البارد من بنية التحكم في الحرارة الثابتة ومجموعة التبريد وجهاز المراقبة والتنظيم

 التخزين بواسطة الهواء المراقب •

لمدة أطول مقارنة مع التخزين في بيت بارد عادي وقد تختلف مدة  جاصاإلالتخزين بواسطة الهواء المتحكم فيه يساعد على تخزين 
 التخزين حسب األصناف حسب األصناف

 تلفيف اإلجاص .10.3

 . هذه العملية تسعى إلى وضع الثمار في صنادق ورقية صغيرة أو في رزم من أجل نقلها وبيعها

  :هذه الصنادق الورقية أو الرزم لها عدة وظائف
  حماية الثمار؛ •
  المنتوج وتخزينه؛نقل  •
 .إشهار المنتوج •

  .إلخ...وتدل الملصقات على المنتوج عن هوية المنتوج وتاريخ إنتاجه ووزنه والمنتج 
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