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 تقديم

المراجع  إعدادلمكتب الوطني لإلستشارة الفالحية بتكليف مكتب الدراسات نوفيك بالدراسة المتعلقة باقام 
 .ف.إ.و.م/31/2015التقنية والتقنية اإلقتصادية في إطار الصفقة رقم 

 :وبالرجوع إلى دفتر التحمالت فإن المهام التي سيتم القيام بها خالل هذه الدراسة هي كاآلتي

 داد مذكرة حول منهجية العمل؛إع: 1المرحلة  •

 وصف السالسل اإلنتاجية؛: 2المرحلة  •

المراجع التقنية والتقنية اإلقتصادية الخاصة بالسلسلة المعنية باإلضافة إلى  إعداد: 3المرحلة  •
الدالئل الخاصة بالمستشارين الفالحيين والبطاقات التقنية للفالحين خاص كل سلسلة وبكل جهة 

 ؛وبكل منطقة متجانسة

  .السالسل والتدابير المواكبة تحسين طرق: 4المرحلة  •

 .الفالحيينخاص ب دليل عملي لزراعة العنب إعدادالتقرير الموالي بيتعلق 
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  ئدةاالهمية االقتصادية لعنب الما .1

 172 منها سنويا العنب من طن ألف 230 بإنتاج تسمحو ،هكتار ألف 69 ب تقدر مساحة على بالمغرب الكروم تزرع
   .النبيذ عنب من طن ألف 58 مقابل المائدة، عنب طن من ألف
  .والصويرة الخميسات سال، الرباط بنسليمان، الحوز، دكالة، بمناطق المائدة عنب من % 71 إنتاج يتم

موسكات االسكندرية  من كل يحتل بينما .الكرومالمزروعة ب المساحة من % Doukali( 42(يحتل صنف الدكالي 
)Muscat d’Alexandrie( فالنسي و)valency( أبو و)Abbou( المزروعة مساحة من %6 و %9 و %10 التوالي على 
  .العنبب
 من 61.2% نسبة المحلية األصناف تغطي ، حيثوالمحلية األجنبية األصناف من مجموعة من العنب موكر لوحق تكونت

من  %41يعتبر الصنفان الدكالي وأبو أهم األصناف المحلية المزروعة بنسبة تقدر ب و الكروم، شغلهات التي المساحة
  .للصنف أبو المائدة عنب مساحة من % 7 المساحة للصنف الدكالي مقابل

در بنسب تق وفرة األكثر هي (Muscats)موسكات  و )Valency( نجد األصناف فالنسي ،األجنبية ألصنافأما بالنسبة ل
  .مائدةال عنب مساحة من %16و % 8 ب التوالي على

 العنب لنمو الالزمة المناخية الظروف .2

 احتياجات تتراوح. العنب زراعة نجاح على تأثيرا المناخية العوامل أهم من الحرارية واالحتياجات الحرارة درجة عتبرت
 أثناء الصفر درجة إلى الحرارة انخفاض ويسبب. C2° عن يقل وال C10° عن يزيد ال يومي بمتوسط للعنب البرودة
 .االنخفاض مدة طالت إذا خصوصا العنب وملكر بالغا ضررا الشتاء
 والنشاط النمو بدء درجة وهي يومي كمتوسط C 12° إلى الحرارة درجة ترتفع عندما الربيع في العنب براعم وتنفتح
 متوسط يقل ال حيث الحرارةب متميز نمو موسم إلى يدةج بحالة ثمارهاإلو لنموها األصناف معظم وتحتاج. العنب لبراعم
 .الجفاف ويسوده 19 ـ C 18° عن أثناءه الحرارة درجة

 النامية األفرع كسر إلى باإلضافة، الطبيعي حجمها إلى تصل الحيث  العناقيد ضمور إلى القوية رياحال يؤدي هبوب
 التربة من الماء انفقد زيادة، ويؤدي أيضا إلى بالرمال محملة الرياح كانت إذا خصوصا الثمار وخدش األزهار وسقوط
 . السائدة الرياح التجاه موازية كروم العنب زراعةمراعاة  و الرياح مصدات تثبيت يجب ،األسباب ولهذه .والنبات
 دون لتنمو سنويا األمطار من مليمتر 500 إلى تحتاج ، ألن كروم العنبالعنب زراعة في األمطار على االعتماديمكن 

 ).المعقود والتوت الزهور تدفق(زهار اإل فترة المياه خالل لنقص جدا حساسة كروم العنب لكن. ري

 االصناف اختيار .3

 ).للحفظ الكفاءة الشكل، الذوق، ،العنب لون( التسويق معاييرعلى و النضج فترة مستندا على الصنف اختيار يكون أن يجب
 نكهتهاو التجارية، وقيمتها ،النضج فترةو ،)البنفسجي األسود، األخضر، األصفر،( عنبال بلون دةالمائ عنب أصناف تتميّز

 ).البسيطة النكهة أو « Musqué » مسكنكهة ال( ورائحتها

 :، نجدالمغرب في المزروعة المائدة لعنب الرئيسية األنواعمن 

 Cardinalكاردينال  �
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 المظلة تقليممع نظام  يتكيفو ،الطويل التقليم يحب الحيث  قوية يةأصول ذات بن يفضل هذا الصنف التطعيم على
)Pergola(.  

  عند نضجها الفور على العنبثمار  يجبو. جيدة ليست لنقلل كفاءته المبكر، األسود العنب أنواع أفضل من إنه
  Victoriaفيكتوريا  �

 ةعالي ذات إنتاجية والعفن، الدقيقي للبياض مقاومة وهي. زراعةنظم ال لأشكا جميع مع تتكيف ،مقاومة جيدةو قوية كرمة
  .بسهولة هكتار/  طن 20 إلى تصل حيث
 .ةالثابت إنتاجيته وكذلك العناقيد، جودةو ،نضجه المبكربهذا الصنف  يتميز

    ’ItalieMuscat dالموسكات اإليطالية  �
ة مرتفعة، حساسية قليلة اتجاه البياض في المناطق ذات حرار و تعليق طويل، ممتاز عالي تسنيد تطلبي، مقاومجد  صنف

  .يقي و التعفن الرماديالدق
  .في االسواق محبوبة و مفضلةفهي  .لنقل ولو لمسافات طويلةل صالح عنبه كما ان
   Muscat d’Alexandrieسكندرية موسكات اإل �

  .) Pergola(التعليق مظلي الشكلمع جميع اشكال التعليق و كذلك  يتأقلميعطي انتاج جيد،  ،مقاومنبات جد  
 .ستعمل هذا الصنف النتاج عنب لالستهالك الطريي

   Sultanineسيلطانين  �
  .يتطلب تعليق طويل نظرا النخفاض الخصوبة القاعدية ،مقاومجد  صنف

الحلقي الذي يمكن من  لحزحمض الجبرلين وكذلك استجابته الى اثير لالهتمام نظرا الستجابته لصنف م يعتبر هذا
  .غرام 6الحصول على ثمار ذات وزن يصل الى 

 Red Globeريد جلوب  �
  .نضج متأخر ووذو  حساس للتعفن الرمادي، و خصب،مقاوم نبات 

يمكن  درجة حرارة منخفضة كمايخزن هذا الصنف جيدا في . عندما تكبر الثمار، تصبح العناقيد حساسة عند االستعمال
  .خضعه للنقل

  Superior Seedlessسيبوريور سيدليس  �
  . العناصر الرئيسية و الطفيفة نقص فيلو مع حامل طعم قوي، لكنه حساس  ويلصنف يتأقلم مع التقليم الط

  .النقل يتحمل و نضج مبكرب يتميز. الحلقي الحزلديه استجابة ايجابية لحمض الجبرلين و   يحب الحرارة و
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  العنب أصناف:    1 جدول

 ريد جلوب موسكات كاردينال  بريما

 اديال سونتونيال دانالس فيكتوريا 

  
 الغرس .4

  .العمليات القادمة لتدبير على إعدادهااالرض و تجهيز الحرص علىيجب قبل غرس العنب، 

  االرض موقعتيار اخ .4.1

  : عند اختيار البستان، يجب تجنب المناطق التالية
 الباردة، مناطقال -
 ،السيئةالتهوية  المناطق ذات -
 ،ال يتخللها الهواء بسهولة التي تربةال  -
  .مفرطةذات نسبة ملوحة تربة ال  -

 الغرسعملية  ن أجل نجاحم المناخ المحلي للموقع خصائص التربة ويجب األخذ بعين االعتبار عند اختيار حامل الطعم،
  .وضمان انتاجية البستان مستقبال

  الغرس فترة .4.2
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، فإن تاريخ الغرس يمكن أن يصل و في بعض الحاالت. تراوح بين شهر نونبر و شهر أبريلللغرس ت إن الفترة المناسبة
  .إلى نهاية شهر ماي

  الغرس كثافة .4.3

 الصف،  متر داخل 1.20 و 1 يبنو ،متر بين الصفوف 2.5 و 2.25 بينتتراوح  على مسافةالتسنيد العمودي  م نظامقاي
  .هكتار/كرمة 4000الى  3000تقدر من  غرس كثافةحيث نحصل على 

 متر داخل 1.5 و 1.2 بينو ،متر بين الصفوف  3.5و 2.5 فيقام على مسافة بين) Lyre(لير المائل التسنيد أما نظام
  هكتار/  كرمة 6000 إلى 3400  إنتاج ، معادلهكتار/ كرمة 3000الى  1700من  الغرس كثافةتقدر  وبالتاليالصف، 
  اعداد التربة .4.4

  : مرات في السنة 3عن طريق حرثها  االحيان، يتم اعداد التربةفي غالب 
  فبراير عند خروج البراعم، -في شهر يناير •
  قبل اإلزهار بقليل، ماي -في شهر ابريل •
  .ثمارشهر يونيو عند االو كذلك  •

  .تهوية التربة إلىو ةالى ازالة النباتات الضار العمليةتهدف هذه 
  عمق الغرس .4.5

  .سنتمتر 25و  20يكون عمق الغرس بين في التربة العادية،  �
 .سنتمتر 20 و 15 على عمق بينيجب الغرس  بالنسبة لتربة الطينية و الثقيلة و الباردة، �
  سنتمتر 30الى  25ان يكون من يجب المصرفة، فعمق الغرس  أما بالنسبة للتربة �
  القيادة و التعليق .4.6

  .تكدس االوراق دون شعة الشمسنسبة من المساحة الورقية أل كبرأتعريض  علىالتعليق يعتمد مبدأ 

  عموديال التسنيد •
ا النظام هذ سلبيات تجلىت. ةالجاففي المناطق ذات مقاومة متوسطة  مناسبا بالنسبة لألصنافعمودي الالتسنيد  يعتبر نظام

  .ةمرتفع يةفي حالة مردود ة نضج الثمارصعوبو  ،صعب حمايتهاحيث يتكدس االوراق  في
  :وى عمودي بطرق التاليةالتعليق على مست يقام
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  طرق التسنيد العمودي للعنب:   1 جدول

): Guyot Simple(طويل التعليق ال      
من  غصنينتعليق يتم  ،كل سنةفي 

يسار على  و ميني علىالخشب الطويل 
الحفاظ على  جذع الشجرة، و يتم

  .غصنين الحمل

 Guyot( تعليق طويل مزدوجال
double :(لتعليق الطويل ليء نفس الش

)Guyot Simple ( لكن على جانبي
  .شجرةال

): Cordon de Royat(تعليق قصير ال
برعمين ناتجين  يتم إختيار ،كل سنةفي 
 يتم تقليم البراعم. كل غصن الحمل من

تكوين من أجل في نهاية السنة  االفضل
  .الحملغصن 

  مائلتسنيد الال •
يمين العلى شكل مستويين مائلين على  كرمةيبدو المظهر العام لل". Lyre" تسنيد لير ل االكثر استعماال هوالمائ التسنيدن إ

بين الصفوف  المسافة الفاصلة قدرت. شمسبالتعرض ألشعة ال اليسار بالنسبة لصفوف الغرس، مما يسمح للكرومعلى و 
  .متر 2 متر الى 1.60من 

  فقياألالتسنيد  •
ئيسي لكرمة العنب، الر من الجذع تتفرع ، هذه األخيرةافقية اذرع 4على  )Pergola( مظلي الشكلاألفقي  التسنيديحتوي 

  .طويل تقليم ميطبق عليه قل،متر على األ 2ع ذا الجذويبلغ طول ه
  تقليم العنب .5

  :ته فيأهمي تتجلىومن أهم العمليات الزراعية الالزمة لشجرة العنب يعتبر التقليم 
 ،إطالة عمر الشجرة -
  ،إنتاجية أكبرالحصول على  -
  ،ي جودة عاليةذمحصول الحصول على  -
  ،المكافحة لكذ بما فيها العمليات الزراعية القيام بمختلف ليسهت -
  .نضج الصنف مبكراً  -

  نظم التقليم  .5.1

   التقليم الكأسي •
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في ربيع السنة األولى تزرع الغرسة بعد أن تقلم على دابرة واحدة، ينشأ منها في الخريف فرعان اثنان وفي ربيع السنة 
ً ينشأ في الفرع ال) يقص(الثانية يزال  علوي كامالً ويقلم الفرع السفلي على دابرة بغية تقوية المجموعة الجذرية وأيضا

  .خريف السنة الثانية فرعان اثنان

  
  سيأتقليم الك : 1 صورة  

فس السنة، وفي ربيع السنة وفي ربيع السنة الثالثة يقلم الفرعان على دابرتين ومن هاتين الدابرتين تنمو أربعة أفرع في ن
األفرع األربعة على دوابر وبالتالي نحصل على شكل يشبه الكأس مما دعا العلماء لتسميته بالتقليم ) نقلم(الرابعة نقص 

 .الكأسي

  Cordon Royatتقليم الكوردون الرويا  التقليم القصير  •
الجذرية وفي ربيع السنة الثالثة الفرع السنة األولى والثانية تقلم شجرة العنب على دابرة واحدة بغية تقوية المجموعة في 

العيون الواقعة على ) تجريد(العلوي يرفع على شكل ساق ويحنى على السلك األول من أجل تشكيل الكردون وإعماء 
الساق من األسفل إلى األعلى حتى السلك األول حيث نبقي العيون العلوية الواقعة على الكردون فقط أما العيون السفلية 

  . عليه فتعمىالواقعة 
  .أما بالنسبة للفرع السفلي الناتج من الدابرة فيقص على دابرة احتيادية لكل احتمال

عيون وبذلك  3-2من العيون الواقعة على الكردون تنشأ أفرع نقص هذه األفرع جميعها على دوابر من : السنة الرابعة
  .نكون قد شكلنا هذا الشكل من التقليم

  الرويا الكوردون تقليم  : 2 صورة    
  Guyot الطويلتقليم ال  •
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كذلك دابرة واحدة من خشب عمره سنتين و وناتج ناشئ جذعهذا ال ،واحد جذععنب لها ة كرمهو عبارة عن  الشكل العام
  .تجديدية

نفس السنة  في الربيع وذلك بعد تقليعها وإبقاء دابرة واحدة على الغرسة أثناء زراعتها وفي الخريف من كرمةتزرع ال 
  .تنشأ من هذه الدابرة فرعان أو أكثر

  
  Guyot تقليم الطويلال : 3 صورة

وتزال جميع األفرع العليا ونبقي الفرع السفلي على شكل دابرة ومن هذه الدابرة تنشأ  كرمةالوفي ربيع السنة الثانية تقلم 
دة على الشجرة ولمدة سنتين هو تقوية المجموعة الجذرية أما في ربيع الغاية من إبقاء دابرة واح. فرعان في نهاية الخريف

لسفلي يقص على شكل دابرة الفرع العلوي يقص على شكل قصبة حمل والفرع ا :السنة الثالثة فتقلم الشجرة كما يلي
  .للتجديد
  Pergolaتقليم المظلة  •

وفي نهاية الساق توجد قصبتين منحنيتين لألسفل سم  160-130عنب لها ساق ارتفاعه يتراوح بين  كرمة: الشكل العام
  .صف هالل وكذلك دابرتين تجديديتينعلى شكل ن
  . على شكل دوابر بغية تقوية المجموعة الجذرية لكرومم ايفي السنة األولى والثانية تقليتم  : هذا الشكل علىللحصول 

لسفلي يقلم على شكل دابرة احتياطية والفرع الفرع ا) متخشبين(أما في ربيع السنة الثالثة فمن هذه الدابرة تنمو فرعين 
 3-2سم لتشكيل الساق تعمى العيون الواقعة عليه ونبقي فقط  160-130الثاني يربط عمودياً وعلى االرتفاع المطلوب 

  .العيون العلوية على قمة الساق

  
  Pergolaالمظلة  شكل على تقليم : 4 صورة
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   Lyre التسنيد المائل لير طريقة   •
نب على ساق رئيسية ثم على ساقين الع يتم قيادة كرمةو . حالة األصناف المبكرة ذات اإلنتاج المتوسطتستعمل عموما في 

 .Yثانويين على شكل الحرف الالتيني 
 

 
 Lyre التسنيد المائل لير طريقة  : 5 صورة

  التسميد .6

االقتطاعات القيم  تجاوزت هكتار، ال يجب ان/طن 25و  15تراوح بين ت يةبالنسبة للزراعة المكثفة لعنب المائدة بمردود
  : التالية

 العنب  للعناصر االساسية و الطفيفة اقتطاعاتمعدل  :    1 جدول
)سنة/هكتار/كلغ(الكمية المستهلكة   العناصر  

70 N االزوت    
22 P2O5 الفوسفور    
80 k2O البوتاسيوم    
25 MgO م المغنيزيو   

125 CaO الكالسيوم    
6 S الكبريت    

0.6 Fe الحديد    
0.1 B البور    

0.08  Mnالمنغنيز 
 

  :ثالث مراحل أساسية خالل  هاستهالك، يتم لآلزوتفبالنسبة 
  ،شجرة/ملغ 300-200: زهارمرحلة اإل �
  ،شجرة/ ملغ 400-350: االرقاقمرحلة  �
 .شجرة /ملغ 350-250: مرحلة النضج �
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  السقي .7

ملمتر اذا تم االخذ بعين االعتبار الضياع  600لى إهذه الحاجيات ان تصل يمكن  وملمتر  300حاجيات العنب ب تقدر
  .هالناتج عن تبخر و جريان الميا

 ثمار ذات الحصول على إنتاجية عالية لزراعة العنب، كما يمكنها ايضا من الحصول على من يمكن نظام السقي بالتنقيط
  .جودة عالية مع ذوق جيد

 :يمثل الجدول التالي، استهالك الماء حسب المراحل الفزيولوجية
  استهالك الماء حسب المراحل الفزيولوجية :    2 جدول

  
  الشهر

  )يوم/ملمتر(الحاجيات من الماء   
المرحلة   عشر ايام الثالثة  عشر ايام الثانية  عشر ايام االولى

  الفيزيولوجية
    1  1  0.8  يناير
    1.2  1  1  فبراير
  خروج البراعم  2.5  2  1.5  مارس
    3.5  1  2.5  أبريل
    6  5  1  ماي

خروج  -االزهار
  الثمار

  4  4.5  1  يونيو
  االرقاق  2.5  2.5  1  يوليوز
  النضج  2  2  1  غشت
    1  1  1  شتنبر
    1  1  1  أكتوبر
          نونبر
          دجنبر

  خضرالتقليم األ .8

  إزالة البراعم •
عناقيد ( Gإلى المرحلة ) أوراق منشورة( Eعين الرئيسية من المرحلة ية األعند بلوغ أغلب إزالة البراعميتم القيام بعملية  

  لنافعة و المضرة لكرمة العنب و إزالة البراعم الثانويةالغير ا الطرود المختلطةلى إزالة وتهدف هذه العملية إ ).متفرقة
  التوريق •

ح االولى الناتجة عن تفت ةثالثالنين او كذلك الغص، و)بعد االزهار( ب من العناقيد يتم حذف االوراق الموجودة بالقر
  .البراعم البالغة سنتين من العمر

  .ن لونهايحست باإلضافة إلىع نضج العناقيد يتسر تساهم هذه العملية في
  تخفيف العناقيد •

  .تحث هذه العملية الى نقص عدد العناقيد بهدف تحسين الجودة و الحصول على إثمار منتظم حيث تقام هذه قبل اإلزهار 
  جلح •

  . ن طول النبتة و كذا كثافتهاتهدف العملية إلى إزالة كمية مهمة م
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  أمراض العنب  .9

   MILDIOUالميلديو  .9.1

أن يسبب خسائر تصل إلى تدمير كل  كافحةالعنب حيث يمكن، في غياب المبر من أخطر األمراض التي تصيب تيع
  .المحصول

حالة اإلصابة الشديدة  يوف، العلويعلى سطحها  زيتيبظهور بقع صفراء باهتة شبه شفافة ذات مظهر يتميز هذا المرض 
  .كبير من الورقة بين العروق الرئيسيةالجزء الموت مما يؤدي إلى  لبقع وتتصل وتعم سطح الورقة كلهاه اتمتد هذ

و يتحول لون هذه البقع من  ،هو عبارة عن الحوامل الجرثومية للفطرالذي أبيض  زغبينمو  ييقابلها على السطح السفل
  .تقدم اإلصابةعند  الرماديزغب األبيض إلى الفاتح أو الغامق ويتحول لون ال البنياألصفر الباهت إلى 

  .ويصيب المرض أيضاً أعناق األوراق ويؤدى إلى تساقطها إذا كانت شديدة

  
  يو على االوراقدالميل أعراض : 6 صورة

درجة  تسجيلم ولم 2بكمية  مطرية تساقطات هطول حيث أن .يتأثر انتشار هذا المرض بدرجة الحرارة والرطوبة الجوية 
  .مئوية كافية لظهور أول إصابة 11حرارة 

بينما الجو الجاف يوقف انتشار المرض  ،إصابة شديدة حدوث لة إلىلفترة طويالجو الرطب المعتدل  يؤدي استمرارو
  .رامطألاهطول  ويشتد المرض فى المناطق التى يكثر فيها 

  الزراعية  فحةالمكا
 ،تقليم وطرق التربية المناسبة لها دور هام جداً فى مقاومة المرضال -
  ،لتى تعتبر مصدراً للعدوى من الموسم السابقتخلص من األوراق القديمة المصابة اال -
حيث أن وجود هذه األوراق يساعد على اإلصابة وذلك لقربها  كرومالإزالة األوراق القاعدية التى على تيجان  -

  ،من سطح التربة
مما يزيد  كرومالحيث أن وجودها يساعد على زيادة نسبة الرطوبة حول  كرومالموجودة أسفل ال ألعشابإزالة ا -

  ،ن اإلصابةم
ادة النمو الخضرى يؤدى إلى زيادة يالحد من زيادة النمو الخضرى وذلك بالتحكم فى التسميد اآلزوتى حيث أن ز -

  ،نسبة الرطوبة وبالتالى زيادة اإلصابة
الفطر المسبب من طرف  هار الخاليا مما يعيق من اختراقانه يعمل على تقوية جدأل ومالبوتاسىبالعناية بالتسميد  -

  ،رضللم
  . قليم األفرع المصابة وإعدامها وجمع األوراق والفروع المتساقطة المصابة وحرقهات -
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  الكيماوية فحةالمكا
 المانيبمثل النحاس و) produits de contact(  تماسذات الفعالية بال جة الكيماوية على استعمال المبيداتتعتمد المعال

)manebe( المانكوزيبو  )mancozebe(.  
  Oidiumالبياض الدقيقي  .9.2

  .العنب ثمارإتالف  حيث يتسبب في يعتبر مرض البياض الدقيقى من أخطر األمراض التى تصيب العنب
 العنب مع  نضج تزامن فترةوذلك ل ،بهذا المرضقابلة لإلصابة الشديدة  بهذا المرض فهي أغلب أصناف العنبتصاب 

  .ظهور البياض الدقيقيمالئمتين ل حرارة الجو ورطوبته تعرف توفر تيال الفترة
األغصان الغضة  - األوراق( تظهر أعراض اإلصابة بهذا المرض على جميع أجزاء النبات التى فوق سطح األرض 

  فى مختلف أطوار تكوينها ) واألزهار والثمار

 
  على االوراق الدقيقي البياض أعراض : 7 صورة

  

  
  عنبعلى ال الدقيقي البياض أعراض : 8 صورة

وتجف وتأخذ  منتظمتنمو نمواً غير إنها ف ،الثمار ابةأص عندأما  .عن عقد الثمارتذبل وتعجز  ،العناقيد الزهرية عند إصابة
   .لتصبح سهلة اإلصابة بالتعفن لوناً غير طبيعياً وكثيراً ما تتشقق

  فحةالمكااستراتيجية  •
  زراعيةال فحةالمكا

  ،ستخدام نظام التربية المناسبة بحيث تسمح بدخول الهواء والشمس إلى داخل الشجيرات وتجنب التظليلا -
 ، آلزوتلخضرى وذلك بالتحكم فى التسميد اتجنب الزيادة فى النمو ا -
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  ، العناية بالتسميد البوتاسى له دور كبير فى تقليل اإلصابة بالمرض -
 .حيث لها دور هام جداً فى تقليل اإلصابة كروملل الجذع الرئيسيعلى  توجدي إزالة األوراق القاعدية الت -
  الكيماوية فحةالمكا

  .حماية األوراق وقت مراحل الخطر و السيطرة على األضرار على األوراق قبل اإلزهار لحماية العنباتيجب 
  .ة من المرضللوقاي )dinocap(دينوكاب على المادة النشطة  والكبريت  دات التي تحتوي علىستعمال المبيباينصح 

  : المبيدات  التي تحتوي على المواد النشطة التالية تستعمل ، ففي حالة اإلصابة أما 
 )NUARIMOL THIOPHANATE METHYL(ثيوفانات ميثيل نياريمول  -
 )FENARIMOL TRIDEMORPHE HEXACONAZOLE(كزاكونازول تريدمورف فناريمول  -

  Pourriture griseالتعفن الرمادي  .9.3

 ينمو. ويسبب لها عفناً طرياً  C5 - °C25°خفضة نسبيا من هاجم الفطر الثمار وخاصة المخزنة على درجات حرارة مني
الثمار غير الناضجة تصاب بقلة، أما الثمار الناضجة . ة بشدة ويخرج منها إفرازات مائيةلفطر على تشقق الثمار المصابا

  . فإنها تصاب بشدة 

  
  أعراض التعفن الرمادي على العنب : 9 صورة

  ستراتيجية المكافحةا •
  الزراعية فحةالمكا

  ،در أو أثناء العقازهللعناقيد الثمرية بعد إنتهاء اال األوراق المقابلة يففخت -
 ، كرومحول جذوع ال ي توجدإزالة األوراق القاعدية الت -
 ، زوتياآل م فى استخدام التسميدوذلك بالتحك يالنمو الخضر يجنب الزيادة فت -
 ، ومالبوتاسى الذي يحتوي على اإلهتمام بالتسميد -
 ، التقليم وطرق التربية لهما دور هام جداً فى المقاومة بهذا المرض -
تطوير وتحديث وسائل التعبئة وجمع الثمار ووسائل النقل والتخزين لتقليل األضرار الميكانيكية لتفادى انتشار  -

 ، حصادالمسببات المرضية ألمراض ما بعد ال
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  . لعناية بمقاومة الحشرات واألمراض التى تصيب الثمار فى الحقل حيث أنها تمهد لإلصابة بالعفنا -
 الكيماوية فحةالمكا

على  عدد الرشات توقفويالعنب بمبيدات األعفان ثالثة أو أربعة مرات  وم، ترش كرإلصابة بأعفان الثمارللوقاية من ا
، )VINCLOZOLINE(فينكلوزولين   لتيا المبيداتتستعمل  ،لتخزين للعناقيدطول فترة اعلى  حسب شدة اإلصابة و

  : بحيث يجرى الرش في المواعيد اآلتية )TRIFLOXYSTROBINE(تريفلوكسيستروبين و) IPRODIONE(ابروديون 

 ، أو بداية العقد وتختلف باختالف األصناف االزهارعند إنتهاء فترة  : الرشة األولى •
 ، قبل تالمس الحبات فى العنقود : الرشة الثانية •
  ،عند بداية النضج : الرشة الثالثة •
  .أسابيع على األقل فتكون قبل جمع الثمار بثالثة : الرشة الرابعة •

 العنب حشرات  .10
  دودة العنقود  .10.1

  . هذه الحشرة عبارة عن فراشة صغيرة، تعتبر سببا رئيسيا من أسباب وجود التعفن الرمادي

  
  ة العنقوددود : 10 صورة

 cicadelleالسيكاديل  .10.2

لى اصفرار لون مما يؤدى إتمتص عصارة األوراق  . حشرة رهيفة صغيرة الحجم لونها أخضر مصفر أو أخضر فاتح
   . تسكن فى الشتاء على الحشائش وتنشط فى الربيع. ، وقد تأخذ األوراق اللون البنىاألوراق

  
 يكاديللسا حشرة : 11 صورة

  Trips التربس .10.3



 المراجع التقنية والتقنية اإلقتصادية عدادإ

 

 

ة 
حل

مر
3: 

داد
إع

 
 لدلي

الح
الف

18 
 

على السطح بقع شاحبة فضية  تسبب. سم ، لون الحشرة الكاملة أسود ولون الحوريات أحمرجحشرة صغيرة مستطيلة ال
  . تهاجم الثمار غير تامة النضج فتحدث بها تشوهات تشبه القشرة لونها بنى فاتحو  السفلى لألوراق

  
 تربسلاحشرة   : 12 صورة

 ACARIENSالرتيلة  .10.4

ارة النباتية عبارة عن حشرات صغيرة لونها أحمر أو أصفر تتغذى على السطح السفلي ألوراق العنب بامتصاص العص
  .مسببة بذلك بقعا مبعثرة صفراء تتحول إلى لون المع على األوراق

  
  رتيلةلاحشرة  : 13 صورة

 PUCERONالمن  .10.5

الضرر المباشر للمن هو امتصاص العصارة ، كما أنه نتيجة للندوة العسلية التى يفرزها المن ينمو فطر العفن األسود 
  . لى التمثيل الضوئى وجودة العناقيد ، ويزداد نشاط الحشرة خالل شهرى ابريل ومايووالذى يؤثر ع

  الجني .11

  .ملية يجب على الفالح حسن اختيار تاريخ الجنييعتبر الجني من العمليات األكثر حساسية وإلنجاح هذه الع
  تحديد تاريخ جني العنب .11.1

  :يتم تحديد تاريخ الجني باالستعانة بالعوامل التالية
  للونا �
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اما بالنسبة لألصناف ذات الثمار . من العنبة 30لنسبة لألصناف ذات اللون األسود، يجب أن يشمل هذا األخير ما يقارب با
  .البيضاء، فيجب أن يكون لونها أصفر ذهبي

  نسبة السكر �
ها بعاكس الضوء ، و يتم قياسدرجة بريكس 13إلى  12يجب أن ال تقل نسبة السكر في ثمار العنب التي سيتم جنيها عن 

  ).جهاز قياس نسبة السكر في العنب(ريفراكتومتر 
  لون حامل العنقود �

   .عند نضج ثمار العنب، يتحول لون حامل العنقود إلى اللون األصفر الباهت
 عملية جني العنب .11.2

ى يد عاملة ولذلك يجب على الفالح اللجوء إلداخل حقل العنب ترتبط جودة الثمار بشكل كبير بطريقة انجاز االشغال 
  .اإلصاباتمحصول سليم و خال من  و بالتالي ضمانلتجنب اتالف الثمار  متمكنة
  :اتباعها خالل عملية جني العنب نجدالواجب على العاملين  ممارسات التقنية السليمةمن ال

  ؛مسك العنقود من العنق و المقص باليد األخرى �
  ؛تجنب لمس بالثمار باليد �
.داخل الصندوق لتفادي جرحهاتجنب الضغط على العناقيد  �
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