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 )الباذنجاني(: الصنف ستانلي

 النمو، قائمة، كثٌفة. األشجار: قوٌة

 األوراق: متوسطة الحجم، بٌضوٌة، متطاولة أعناقها متوسطة الطول.

%،حاملها 5الثمار: كبٌرة الحجم،بٌضوٌة،متطاولة لونها أسود مع لون بنفسجً غامق 

 قصٌر،اللب أصفر مخضر متماسك،والطعم حلو.

 %.92.27البذور: كبٌرة الحجم ،غٌر ملتصقة باللب، نسبة التصافً 

  

 

 Felisio  Grossa Diالصنف

 من األصناف األوروبٌة المتأخرة بالنضج

 األشجار: قوٌة النمو، قائمة، كثٌفة.

 األوراق: كبٌرة الحجم، بٌضوٌة، متطاولة أعناقها متوسطة الطول.



%، حاملها قصٌر، 5الثمار: كبٌرة الحجم، بٌضوٌة، متطاولة لونها أسود مع لون خمري بنسبة 

 أصفرفاتح متماسك، والطعم حلو.اللب 

 %.37.69البذور: متوسطة الحجم، منفصلة عن اللب، نسبة التصافً

 وٌتوافق بالتلقٌح مع الصنف ستانلً)الباذنجانً( واسع االنتشار.

  
 

 : Blak Amberالصنف 

 .من األصناف الٌابانٌة متوسطة التبكٌر بالنضج

 األشجار: قوٌة النمو، قائمة، كثٌفة.

 األوراق: متوسطة الحجم، بٌضوٌة،أعناقها متوسطة الطول.

%، حاملها قصٌر، اللب 5الثمار: كبٌرة الحجم، كروٌة، لونها أسود مع لون خمري بنسبة 

 أصفرفاتح متماسك، والطعم حلو.

 %.98.83البذور: صغٌرة الحجم، نصف ملتصقة باللب، نسبة التصافً



  
 

 : Friarالصنف 

 نٌةمن األصناف الٌابا

 األشجار: قوٌة النمو، قائمة، متوسطة، كثٌفة.

 ة أعناقها قصٌرة الطول.راألوراق: كبٌرة الحجم، بٌضوٌة، مستدٌ

%، حاملها قصٌر، 3بنسبة أصفرمع لون  حمر غامقة، لونها أكروٌة الحجم، متوسطالثمار: 

  جٌد. غامق اللب أصفر

وهو من األصناف  %.  96.53، نسبة التصافً نصف ملتصقة باللب الحجم، صغٌرةالبذور: 

 الملقحة لمعظم األصناف الٌابانٌة.

 

 

  



 االستنتاجات:

  ًتمٌز صنف الخوخ األوروبGrossa Di Felisio  بتأخره بالنضج وبقوة نموه وصفاته

 .stanlyالشكلٌة والنوعٌة الجٌدة وتوافقه الجٌد بالتلقٌح مع الصنف المنتشر محلٌا 

  ًثبت أن صنف الخوخ الٌابانBlack Amber  متوسط التبكٌر بالنضج وامتاز بقوة

 . Friarنموه وصفاته الشكلٌة والنوعٌة الجٌدة وتوافقه الجٌد بالتلقٌح مع 

  أبدى الصنفانGrossa Di Felisio  وBlack Amber  بإنتاجٌة مرتفعة مقارنة

 باألصناف المدروسة بمافٌها المنتشرة محلٌا.

 

 ترحات والتوصيات :المق

 اعتماد الصنف المتأخر Grossa Di Felisio  ومتوسط التبكٌرBlack Amber 

 كأصناف مائدة ردٌفة لألصناف المنتشرة محلٌا.

  اقتراح زراعة الصنفFriar  كملقح جٌد للصنفBlack Amber. 

 .نشر زراعة هذه األصناف على األخوة المزارعٌن فً حال اعتمادها 

 

 

 

 


