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النقرة المرة عمى ثمار التفاح
تحتؿ شجرة التفاح في سورية المرتبة الثالثة بعد الموز والفستؽ الحمبي في األشجار متساقطة
هكتار ،في حيف تحتؿ المرتبة األولى مف حيث
ا
األوراؽ ،مف حيث المساحة إذ تشغؿ 53180

اإلنتاج ( 256.6ألؼ طف) ،وتمعب دو ار هاما في الميزاف السمعي السوري ،حيث بمغت صادرات
سورية  89.6ألؼ طف مف إنتاج عاـ ( 2102المجموعة اإلحصائية.)2014 ،

و تتميػػز ثمػػار التفػػاح المنتجػػة بمواصػػفات تسػػويدية جيػػدة ،ممػػا فػػتد المجػػاؿ لتصػػدير هػػذ الفاك ػػة

إلى السوؽ العربية و بعض األسواؽ األجنبية عمى نطاؽ جيد.

تتعػػرض ثمػػار التفػػاح لمعديػػد مػػف اإلج ػػادات الحيويػػة ،و الؤحيويػػة ،التػػي تػ ثر عمػػى جودت ػػا س ػوا
ف ػػي الحدػػػؿ ،أو أثنػػػا التر ػ ػزيف ،و تعتبػػػر الند ػ ػرة المػ ػرة إحػػػدت الظ ػ ػواهر الفيزيولوجيػػػة ال امػ ػػة التػ ػػي
تتعػػرض ل ػػا ثمػػار التفػػاح ،و ت ػ دي إلػػى رسػػارة كبيػرة فػػي المحصػػوؿ و بالتػػالي فػػي العائػػد الدػػومي،

حيػث تػ دي إلػى انرفػاض الصػفات النوعيػة لمثمػار ،و انرفػاض قػدرت ا الترزينيػة ( Andris et

.)al,2002
والندرة المرة هي عبارة عف بدع غائرة قمػيؤ يتػراوح قطرهػا بػيف 01 -2مػـ ،يتحػوؿ المػب تحػت البدػع

إلػػى كتػػؿ إسػػفنجية الد ػواـ قػػد تمتػػد دارػػؿ الثم ػرة ،تتركػػز بشػػكؿ رئػػيس عنػػد منطدػػة الطػػرؼ الزهػػري
لمثمػػار حيػػث تهرػػذ هػػذ البدػػع لونػػا أصػػفر مر ػ ار فػػي األصػػناؼ الصػػف ار و بنيػػا فػػي األصػػناؼ
الحم ػ ار ثػػـ يصػػبد لون ػػا بنيػػا داكنػػا مػػع تدػػدـ الوقػػت وتهرػػذ طعمػػا م ػ ار (Ferguson and

)،Watkins, 1989كمػػا هػػو مو ػد الشػػكؿ رقػػـ( .)0قػد تظ ػػر األعػراض قبػؿ الدطػػاؼ لكن ػػا

تتطور في المرزف رؤؿ  6-4أسابيع ( الشكؿ رقـ .)2
وصػفت هػذ الظػاهرة فػي ألمانيػا و عرفػت كظػاهرة تحيويػة تنتشػر فػي معظػـ مواقػع ز ارعػة التفػػاح
في العالـ .و عمى الرغـ مف أف جميع الدراسات تشير إلى أف ندػص عنصػر الكالسػيوـ هػو العامػؿ
الرئيس في حدوث الندرة المرة إت أنه توجد العديد مػف العوامػؿ التػي تػتحكـ فػي هػذ الظػاهرة و مػف

أهم ا:

(أ)

(ب)

الشكؿ رقـ ( :)0يبيف اإلصابة بالندرة المرة عمػى صػنؼ التفػاح تػوب رد و ظ ػور الكتػؿ اإلسػفنجية
تحت الدشرة في لحـ الثمرة

غولدف ديميشس

ستاركنج ديميشس

الش ػػكؿ رق ػػـ ( :)2يب ػػيف إص ػػابة الثم ػػار عم ػػى األش ػػجار ف ػػي الص ػػنفيف غول ػػدف ديميش ػػس و س ػػتاركنج
ديميشس قبؿ الدطاؼ.

أو ًل -عوامل تتعمق باألشجار:

 -0الصننن :ترتمػػؼ األصػػناؼ بدرجػػة حساسػػيت ا لمند ػرة الم ػرة ،و تعتبػػر األصػػناؼ المزروعػػة
فػػي سػػورية أصػػنافا حساسػػة كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي األصػػناؼ سػػتاركنج ديميشػػس و س ػػتارؾ

ريمسػ ػػوف و سػ ػػتاركنج رد ديميشػ ػػس ،غولػ ػػدف ديميشػ ػػس و ليػ ػػز غولػ ػػدف ،و كػ ػػذلؾ الصػ ػػنؼ
غريفنشػػتايف المبكػػر الن ػػج ،و الػػذي يمكػػف اعتبػػار دلػػيؤ جيػػدا عمػػى ظ ػػور اإلصػػابة مػػف
أجؿ إدارة معالجة الندرة المػرة مػف رػؤؿ تطبيػؽ اإلجػ ار ات التػي تدمػؿ مػف شػدة اإلصػابة
بينمػا تعتبػر األصػناؼ رويػاؿ غػات و روـ بيػوتي متوسػطة الحساسػية (Andris et al,

).2002
 -5الحالننة العامننة لرشننجار :لػػوحظ أف ثمػػار األشػػجار الفتيػػة و كػػذلؾ األشػػجار التػػي تتميػػز
بنموه ػػا الر ػػري الد ػػوي تك ػػوف أكث ػػر تعر ػػا ل ص ػػابة ب ػػالندرة المػ ػرة .و يع ػػود ذل ػػؾ إل ػػى
اسػت ؤؾ تمػػؾ األشػػجار لكميػػات كبيػرة مػػف الكالسػػيوـ فػػي نموهػا الر ػػري وعػػدـ حصػػوؿ
الثمار عمى حاجت ا مف هذا العنصػر الػذي يػدرؿ فػي تركيػب الصػفيحة الوسػطى ألغشػية

الرؤيا النباتية.
 -3كمينننة المحصنننول و حجنننم الثمنننار :إف زي ػػادة المجم ػػوع الر ػػري إل ػػى كمي ػػة الثم ػػار ف ػػي
الشػػجرة ت ػ دي إلػػى زيػػادة اإلصػػابة بػػالندرة الم ػرة ،كػػذلؾ تظ ػػر اإلصػػابة فػػي الثمػػار الكبي ػرة

الحجػ ػػـ أكثػ ػػر منػ ػػه ف ػ ػػي الثمػ ػػار الصػ ػػغيرة .كمػ ػػا ترتم ػ ػػؼ درجػ ػػة اإلصػ ػػابة تبعػ ػػا لعممي ػ ػػات
اإلرصاب و عدد البذور في الثمرة إ ػافة إلػى موقػع الثمػار عمػى الشػجرة ،و كػذلؾ بػيف
األشجار في الحدؿ ).(Tomala,1999

ثانياً :عوامل تتعمق بالظرو

الجوية:

 -0األمطنننار المتننن رة:إف هطػػوؿ األمطػػار ف ػػي بدايػػة الرريػػؼ ( رػػؤؿ ش ػ ر أيمػػوؿ) و بع ػػد
صيؼ جاؼ ي دي إلى زيادة اإلصابة بالندرة المرة.
 -5الرطوبنننة النسنننبية :إف انرف ػػاض الرطوب ػػة النس ػػبية ر ػػؤؿ أشػ ػ ر الص ػػيؼ يزي ػػد م ػػف ش ػػدة
اإلصابة بالندرة المرة.
 -3ارتفنناع درجننات الح نرارة ننالل شننيري تمننوز و

 :إف ارتفػػاع درجػػات الح ػ اررة عػػف 22

درجة مئوية رؤؿ أش ر الصيؼ ي دي إلى انرفاض العمميات الحيويػة دارػؿ الشػجرة ،و

بالتػػالي

ػػعؼ اإلمػػداد بالعناصػػر الغذائيػػة ممػػا ي ػ ثر عمػػى تكػػويف الب ػراعـ الزهريػػة وزيػػادة

إصابة الثمار بالندرة المرة.
 -4اليطنننول المطنننري :إف الز ارع ػػة المطري ػػة تش ػػغؿ معظ ػػـ المس ػػاحة المزروع ػػة بالتف ػػاح ف ػػي
سػورية ،ويعتبػر معػدؿ ال طػػوؿ المطػري عػامؤ محػددا لنجػػاح ز ارعػة التفػاح و إنتػاج ثمػار

بمواصفات تسويدية جيدة ،و إف انرفاض كميات األمطػار ال اطمػة يػ دي إلػى عػدـ تشػبع
غرويػػات التربػػة نتيجػػة
ممػػا يسػػبب

ػػعؼ فػػي حركػػة الكالسػػيوـ إلػػى محمػػوؿ التربػػة ومنػػه الػػى النبػػات

ػػعؼ تزويػػد األشػػجار بمسػػتوت كػػاؼ مػػف الكالسػػيوـ وبالتػػالي زيػػادة فرصػػة

اإلصابة بالندرة المرة .كما أف األمطار الغزيرة تسػاعد عمػى غسػؿ الكالسػيوـ إلػى الطبدػات
الس ػػفمية م ػػف الترب ػػة و م ػػف ث ػػـ إل ػػى المي ػػا الجوفي ػػة و بالت ػػالي ظ ػػور أعػ ػراض اإلص ػػابة،
باإل افة إلى أف ارتفاع الرطوبة يزيد مف حركة عناصػر أرػرت منافسػة لحركػة الكالسػيوـ

إلى النبات.

ثالثاً :عوامل تتعمق بالتربة:

 -0نننوع التربننة :دلػػت التجػارب أف التػػرب ذات المنشػػه البركػػاني تكػوف فديػرة بعنصػػر الكالسػػيوـ
كما أف الترب الغنية بعنصر المغنيزيوـ و البوتاسيوـ تكوف أكثػر عر ػة ل صػابة بػالندرة
الم ػرة وذل ػػؾ لحالػػة الت ػػاد الدائمػػة ب ػػيف هػػذيف العنصػ ػريف و الكالسػػيوـ  ،ك ػػذلؾ األ ار ػػي
الرممية.

 pH -2التربة :تػزداد اإلصػابة بػالندرة المػرة فػي التػرب الحام ػية كمػا هػو الحػاؿ فػي التػرب
المتكشػػفة فػػي محافظػػة السػػويدا  ،و فػػي منطدػػة

ػ ر الدصػػير فػػي محػػافظتي حمػػص و

حمػػا  ،و كػػذلؾ فػػي منطدػػة كسػػب فػػي محافظػػة الؤذقيػػة ،حيػػث أف الحمو ػػة التػػي سػػبب ا

ارتفػاع تركيػػز أيػوف ال يػػدروجيف الػذي يتبػػادؿ مػػع أيونػات الدواعػػد المتبادلػة المتواجػػدة عمػػى
سطوح الغرويات فتتحرر إلػى محمػوؿ التربػة و ت ػاجر إلػى رػارج قطػاع التربػة راصػة فػي
المناطؽ الرطبة و شبه الرطبة.

 -2عنصننر الكالسننيوم :يعػػد عنصػػر الكالسػػيوـ عنصػػر بنػػا هػػاـ جػػدا ألنػػه يػػدرؿ فػػي تركيػػب
الصفيحة الوسطى لمجدر الرموية عمى شكؿ بكتات الكالسيوـ ،كمػا أنػه

ػروري لعمميػات

اتندساـ الرموي ،و يػنظـ درػوؿ العناصػر الغذائيػة كالفوسػفور و المولبػديف و غيرهػا .كمػا
أف لمكالسيوـ دو ار في التمثيؿ الغذائي لمنتػروجيف فػي النبػات ،و يتػهثر انتدػاؿ الكربوهيػدرات
و البروتينػػات و ترزين ػػا أثنػػا تشػػكؿ البػػذور بالكالسػػيوـ ،كمػػا و يس ػ ـ فػػي زيػػادة صػػؤبة
الثمار و رفض نسبة الفدد المائي مف الثمػار أثنػا الترػزيف .ويػ ثر الكالسػيوـ بوجػود فػي
الترب ػػة عم ػػى امتص ػػاص النبات ػػات لمعناص ػػر األر ػػرت و يغي ػػر م ػػف الكمي ػػات الت ػػي يمتصػ ػ ا
النبػػات مػػف البوتاسػػيوـ و المغنيزيػػوـ و الصػػوديوـ تغيي ػ ار كبي ػ ار .و ي ػ دي ندػػص الكالسػػيوـ

إلػػى

ػػعؼ تكػػويف الرؤيػا ،و

ػػعؼ الجػػدر الرمويػػة ،و زيػػادة اإلصػػابة بػػالندرة المػرة فػػي

ثمار التفاح.
 -4نسنننننبة البوتاسنننننيوم و المىنيزينننننوم إلنننننى الكالسنننننيوم  :) K+Mg/Caإف ارتفػ ػػاع نس ػ ػػبة
البوتاس ػػيوـ ف ػػي الترب ػػة تػ ػ دي إل ػػى زي ػػادة اإلص ػػابة ب ػػالندرة المػ ػرة نتيج ػػة إلعاق ػػة امتص ػػاص

الكالسػيوـ .وقػػد لػوحظ أف الثمػػار المصػابة تميػػزت بارتفػاع تركيػػز البوتاسػيوـ في ػػا بالمدارنػػة
مػ ػ ػػع الثمػ ػ ػػار السػ ػ ػػميمة ) .(Ben,1993و إف لنسػ ػ ػػبة  K/Caو ) (Mg+K/Caدور فػ ػ ػػي
تطور الندرة المرة مع األرذ بعيف اتعتبار أف هػذ النسػبة تتفػاوت مػف ع ػو يرػر حيػث

تكػػوف فػػي األوراؽ ) (1-2:1فيمػػا تكػػوف فػػي الثمػػار  ، 20-50:1و تعػػد هػػذ النسػػبة فػػي
الثمػار م شػ ار جيػدا لدابميػة الثمػار لمترػزيف) .(Tojnko et al.,2002و قػد دلػت بعػض
التج ػػارب أف الثم ػػار المص ػػابة ب ػػالندرة المػ ػرة تحت ػػوي عم ػػى نس ػػبة مرتفع ػػة م ػػف المغنيزي ػػوـ و

محتوت منرفض مف الكالسيوـ و يجب أف تتزيد نسبة (.)0< Mg/Ca

 -5زينادة التسنميد اززوتنني :يسػاهـ التسػميد ايزوتػي فػي زيػػادة النمػو الر ػري الػذي يتطمػػب
إمدادا جيدا بعنصر الكالسيوـ مف أجؿ بنػا الجػدر الرمويػة ،راصػة إذا عممنػا أف عنصػر
الكالسػػيوـ عنص ػ ار بطػػي الحركػػة يف ػػؿ اتنتدػػاؿ مباش ػرة إلػػى األجػ از الر ػرية عنػػه فػػي

األج ػ از الثمريػػة ،و بالتػػالي زيػػادة تركيػػز الكالسػػيوـ فػػي األوراؽ و ندصػػه فػػي الثمػػار ممػػا

يزيػ ػػد مػ ػػف رطػ ػػر اإلصػ ػػابة بػ ػػالندرة الم ػ ػرة بات ػ ػػافة الػ ػػى اف األزوت عمػ ػػى شػ ػػكؿ NH4+
يرفض مف حركة الكالسيوـ الى النبات.

 -6محتوى التربة من عنصنر البنورون :يتميػز هػذا العنصػر بارتباطػه بعنصػر الكالسػيوـ فػي
تغذيػػة النبػػات ،حيػػث يمعػػب دو ار تعزريػػا مػػع الكالسػػيوـ ،فػػي حػػيف أف زيػػادة تركيػػز أحػػدهما
عػػف النسػػبة المثاليػػة فينػػه يعيػػؽ امتصػػاص العنصػػر ايرػػر .و قػػد دلػػت التجػػارب عمػػى أف
رش أش ػػجار التف ػػاح ب ػػالبوروف ر ػػؤؿ فتػ ػرة اإلزه ػػار يػ ػ دي إل ػػى تحس ػػيف الص ػػفات النوعي ػػة
لمثمار و تدميؿ اإلصابة بالندرة المرة.

 -7المحتوى الرطوبي لمتربة :ي دي ارتفػاع المحتػوت الرطػوبي فػي التربػة إلػى رشػد الكالسػيوـ
رػؤؿ التربػة إلػى الطبدػات السػفمية ممػا يػ دي إلػى قمػة الكميػات الدابمػة إلفػادة النبػات حتػػى
في الترب الكمسية ،أما جفاؼ التربة فينه يعيؽ ادمصػاص الكالسػيوـ عمػى غرويػات التربػة
راصة في الترب الطينية و بالتالي تدؿ قدرته عمى تزويد النبات بحاجته مف الكالسيوـ.

رابعاً :عوامل تتعمق بالعممميات الزراعية:

 -0التقمننيم الشننتوي :تعتمػػد ز ارعػػة التفػػاح فػػي سػػورية عمػػى اسػػترداـ األصػػوؿ البذريػػة الدويػػة
النمػػو ،و بالتػػالي فػػيف التدمػػيـ الجػػائر المتمثػػؿ بي ازلػػة العديػػد مػػف الفػػروع إلػػى جانػػب رػػؼ
الدوابر الثمرية ي دي إلى زيادة المجموع الر ري ،الذي يسػت مؾ كميػة أكبػر مػف عنصػر
الكالسػػيوـ عمػػى حسػػاب الكميػػة التػػي تحتاج ػػا الثمػػار ،ممػػا يس ػ ـ بزيػػادة اإلصػػابة بػػالندرة
الم ػ ػرة .كمػػػا أف التدمػ ػػيـ الرفيػػػؼ ي ػ ػ دي إلػ ػػى زيػػػادة كميػػػة الثمػػػار عمػ ػػى حسػػػاب المجمػ ػػوع

الر ػػري و بالت ػػالي زيػػادة اإلص ػػابة بػػالندرة المػ ػرة .ومػػف هن ػػا يت ػػد أهمي ػػة إج ػ ار التدم ػػيـ
المتوازف و المعرفة المسبدة عف حالة األشجار العامة في السنوات السابدة.

 -2التقميم الصيفي :إف تنفيذ العمميات الر ار عمى أشجار التفاح والمتمثمػة بدػص و تفريػد
بعػػض أج ػ از المجمػػوع الر ػػري و رػػؼ الثمػػار مػػف العمميػػات ال امػػة جػػدا فػػي الحػػد مػػف
اإلصػ ػػابة بػ ػػالندرة المػ ػػرة و تحس ػ ػػيف مواصػ ػػفات الثمػ ػػار الكمي ػ ػػة و النوعيػ ػػة و التدميػ ػػؿ م ػ ػػف
اإلصػػابة بػػبعض األم ػراض الفطريػػة،حيث أف إ ازل ػػة األج ػ از الر ػرية ال ازئػػدة مػػف ر ػػؤؿ
عمميػػات التفريػػؾ و التفريػػد و الدػػص التػػي تنفػػذ رػػؤؿ موسػػـ النمػػو تػ دي إلػػى زيػػادة إمػػداد
الثمػار بػػالمواد الغذائيػػة و من ػػا الكالسػيوـ و بالتػػالي تدمػػؿ مػػف اإلصػابة بػػالندرة المػرة .و قػػد

بينػػت العديػػد مػػف التجػػارب الػػدور اإليجػػابي لمتدمػػيـ الصػػيفي ،و عمػػى أصػػناؼ مرتمفػػة مػػف
التفاح في زيػادة نسػبة الكالسػيوـ فػي ثمػار التفػاح ،و بالتػالي رفػض نسػبة اإلصػابة بػالندرة
المرة ).(Olszewski and Mika,1999
 -2موعنند القطننا  :إف قطػػؼ الثمػػار قبػػؿ اكتمػػاؿ ن ػػج ا ي ػ دي إلػػى إصػػابة الثمػػار بػػالندرة
المػ ػرة نتيج ػػة لع ػػدـ حص ػػوؿ الثم ػػار عم ػػى حاجت ػػا م ػػف العناص ػػر الغذائي ػػة ،و ك ػػذلؾ ف ػػيف
الدط ػػؼ المت ػػهرر يس ػػاهـ أي ػػا بظ ػػور اإلص ػػابة .وق ػػد دل ػػت الد ارس ػػات الت ػػي نف ػػذت ل ػػذا
الغػػرض أف لموعػػد الدطػػاؼ دو ار هامػػا فػػي ظ ػػور اإلصػػابة إذ أف الثمػػار المدطوفػػة بوقػػت
مبكػػر تكػػوف أقػػؿ عر ػػة مػػف الثمػػار المدطوفػػة فػػي ذروة تػػنفس الن ػػج األعظمػػي لثمػػار

التفاح ).(Juan et al,1999; Perring and Pearson, 2006

 -4التسنميد :إف معظػػـ المػزارعيف ي تمػوف بالتسػػميد بالعناصػػر الكبػرت كػايزوت و الفوسػػفور
و البوتاس ػػيوـ ،دوف اتهتم ػػاـ بي ػػافة العناص ػػر األر ػػرت كالكالس ػػيوـ و الب ػػوروف والحدي ػػد
غيرهػػا مػػف العناصػػر الصػػغرت ،و بالتػػالي فػػيف زيػػادة التسػػميد البوتاسػػي و األزوتػػي عمػػى

شكؿ  NH4+يعيؽ امتصاص الكالسيوـ ،كما أف زيادة التسميد ايزوتي ي دي بػدور إلػى
زيػػادة النمػػو الر ػػري ،و بالتػػالي اسػػتنزاؼ كميػػات مػػف الكالسػػيوـ عمػػى حسػػاب الثمػػار .و
مف الجػدير ذكػر إف إ ػافة عنصػر الكالسػيوـ فػي التػرب الفديػرة بػالكمس سػوا إلػى التربػة
أو رشا عمى األشجار يعد مف العمميات ال امػة جػدا نظػ ار لمػدور الكبيػر ل ػذا العنصػر فػي

النبػػات كمػػا أف الكالسػػيوـ أحػػد عناصػػر بنػػا التربػػة لػػذلؾ فػػاف إ ػػافته تػ دي إلػػى تحسػػيف
بنػػا التربػػة وبالتػػالي جميػػع رواص ػ ا ممػػا يػػنعكس إيجابػػاع عمػػى نمػػو النبػػات .و مػػف ج ػػة
أرػػرت ف ػػيف إ ػػافة األس ػػمدة الع ػػوية يػ ػ دي إلػػى تحس ػػيف رصػػائص الترب ػػة الفيزيائي ػػة و

الكيميائية و المائية ،و بالتالي تحسيف امتصاص العناصر الغذائية مف قبؿ األشجار.

 -5النري :إف عػدـ انتظػاـ الػري ،و كػذلؾ الػػري الغزيػر ،و المتػهرر يسػاهـ فػي زيػادة اإلصػػابة
بػػالندرة الم ػرة حتػػى فػػي التػػرب الكمسػػية ،كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي منطدػػة الدصػػير فػػي محافظػػة
حمػػص ،حيػػث ي ػ دي الػػري الغزيػػر إلػػى غسػػؿ عنصػػر الكالسػػيوـ و هجرتػػه إلػػى الطبدػػات

السػػفمية مػػف التربػػة والػػى زيػػادة حركػػة عناصػػر أرػػرت كالبوتاسػػيوـ و األمونيػػوـ تعمػػؿ عمػػى
رفض حركة الكالسيوـ الى جذور النبات.

وتفيد التدارير المرسمة مف محافظات الدطػر التػي تػزرع في ػا شػجرة التفػاح أف نسػبة اإلصػابة بػالندرة
المػ ػرة تهر ػػذ باتزدي ػػاد ف ػػي المن ػػاطؽ المروي ػػة و المطري ػػة ،حي ػػث كان ػػت أعم ػػى نس ػػبة ل ص ػػابة ف ػػي
محػػافظتي حمػػص و حمػػا  ،ممػػا يشػػكؿ فدػػدا كبي ػ ار مػػف العائػػد الدػػومي حيػػث تبػػاع الثمػػار المصػػابة
بهسعار متدنية جدا .و يشير (ديب )0997،أف األ ار ي السورية الغنيػة و التػي تعػاني مػف ندػص
الكالسيوـ متطورة مف أو فوؽ صػرور بركانيػة غنيػة أصػؤ بػالمغنزيوـ و فديػرة بالكالسػيوـ ،و كػذلؾ

فػػيف الحمو ػػة التػػي سػػبب ا ارتفػػاع تركيػػز أيػػوف ال يػػدروجيف تتبػػادؿ مػػع أيونػػات الدواعػػد المتبادلػػة
المتواجػػدة عمػػى سػػطوح الغرويػػات فتحرره ػػا إلػػى محمػػوؿ التربػػة و ت ػػاجر إلػػى رػػارج قطػػاع الترب ػػة
راصػػة فػػي المنػػاطؽ الرطبػػة و شػػبه الرطبػػة .مػػف هنػػا كػػاف تبػػد مػػف د ارسػػة هػػذ الظػػاهرة لتحديػػد

اإلج ار ات الوقائية و العؤجية التي تساعد عمى التدميؿ مف اإلصابة بالندرة المرة.
 ما ىي اإلجراءات الوقائية التي تساعد عمى التقميل من اإلصابة بالنقرة المرة: -0ارتيار الموقع المناسب لزراعة أشجار التفاح.
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ػػرورة تحميػػؿ و تص ػػنيؼ التربػػة قبػػؿ الز ارع ػػة لمعرفػػة التركيػػب الفيزي ػػائي و الكيميػػائي لمترب ػػة

وبالتالي معرفة مدت صؤحيت ا لزراعة التفاح و إمكانية استصؤح ا.

 -2إ ػػافة عنصػػر الكالسػػيوـ إلػػى التػػرب الحام ػػية لتعػػديؿ حمو ػػت ا و زيػػادة قابميػػة العناصػػر
الغذائيػػة ل متصػػاص عمػػى أف تي ػ دي ذلػػؾ الػػى رفػػض حركػػة عناصػػر أرػػرت م مػػة لمنبػػات لػػذلؾ
تبد مف التهكيد عمى أف إ افة الكالسيوـ لمتربة يجب أف يتـ بعد دراسة التربة مربرياع.
 -4إ ػ ػافة األس ػػمدة الع ػػوية لمترب ػػة س ػػيما إذا عممن ػػا أف معظ ػػـ الت ػػرب تع ػػاني م ػػف الفد ػػر بالم ػػادة

الع وية.
-5

ػػرورة إ ػػافة العناصػػر الصػػغرت إلػػى الترب ػػة أو النبػػات و عػػدـ اتكتفػػا بي ػػافة العناص ػػر

الكبرت (.)NPK

 -6التدميـ الشتوي المتوازف ألشجار التفاح تبعا لمصنؼ و الحالة العامة لألشجار.
 -7إج ار عمميات التدميـ الصيفي راصة في األشجار الفتية و قوية النمو.
 -8تنظيـ عمميات الري في المناطؽ المروية و

رورة استرداـ التدنيات الحديثة في الري.

 -9قطؼ الثمار بالموعد األمثؿ تبعا لمصنؼ و منطدة الزراعة.
 -ما ىي اإلجراءات المطبقة في عالج النقرة المرة:

دلت الدراسات العالميػة عمػى أف رش أشػجار التفػاح بمركبػات الكالسػيوـ يسػ ـ فػي التدميػؿ مػف شػدة
اإلصابة بالندرة المرة سوا كاف ذلؾ مف رػؤؿ معاممػة الثمػار رػؤؿ موسػـ النمػو أو بعػد الحصػاد،

و ق ػػد اسػ ػػتردمت العديػػػد مػػػف مركب ػػات الكالسػػػيوـ لتحسػ ػػيف الصػػػفات النوعي ػػة لمثمػػػار و الحػ ػػد مػ ػػف

اإلصػػابة ب ػػالندرة الم ػرة عم ػػى األصػػناؼ الت ػػي تعػػاني م ػػف الظ ػواهر الفيزيولوجي ػػة المرتمفػػة المرتبط ػػة
بػػندص الكالسػػيوـ مثػػؿ اسػػترداـ نت ػرات الكالسػػيوـ ) (Wojcik and Szwonek,2002وكموريػػد
الكالسػيوـ )(Mayr and Schroder,2002

و موعػد إ ػػافة تمػؾ المركبػػات (Casero et

) al,2002وكذلؾ الرش بالبوروف ).(Wojcik et al.,1999

و ق ػػد أج ػػرت مرك ػػز البح ػػوث العممي ػػة الزراعي ػػة بالسػ ػويدا العدي ػػد م ػػف التج ػػارب لتحدي ػػد اإلجػ ػ ار ات
المناسػػبة التػػي يمكػػف اتباع ػػا لمتدميػػؿ م ػف شػػدة اإلصػػابة بػػالندرة الم ػرة ،حيػػث أجريػػت تجػػارب عمػػى
تهثير األسمدة الحاوية عمى الكالسيوـ عمػى الندػرة المػرة عمػى الصػنفيف غولػدف ديميشػس و سػتاركنج

ديميشس مف رؤؿ استرداـ أسمدة ورقية حاوية عمى مجموعة مف العناصر الغذائية مػع الكالسػيوـ
بتركي ػػز  ،%7و اسػ ػػترداـ نتػ ػرات الكالسػػػيوـ و كموري ػػد الكالسػػػيوـ بالمدارن ػػة مػ ػػع الش ػػاهد بمعػ ػػدؿ 4

رشػػات ،و أظ ػػر الػػرش بكموريػػد الكالسػػيوـ حساسػػية كبي ػرة عمػػى األشػػجار المعاممػػة حيػػث أدت إلػػى
تس ػػاقط األوراؽ و تػػػدني مواصػػػفات الثم ػػار ،فيمػػػا تفوقػػػت المعاممػػػة بنتػ ػرات الكالسػػػيوـ عمػ ػػى بػ ػػاقي

المع ػػامؤت ،حي ػػث انرف ػػت نس ػػبة اإلص ػػابة م ػػف  %22.5ف ػػي الش ػػاهد إل ػػى  %4ف ػػي األش ػػجار
المعاممة بنترات الكالسيوـ .و كػذلؾ تػـ ارتبػار عػدد الرشػات الؤزمػة بنتػرات الكالسػيوـ عمػى ظػاهرة

الندػرة المػرة عمػػى أشػػجار التفػػاح سػػتاركنج ديميشػػس حيػػث تػػـ اسػػترداـ ثػػؤث معػػامؤت مػػف الػػرش (
الػػرش م ػرتيف ،أربػػع م ػرات ،سػػت م ػرات) بالمدارنػػة مػػع الشػػاهد ،و قػػد تفوقػػت المعاممػػة الثانيػػة( رش
أربػػع م ػرات) عمػػى بػػاقي المعػػامؤت حيػػث كانػػت نسػػبة اإلصػػابة  %0بالمدارنػػة مػػع الشػػاهد الػػذي

وصػػمت فيػػه نسػػبة اإلصػػابة إلػػى  ،%06فيمػػا تميػػزت المعاممػػة الثالثػػة بارتفػػاع نسػػبة اإلصػػابة في ػػا
مدارن ػػة م ػػع المعامم ػػة الثاني ػػة نتيج ػػة اإلم ػػداد الطوي ػػؿ بعنص ػػر ايزوت مم ػػا س ػػاهـ ف ػػي زي ػػادة النم ػػو
الر ػ ػػري و تػ ػػهرر ن ػ ػػج الثمػ ػػار ،و بالتػ ػػالي عػ ػػدـ حصػ ػػوؿ الثمػ ػػار عمػ ػػى حاجت ػ ػػا مػ ػػف عنصػ ػػر

الكالسيوـ.

وفي تجربة نفػذت لد ارسػة تػهثير األسػمدة الحاويػة عمػى عنصػر الكالسػيوـ و األسػمدة الحاويػة عمػى
عنص ػػر الب ػػوروف عم ػػى ظ ػػاهرة الندػ ػرة المػ ػرة ف ػػي األ ار ػػي المطري ػػة و المروي ػػة ،حي ػػث نف ػػذت ه ػػذ
التجرب ػػة ف ػػي حد ػػوؿ مرك ػػز بح ػػوث الس ػػويدا ( ز ارع ػػة مطري ػػة) و ف ػػي قري ػػة عرن ػػة -ري ػػؼ دمش ػػؽ (
ز ارعػػة مرويػػة) .و قػػد دلػػت النتػػائج عمػػى تفػػوؽ نت ػرات الكالسػػيوـ عمػػى جميػػع المعػػامؤت بمػػا في ػػا

الشػػػاهد حيػػػث انرف ػػػت نسػ ػػبة اإلصػػػابة مػػػف  % 04فػ ػػي الشػ ػػاهد إلػ ػػى  %2فػ ػػي معاممػػػة نت ػ ػرات
الكالسيوـ في الزراعة المطرية ،و مػف  %21.5فػي الشػاهد إلػى  %5معاممػة نتػرات الكالسػوـ فػي

الز ارعػػة المرويػػة .كمػػا أظ ػػرت معاممػػة الػػرش بػػالبوروف رػػؤؿ فت ػرة اإلزهػػار بواقػػع  2م ػرات نتػػائج

إيجابي ػػة ف ػػي التدمي ػػؿ م ػػف نس ػػبة اإلص ػػابة ب ػػالندرة المػ ػرة إل ػػى  %6ف ػػي الز ارع ػػة المطري ػػة و  %8ف ػػي
الزراعة المروية ،أما عند تنفيذ الرشة بالبوروف مع نترات الكالسيوـ كانػت النتػائج  %4فػي الز ارعػة

المطرية و %6في الزراعة المروية.

و فػػي تجربػػة أرػػرت لد ارسػػة تػػهثير مركبػػات الكالسػػيوـ المرتمفػػة عمػػى الندػرة المػرة فػػي صػػنؼ التفػػاح
غولدف ديميشس تـ إ افة مركبات الكالسيوـ وفؽ المعامؤت التالية:
 -0المعاممػػة األول ػػى :إ ػػافة كربون ػػات الكالس ػػيوـ إلػػى الترب ػػة ف ػػي فصػػؿ الرري ػػؼ بواق ػػع411
كغ/دونـ و فؽ معطيات تحميؿ التربة.

 -2المعاممػ ػػة الثانيػ ػػة :رش األشػ ػػجار بنت ػ ػرات الكالسػ ػػيوـ  %25.5بتركيػ ػػز 1.5غ/ؿ بواقػ ػػع 4
رشػػات رػػؤؿ فصػػؿ النمػػو  ،حيػػث طبدػػت الرشػػة األولػػى بعػػد العدػػد بػ ػ  21يومػػا ثػػـ توالػػت

عممي ػػات ال ػػرش بفاص ػػؿ شػ ػ ر ب ػػيف الرش ػػة و األر ػػرت عم ػػى أف الرش ػػة األريػ ػرة كان ػػت قب ػػؿ

الدطاؼ بحوالي الش ر.
 -2المعامم ػػة الثالث ػػة :إ ػػافة كربون ػػات الكالس ػػيوـ إل ػػى الترب ػػة ف ػػي فص ػػؿ الرري ػػؼ بواق ػػع411

كغ/دونـ و فػؽ معطيػات تحميػؿ التربػة ،و الػرش بنتػرات الكالسػيوـ وفػؽ معطيػات المعاممػة

الثانية.
 -4المعاممة الرابعػة :تغطػيس الثمػار بكموريػد الكالسػيوـ التجػاري بعػد الدطػاؼ و قبيػؿ الترػزيف
مباشرة بتركيز 2غ/ؿ لمدة دقيدتيف ،ثـ تجفيؼ الثمار و ترزين ا.

 -5المعاممة الرامسة :شاهد.

و قػػد دلػػت النتػػائج إلػػى ظ ػػور الحساسػػية عمػػى الثمػػار المعاممػػة بكموريػػد الكالسػػيوـ ( تغطػػيس
لمدة  2دقيدة بتركيز )%2مما أثر عمػى مواصػفات ا التسػويدية .كػـ ظ ػر الػدور اإليجػابي الػذي
لعبه الكالسيوـ في تنظيـ امتصاص عنصري البوتاسيوـ و المغنيزيوـ مػف قبػؿ النبػات ،وارتفػاع
نس ػػبة الكالس ػػيوـ ف ػػي األوراؽ ل ػػدت المع ػػاممتيفك كربون ػػاتر نتػ ػرات الكالس ػػيوـ و ال ػػرش بنتػ ػرات
الكالسػيوـ بالمدارنػػة مػػع بػػاقي المعػػامؤت ،وتفػػوؽ معاممػػة الػػرش بنتػرات الكالسػػيوـ معنويػػا عمػػى

جميػػع المعػػامؤت برفػػض نسػػبة اإلصػػابة بػػالندرة الم ػرة ،و كػػذلؾ بكثافػػة تطػػور اإلصػػابة( زيػػادة

عػػدد الند ػػر المػ ػرة ف ػػي الثمػ ػرة م ػػع ط ػػوؿ مػػدة الترػ ػزيف)  ،فيم ػػا ك ػػاف الف ػػرؽ ظاهري ػػا م ػػع معامم ػػة
الكربونػػاتر نت ػرات الكالسػػيوـ .و الجػػدوؿ التػػالي يبػػيف نسػػبة اإلصػػابة و كثافػػة تطػػور اإلصػػابة
بالندرة المرة وفؽ المعامؤت المدروسة:

المعاممة

نسبة اإلصابة  %كثافة تطور اإلصابة )%

كربونات الكالسيوم

7

5

كربونات  +نترات

3

1.75

نترات الكالسيوم

0

1.05

تىطيس بكموريد الكالسيوم

9

5

شاىد

00

3.75

و في حسا الجدوى القتصادية من ىذه الدراسة فقد دلت النتائج المبنينة عمنى تحديند تكنالي
اإلنتاج و كمية اإلنتاج و نسبة اإلصابة بالنقرة المرة أن مقندار ال سنارة 4411ل س/دوننم فني
حننال عنندم الننرش بنت نرات الكالسننيوم ومقنندار الننوفر  0651ل س/دونننم عننند تنفيننذ الننرش بعنند
حسا التكالي .
ومن الل ما تقدم نؤكد عمى:
 -0النندور الكبيننر الننذي يمعبننو عنصننر الكالسننيوم فنني الحنند مننن اإلصننابة بننالنقرة المننرة و
بالتننالي لبنند مننن رش األشننجار ب حنند مركبننات الكالسننيوم بمعنندل  4م نرات تبنندأ الرشننة
األولى بعد العقند بثالثنة أسنابي و تنتيني قبنل القطنا

بثالثنة أسنابي و بفاصنل شنير

بين الرشة و األ رى م الت كيد عمنى أىمينة الرشنة األولنى بعند العقند و الرشنة األ ينرة
قبل القطا

م مراعاة ا تبار المركبات المست دمة عمى نطاق ضيق ثم تعميمينا و

فننني حنننال اسنننت دام كموريننند الكالسنننيوم يفضنننل اسنننت دامو فننني الرشنننة األ ينننرة و عننندم
است دامو في الرشات األولى و بشكل متكرر نظراً لرثر السمي لمكمور عمى النبات.

 -5رش األشجار بعنصر البورون الل فترة اإلزىار

 -3أىميننة التقمننيم الصننيفي لرشننجار اصننة بالنسننبة لرشننجار الفتيننة و قويننة النمننو تبع ناً
لمصن

المزروع.

 -4إضافة مركبات الكالسيوم إلى التربة اصة بالنسبة لمتر الحامضية لدوره الكبينر فني
تنظيم امتصاص العناصر الىذائية.
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