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 مقدمت

، حيث يشكؿ إنتاجيا إحدى سوريةتعتبر األشجار المثمرة مف الزراعات اليامة في      
بتنوع زراعاتيا  ةسوري تتميزالدعامات األساسية لمدخؿ القومي وثمارىا ذات قيمة غذائية عالية و 

نظرًا لتنوع التربة والمناخ السائد فييا ولقد لوحظ تطورًا سريعًا بزراعة أشجار الفاكية في السنوات 
 األخيرة عمى المستوييف األفقي والعمودي.

إف تييئة المناخ المناسب لتبني بعض التقانات بعد نقميا ومحاولة توطينيا في الزراعة أمر 
ج إلى اىتماـ خاص واألمر يرتبط بكفاءة أجيزة البحث العممي واإلرشاد الزراعي ضروري ويحتا

المفصميف نظرًا لرفدىما بكفاءات عممية متنوعة   يفممحوظًا في ىذ ولقد الحظنا تطوراً 
نو زيادة اإلنتاجية كمًا ونوعًا مف خالؿ أاالختصاصات والكؿ يسعى جاىدًا لعمؿ كؿ ما مف ش

 ت الحيوية في المجاالت الزراعية المتنوعة.تطبيؽ نتائج التقانا

نيدؼ مف خالؿ إعداد ىذه النشرة إلى إضافة لبنة في ىذا البنياف الزراعي لممساىمة في خدمة 
في زراعاتيـ  (البشملة، المشمش الهندي)األكيدنيا شجرة المزارعيف الذيف أقدموا عمى إدخاؿ 

إحدى الزراعات البديمة  اوري مف جية واعتبارىمع المناخ السائد في الساحؿ الس انظرًا لتأقممي
إلى أف الكثير مف السكاف أدخموا ىذه  باإلضافةالتي تساىـ في زيادة دخميـ مف جية أخرى. 

 الشجرة إلى حدائقيـ المنزلية نظرًا لجماليا مف جية واالستفادة مف ثمارىا مف ناحية أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الهندي(شجرة األكيدنيا )البشملة، المشمش   

 Eriobotrya japonicaاالسم الالتيني 

 Loquatاالسم اإلنكليزي 

 

 :الموطن األصليالتصنيف النببتي و

وتحػػػػت الفصػػػػيمة  Rosaceaeلمفصػػػػيمة الورديػػػػة  Eriobotrya japonicaتنتمػػػػي األكيػػػػدنيا  
 . Pomoidaeالتفاحية 

أنيػا تعػود إلػى منػاطؽ الصػيف شجرة األكيدنيا شجرة مدخمة ال تعود أصوليا لمنطقتنا، حيث يذكر 
والياباف، ورغـ ذلؾ فقد ثبت نجاحيا وتأقمميا مػع الظػروؼ البيئيػة لمنػاطؽ القطػر العربػي السػوري 

ة األصػػػناؼ وخاصػػػة الدافئػػػة منيػػػا وتعطػػػي إنتاجػػػًا جيػػػدًا وثمػػػارًا ذات مواصػػػفات مميػػػزة عنػػػد زراعػػػ
 المناسبة والعناية بيا.

 :القيمت الغذائيت واألهميت النببتيت

ثمرة مرغوبة مف قبؿ المستيمؾ نظرًا لطعميا ونكيتيا المميزة تتميز األكدينيا ب
وتركيبيا الغػذائي الغنػي بالسػكريات واألحمػاض والفيتامينػات، وتػذكر المراجػع 
أف البذور )ذات السمية الخفيفة( تمتمػؾ صػفات وفوائػد طبيػة لتحسػيف التػنفس 

ثمارىػػا الػػذي يػػأتي  واليضػػـ ومقاومػػة السػػرطاف. أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ موعػػد نضػػج
في الربيع فػي وقػت تنػدر فيػو أنػواع الفاكيػة األخػرى إذ تكػوف الحمضػيات قػد 

 شارفت عمى االنتياء والثمار الصيفية لـ تنضج بعد، لذا تأخذ سعرًا مميزًا.
ونظرًا لألسباب المذكورة أعاله برز االىتماـ مؤخرًا بيػذه الزراعػة )رغػـ أنيػا محػدودة االنتشػار ولػـ 

د زراعػػة منظمػػة ليػػا( ونالحػػظ ازديػػاد المسػػاحات المزروعػػة بيػػذه الشػػجرة وازديػػاد االىتمػػاـ توجػػد بعػػ
روعػػة واإلنتػػاج فػػي السػػنوات بيػػا، ويػػوفر المخطػػط البيػػاني التػػالي لمحػػة عػػف تطػػور المسػػاحة المز 

األخيػػػػرة فػػػػي القطػػػػر العربػػػػي السػػػػوري وذلػػػػؾ حسػػػػب إحصػػػػائيات وزارة الزراعػػػػة واإلصػػػػالح  العشػػػػر
 الزراعي.

 
 
 



 

 :الوصف النببتي لشجزة األكيدنيب

ـ، التػػاج كػػروي 01-4دائمػػة الخضػػرة متوسػػطة الحجػػـ تصػػؿ فػػي االرتفػػاع إلػػى  شججةرةال
 كثير التفرع والساؽ ذات لوف أسمر مسود.

 
كبيرة مجعدة صمبة تتوضع متقاربة في قمػة الفػروع بشػكؿ حمزونػي، وىػي أوراؽ  األوراق

بسػػػيطة بيضػػػاوية الشػػػكؿ منشػػػارية الحافػػػة حػػػادة القمػػػة ذات تضػػػميع بػػػارز عمػػػى الوجػػػو 
السػػػػفمي وضػػػػمع الورقػػػػة الوسػػػػطي كبيػػػػر بػػػػارز والعػػػػروؽ الجانبيػػػػة متوازيػػػػة. لػػػػوف األوراؽ 

وجػػو السػػفمي الػػذي يغطيػػو زغػػب أخضػػر غػػامؽ المػػع مػػف األعمػػى وأخضػػر فػػات  عمػػى ال
 كثيؼ ناعـ صدئي الموف.

 
صػػغيرة بيضػػاء عطريػػة ثنائيػػة الجػػنس تنشػػأ مػػف بػػراعـ بسػػيطة تحمػػؿ عمػػى  األزهججار

أطػػػراؼ النمػػػوات التػػػي تكونػػػت فػػػي العػػػاـ السػػػابؽ، وىػػػي تتجمػػػع فػػػي عناقيػػػد مكتظػػػة 
مغطػػػاة بزغػػػب صػػػدئي المػػػوف تظيػػػر فػػػي الخريػػػؼ وبدايػػػة الشػػػتاء حيػػػث يصػػػؿ طػػػوؿ 

سـ. أزىار األكيدنيا عقيمة ذاتيًا تحتاج لمتمقي  الخمطػي  05-01الزىري إلى  العنقود
إلعطػػػػػاء محصػػػػػوؿ جيػػػػػد ومنػػػػػتظـ لػػػػػذا يفضػػػػػؿ زراعػػػػػة األصػػػػػناؼ ضػػػػػمف تجمعػػػػػات 

 اقتصادية.
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 المساحة

 االنتاج



كرويػػػة أو كمثريػػػة الشػػػكؿ يتػػػراوح لونيػػػا عنػػػد النضػػػج مػػػا بػػػيف  الثمجججرة
الصػنؼ ي الغامؽ، ويتبايف حجميا حسػب  األصفر الفات  و البرتقاؿ

حيػػث يمكػػف أف تصػػؿ لحجػػـ الكمثػػرى الصػػغيرة فػػي بعػػض األصػػناؼ 
( بػػػذور كبيػػػرة ذات 5-4)غالبػػػًا   9-0الجيػػػدة. الثمػػػرة لحميػػػة تحتػػػوي 

سػـ، وىػذه البػذور 2لوف بني غامؽ قد يصؿ قطر الواحدة منيا حتػى 
تشػػغؿ حيػػزًأ كبيػػرًا ولػػذلؾ تعتبػػر زيػػادة نسػػبة التصػػافي أحػػد أىػػـ النقػػاط 

حسػػػػيف الػػػػوراثي ليػػػػذه الشػػػػجرة. قشػػػػرة الثمػػػػرة رقيقػػػػة المسػػػػتيدفة فػػػػي الت
)لكنيػػػا أثخػػػف مػػػف قشػػػرة التفػػػاح( ممسػػػاء المعػػػة أو مخمميػػػة المظيػػػر 
قمػػػػياًل. تنضػػػػج الثمػػػػار فػػػػي فصػػػػؿ الربيػػػػع بػػػػيف شػػػػيري  ذار وأيػػػػار. 

ف كانػػت غيػػر واضػػحة   تتعػػرض شػػجرة األكيػػدنيا لظػػاىرة المعاومػػة وا 
 كثيرًا وتتفاوت مف صنؼ إلى  خر ومف منطقة إلى أخرى.

تتفػػاوت كػػؿ مػػف الصػػفات السػػابقة حسػػب الصػػنؼ وشػػروط الخدمػػة  
 والبيئة المحيطة.

رغـ أف نباتات الفصيمة الوردية تمر بطور سكوف في فصؿ الشتاء وتتساقط أوراقيا  مّدة النمو:
ف األكيدنيا تخالفيا في ذلؾ حيث تزىر في فصمي ومف ثـ تزىر وتثمر في الربيع والصيؼ إال أ

تمر الشجرة  الخريؼ والشتاء دوف المرور بفترة سكوف نسبي واضحة وتنضج ثمارىا في الربيع.
بموجتي نمو خالؿ السنة، األولى خريفية في نياية تشريف األوؿ والثانية ربيعية تبدأ في أوائؿ 

أ اإلثمار عادة في السنة الرابعة أو الخامسة مف يبد الربيع وتستمر خالؿ فترة مف فصؿ الصيؼ.
الزراعة في األرض الدائمة وتقؿ ىذه الفترة عند زراعة غراس مطعمة بأصناؼ اقتصادية. وتدخؿ 

 الشجرة طور اإلثمار المميء في السنة العاشرة مف عمرىا عادة.

 الشزوط البيئيت المنبسبت وعمليبث الخدمت

تتطمب شجرة االكيدنيا لتنمو بشكؿ جيد شتاء دافئًا نسبيًا حيث تؤثر درجات الحرارة  درةة الحرارة:
المنخفضػػة عمييػػا بشػػكؿ سػػمبي وقػػد تػػؤدي لمػػوت الشػػجرة كاممػػة. تسػػقط األزىػػار والثمػػار الصػػغيرة 
العاقػػدة عنػػػد انخفػػػاض الحػػػرارة ثػػػالث أو خمػػػس درجػػػات مئويػػػة تحػػػت الصػػػفر، ويتضػػػرر المجمػػػوع 

ـ. تعطػػي الشػػجرة محصػػواًل سػػنويًا منتظمػػًا فػػي المنػػاطؽ 021-لحػػرارة عػػف الخضػػري عنػػد انخفػػاض ا
. إضافة إلى ذلؾ فإف الحػرارة المرتفعػة مػع الجػو 21-التي ال تنخفض فييا درجة حرارة الشتاء عف 

الجاؼ قد تؤدي إلى فشؿ العقد وربما تقضي عمػى الثمػار العاقػدة الصػغيرة أو تسػبب حػرؽ الثمػار 



بعػػد مسػػببة تمونيػػا بػػالموف البنػػي المسػػود وجفافيػػا، كمػػا قػػد تسػػبب أشػػعة  الخضػػراء التػػي لػػـ تنضػػج
 الشمس الحادة حرؽ الجانب المعرض لمشمس أو ظيور القشب عميو.

 
تعتبر شجرة األكيدنيا مف األشجار المحبة لمرطوبة الجويػة واألرضػية حيػث تعطػي ثمػارًا  الرطوبة:

نتاجػػًا منتظمػػًا، لػػذلؾ يجػػب تػػأميف ري منػػتظ ـ لألشػػجار فػػي المنػػاطؽ التػػي ال تتمقػػى رطوبػػة كبيػػرة وا 
كافيػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى إنتػػػاج جيػػػد. عممػػػًا أف زيػػػادة الرطوبػػػة األرضػػػية قػػػد يػػػؤدي الختنػػػاؽ الجػػػذور 
وانتشار بعض األمراض كعفف الساؽ الذي قد يقضي عمى الشػجرة تمامػًا، كمػا أف ازديػاد الرطوبػة 

 ية منيا كمرض التبقع )الجرب(.الجوية يزيد مف احتماؿ انتشار األمراض وخاصة الفطر 
 

تتحمػػػؿ األكيػػػدنيا الريػػػاح بشػػػكؿ متوسػػػط حيػػػث أف ازديػػػاد سػػػرعة الريػػػاح وانخفػػػاض درجػػػة  الريجججا :
حرارتيا أو ازديادىا عف حد معيف يؤثر بشكؿ كبير عمى نمو الشجرة وعمى مواصفات الثمار، لذا 

 لذلؾ. يفضؿ إنشاء مصدات رياح لحماية البساتيف في المناطؽ التي تحتاج
وتعتبػػػر المنػػػاطؽ السػػػاحمية ذات الشػػػتاء المعتػػػدؿ والػػػدافت والصػػػيؼ الرطػػػب وذات التػػػرب الخفيفػػػة 

 الخصبة جيدة الصرؼ أفضؿ المناطؽ لزراعة ىذه الشجرة بشكؿ اقتصادي.
 
ف كانػت تجػود فػي التػرب  :لتربةا أما بالنسبة لمتربة فميس لألكيدنيا بشػكؿ عػاـ متطمبػات خاصػة وا 

العميقػػة الخصػػبة ذات الصػػرؼ الجيػػد والرطوبػػة الكافيػػػة وذات الخصػػوبة الجيػػدة مػػع مراعػػاة عػػػدـ 
زيػػػادة نسػػػبة الكمػػػس فػػػي التربػػػة والتػػػي قػػػد تػػػؤدي الصػػػفرار األوراؽ النػػػاتج عػػػف نقػػػص امتصػػػاص 

)وخاصة الحديد( الضروري لنمو النبات. تكره األكيدنيا التػرب المالحػة وخاصػة  العناصر المعدنية
في السنيف األولى مف عمرىا عممًا أف التطعيـ عمػى أصػؿ السػفرجؿ يزيػد مقاومػة الشػجرة لممموحػة 

 وارتفاع مستوى الماء األرضي.

:الخصائص الحيوية لشةرة األكيدنيا  
عائمة الوردية التي تنتمي إلييا بأنيا مستديمة الخضرة تختمؼ شجرة األكيدنيا عف بقية أنواع ال

حيث تزىر في فصؿ الخريؼ والشتاء وتثمر في الربيع وال تدخؿ في طور سكوف حقيقي كما ىو 
 . الحاؿ عند األشجار متساقطة األوراؽ

إف فترة إزىار شجرة األكيدنيا طويمة جدًا بالمقارنة مع أشجار الفاكية األخرى، حيث تمتد تمؾ   
( يوـ وقد تطوؿ تمؾ الفترة أو تقصر حسب الظروؼ 70-50الفترة بحسب األصناؼ مابيف )

السائدة . إف بداية إزىار شجرة اإلكيدنيا يكوف غالبًا خالؿ شير تشريف األوؿ وأوج اإلزىار يكوف 



خالؿ شير تشريف الثاني وقد يستمر خالؿ شير كانوف األوؿ. إف طوؿ فترة اإلزىار ىذه الشؾ 
تعود إلى اختالؼ تواريخ ظيور النورات الزىرية وبالتالي نموىا وتطورىا ووصوليا إلى مرحمة 

اإلزىار، وذلؾ بعكس أشجار الفاكية األخرى التي اليالحظ فييا ىذه االختالفات بمثؿ ىذه الحدة 
 .( يـو حسب الظروؼ المناخية15-10إف إزىار أغمب أشجار الفاكية يدـو بيف )

إف طبيعة اإلثمار في طبيعة في شجرة اإلكيدنيا قمية، حيث تتمايز البراعـ الطرفية خالؿ شير 
جب أال تقؿ عف ست أوراؽ يتموز وغالبًا ما تكوف مرتبطة بعدد األوراؽ التي يحمميا الفرع والتي 

ور األجزاء الزىرية فتتـ خالؿ الفترة الفاصمة مابيف شير تموز وبداية اإلزىار في أما نمو وتط
تشريف األوؿ. إف البرعـ القمي في شجرة األكيدنيا مختمؼ حيث ينمو فرع خضري في قاعدة 

 النورة الزىرية أو أكثر فإف تواتر اإلثمار يأخذ عدة أشكاؿ.

( يـو حيث تنضج الثمار 163-150لنضج حوالي )يبمغ عدد األياـ بيف بداية اإلزىار وبداية ا
يـو عمى موعد بداية النضج  20% بعد مضي 50بشكؿ متدرج ولكف تصؿ نسبة الناضجة إلى 

 وبالتالي فإف عمميات القطاؼ تتـ عمى دفعات حسب الظروؼ الجوية.

األوؿ  أما نمو الطرود فيتميز عمومًا بموجتيف رئيسيتيف تقع الموجة األولى في نياية تشريف
 .وبداية تشريف الثاني أما الثانية فتكوف ربيعية في نياية  ذار لتستمر خالؿ الصيؼ

 اإلكثبر

رغـ أف الشائع والمتبع ىو اإلكثار البذري سواء في بالدنا أو في بعض البمداف  اإلكثبر البذري:
األخرى إال أف ىذا األسموب يؤدي لمحصوؿ عمػى تبػايف كبيػر بػيف 

وبالتػالي تبػػايف فػي مواصػفاتيا النباتيػة واإلنتاجيػػة،  النباتػات الناتجػة
كمػػا قػػد يحصػػؿ تػػدىور فػػي األصػػناؼ الجيػػدة، لػػذلؾ مػػف األفضػػؿ 
اتبػػػػػاع إحػػػػػدى طرائػػػػػؽ اإلكثػػػػػار الخضػػػػػري المناسػػػػػبة لمحفػػػػػاظ عمػػػػػى 
مواصفات ىذه األصناؼ المميزة، وذلؾ طبعًا إف كاف الغػرض مػف 

مكف اتبػاع اإلكثػار زراعة الشجرة إنتاجيػًا أمػا لألغػراض التزيينيػة فػي
 البذري.

يجب زراعة بذور األكيدنيا بمجرد إخراجيا مف الثمرة ألنيػا حساسػة وسػريعة الجفػاؼ، حيػث تػزرع 
إما مفردة في أصص أو أكياس أو في صواف أو مساطب تنقؿ منيا الحقًا. يجب استخداـ خمطػة 

 سـ. 3-2خفيفة لزراعة لبذور بيا بحيث تغطي البذرة بمقدار 



سـ يمكف نقميا إلى المشتؿ في األرض المفتوحػة ثػـ تطعيميػا 01-05النباتات لطوؿ عند وصوؿ 
 سـ عند القاعدة.0.5-0عندما تصب  بقطر 

 التطعيم:

يمكف اتباع التطعيـ بعدة أشكاؿ سواء بالقمـ أو بالعيف، لكف األكثػر شػيوعًا والمفضػؿ ىػو التطعػيـ 
 بالطرؽ األخرى.بالعيف نظرًا لسيولتو وارتفاع نسبة نجاحو مقارنة 

يمكف تنفيػذ التطعػيـ فػي أيمػوؿ أو تشػريف األوؿ حسػب الشػروط البيئيػة بحيػث تبقػى البػراعـ سػاكنة 
أو يمكػػف إجػػراء التطعػػيـ فػػي الربيػػع فػػي شػػيري  ذار أو أيػػار  حتػػى بدايػػة الربيػػع حيػػث تبػػدأ بػػالنمو.

ـ بػالعيف لػدييـ فػي إضافة إلى ذلؾ يذكر بعض الفالحيف في سوريا نجػاح التطعػي  بالعيف اليقظة.
يجػػب أف تكػػوف المطػػاعيـ مػػف خشػػب فتػػي ونػػاعـ وتفضػػؿ تمػػؾ التػػي تحػػوؿ  شػػيري حزيػػراف و ب.

لونيػػػا لمبنػػػي وفقػػػدت زغبيتيػػػا وتكػػػوف األوراؽ قػػػد سػػػقطت عنيػػػا. كػػػـ ذكرنػػػا فػػػإف التطعػػػيـ الػػػدرعي 
سػػـ. بعػػد إدخػػاؿ 4-3)بػػالعيف( ىػػو المتبػػع عػػادة، ويجػػب أف تكػػوف المطػػاعيـ كبيػػرة بطػػوؿ حػػوالي 

الطعـ في الشؽ المعموؿ مسبقًا في األصؿ في مكاف مناسب غير مرتفع كثيرًا عػف األرض يجػب 
ربطػو بإحكػػاـ بشػػريط مناسػب كالرافيػػا ويتػػرؾ حػػوالي ثالثػة أسػػابيع بحيػػث يتحػد باألصػػؿ، بعػػد ذلػػؾ 
يمكػػف نػػزع الشػػريط أو إرخػػاؤه قمػػياًل لمسػػماح لمطعػػـ بػػالنمو. يجػػب أف ننػػوه إلػػى أنػػو أحيانػػًا عنػػد فػػؾ 

لشػػريط بالكامػػؿ قػػد يبتعػػد المحػػاء الخػػارجي عػػف الطعػػـ فيتعػػرض لميػػواء ممػػا قػػد يسػػبب موتػػو، لػػذا ا
يجب مراعػاة ىػذه الناحيػة. بعػد نجػاح التطعػيـ وعنػد اقتػراب موعػد النمػو يجػب قػص األصػؿ عمػى 

زالة كؿ البراعـ الزائدة بمجرد ظيورىا. 1-6ارتفاع حوالي   سـ عف الطعـ وفرؾ وا 
يػػتـ اسػػتخداـ التطعػػيـ بالشػػؽ ويػػدخؿ فيػػو قمػػـ بقطػػر قمػػـ الرصػػاص يؤخػػذ مػػف  عنػػد التطعػػيـ بػػالقمـ

 خشب ناضج.
 كما نذكر مف الطرؽ المتبعة في اإلكثار الترقيد اليوائي وىي طريقة ناجحة وسيمة نسبيًا.

 األصول:

عادة ما تستخدـ نباتات األكيدنيا البذرية كأصؿ لمتطعيـ عمييا، لكف يمكف استخداـ أصػوؿ أخػرى 
كالكمثرى التي تعطي أشجارًا قوية النمو كبيرة الحجـ. يمكف استخداـ السفرجؿ أيضػًا كأصػؿ وىػو 
مناسب لألراضي الغدقة وذات المموحة العالية ويعطي نباتات متقزمػة ممػا يسػيؿ عمميػات الخدمػة 
اًل والقطاؼ، وذلؾ ال يؤثر طبعًا عمى حجـ الثمار أو اإلنتاجية. إضػافة لػذلؾ يعتبػر الزعػرور أصػ

 .يعطي أشجارًا صغيرة الحجـ مناسباً 



 :نشاء بستان األكيدنيا والعناية بها
في الواقع تأسيس بستاف فاكية يتطمب حذرًا في إنجاز مختمؼ مراحمو لتفادي الوقوع في األخطاء 

تظير قبؿ عدة أعواـ األمر الذي يؤدي لوقوع خسائر كبيرة لممزارع ويشمؿ تأسيس  التي قد ال
 :الخطوات التاليةالبستاف 

بعد اختيار األرض وتييئتيا لمزراعة وذلؾ بإجراء الفالحات العميقة  :تحضير أرض البستان  
سـ تمؾ  90-80يضاؼ سماد األساس مف األسمدة العضوية والكيميائية التي تدفف عمى عمؽ 

راعة والتي يمكف الوصوؿ إلى تمؾ الطبقة بعد الز  األسمدة عمى درجة كبيرة مف األىمية ألنو ال
طف/دونـ سماد عضوي  4  :تبقى عمى حاليا لمدة طويمة، لذا ينص  بإضافة الكميات التالية

  .كغ / دونـ سوبر فوسفات 50  ، كغ / دونـ سمفات البوتاس 50 ، متخمر

بعد قمب ىذه األسمدة بالتربة تسوى األرض بشكؿ جيد ثـ نقوـ بعممية تخطيط األرض لتحديد 
( متر لألصناؼ ضعيفة النمو أو المطعمة عمى 5×5وبالمسافات المطموبة وىي )أماكف الغرس 

( متر لألصناؼ القوية النمو المطعمة عمى أصؿ بذري أو األشجار ذات 6×6أصؿ سفرجؿ و )
( سـ وتوضع خمطة في قاعدة الحفرة مؤلفة مف 80×80×80المنشأ البذري. تحفر الجور بأبعاد )

 .لقميؿ مف السماد البمدي وسمفات البوتاس وسوبر فوسفاتتربة السط  مضافًا إلييا ا

 تتـ الزراعة عادة خالؿ الربيع في شيري  ذار ونيساف أو في شير  ب. راعة الغراس:ز  

 :تشمؿ ىذه المرحمة األعماؿ التالية 

 .تقص الجذور المكسورة أو المجروحة وتقصر الطويمة منيا إذا كانت الغراس عارية الجذور.1

 .الغراس بميؿ قميؿ نحو الجية التي تيب منيا الرياح السائدةتزرع .2

سـ بحيث يغرس نصؼ متر  5ـ وقطره  1.5وضع دعائـ خشبية مف الناحية الغربية بطوؿ .3
 .منيا داخؿ التربة

يردـ التراب حوؿ الغراس ويداس حوليا بالقدميف وتربط بالدعامات الخشبية وتروى الغراس رية .4
 .غزيرة

راس بعد الزراعة أو يخفؼ مف مجموعيا الخضري بشكؿ يبقى متوازف مع المجموع تقمـ الغ.5
 .الجذري



 وتشمؿ العمميات التالية: عناية بالغراس:ال

تروى أثناء الخريؼ والشتاء  الري: إف أشجار العائمة الوردية المعروفة كالتفاحيات والموزيات ال - أ
ىذه الفترة. بينما شجرة األكيدنيا تزىر أثناء لكونيا في طور السكوف وأوراقيا متساقطة خالؿ 

الخريؼ والشتاء وتكوف في أىـ مراحؿ حياتيا الحيوية لذا فمف الضروري تقديـ مياه السقاية 
والتسميد خالؿ ىذه الفترة لضماف النمو واإلثمار الجيد. إف عدد مرات الري والكميات المضافة 

أياـ في  10-7تروى األشجار مرة كؿ  ،ائدةتتحدد حسب نوع التربة والظروؼ المناخية الس
يوـ رية واحدة خالؿ فصؿ الشتاء. بشكؿ عاـ يجب أف تكوف الريات خالؿ  20الصيؼ وكؿ 

السنة األولى متقاربة نسبيًا مرة كؿ أسبوع ثـ تزداد الكمية والمدة كمما تقدمت األشجار بالعمر 
 .لسنوات التي تمييايـو في ا 15ولتكف كؿ عشرة أياـ في السنة الثانية ثـ 

يموؿ بخالؼ الموعد المحدد في  - ب التسميد: ينبغي تسميد أشجار األكيدنيا في شيري  ب وا 
كغ لمشجرة الواحدة  25-20تسميد األشجار المثمرة األخرى. تضاؼ األسمدة العضوية بمعدؿ 

لتسميد سنوات ينثر حوؿ الشجرة تحت مجموعيا الخضري وتعزؽ األرض جيدًا  بعد ا 8-5بعمر 
سنة  15-10كغ لألشجار بعمر  50-40ثـ تروى األرض مباشرة. تزداد ىذه الكمية لتصؿ إلى 

كغ لألشجار بعمر عشريف سنة وأكثر. أما األسمدة اآلزوتية فيضاؼ لمشجرة الواحدة  75-50و 
غراـ مف اآلزوت الصافي تقسـ عمى ثالث دفعات  300-200متوسطة الحجـ مايعادؿ 

في أوائؿ تشريف األوؿ والثانية في شير كانوف األوؿ واألخيرة تضاؼ خالؿ  متساوية. األولى
كغ مف كال النوعيف لميكتار الواحد في  250شير شباط. أما كميات الفوسفور والبوتاس فيضاؼ 

كؿ عاـ تضاؼ عمى دفعة واحدة خالؿ شير كانوف األوؿ. بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف شجرة 
كغ نترات األمونيـو تضاؼ عمى  3عامًا تحتاج إلى حوالي  20ا األكيدنيا التي تجاوز عمرى

كغ سمفات البوتاسيـو وتضاؼ دفعة واحدة خالؿ كانوف  1كغ سوبر فوسفات و 2ثالث دفعات و 
 .األوؿ أو الثاني مف كؿ عاـ

رة التقميـ: يتـ االىتماـ بالتقميـ خالؿ المراحؿ األولى مف تربية الشجرة لتكويف ىيكؿ الشج     - ت
بالشكؿ الصحي . تربى عادة الشجرة بطريقة التربية الكأسية وىذا الشكؿ األكثر مالءمة لشجرة 
األكيدنيا كما يفضؿ أف تربى عمى ساؽ مرتفع نسبيًا لتفادي خطر الصقيع الذي يضرب المناطؽ 
السفمية القريبة مف سط  التربة. نختار عمى الجذع عدة أفرع ىيكمية قوية موزعة عمى محيط 
الشجرة وتترؾ بدوف تقميـ لتكوف ىيكاًل قويًا قادرًا عمى حمؿ المحصوؿ مع فت  قمب الشجرة 



وتعريضو لمضوء لضماف زيادة وجودة المحصوؿ. أما بعد دخوؿ الشجرة طور اإلثمار 
زالة  االقتصادي ينحصر دور التقميـ في إزالة األفرع المصابة والجافة والمتشابكة والمكسورة وا 

ينبغي تجنب إجراء التقميـ القصير لمطرود ألف ذلؾ يعني خسارة في المحصوؿ نظرًا السرطانات. 
 .لكوف طبيعة حمؿ المحصوؿ طرفية عمى نموات العاـ السابؽ

خؼ الثمار: تحمؿ أشجرا األكيدنيا محصواًل غزيرًا ولكف الثمار في مثؿ ىذه الحالة تكوف     - ث
. لذلؾ ولضماف تحسيف مواصفات صغيرة الحجـ يمي ذلؾ في العاـ التالي  إزىار قميؿ أو معدـو

الثمار في سنة الحمؿ الغزير وتبكير نضجيا وزيادة نسبة السكريات في الثمار الناضجة 
والتخفيؼ مف ظاىرة المعاومة ، نمجأ إلى عممية الخؼ لمعناقيد الزىرية أو خؼ الثمار في 

 والطرود الشحمية ألنيا غير مفيدة.العناقيد الثمرية الغزيرة. كما يجب إزالة الخمفات 

 :أصنبف األكيدنيب
 

يمكف تقسيـ أصناؼ األكيدنيا إلى مجموعتيف تبعًا لموف المب حيث يوجد منيا ذات المب البرتقالي 
 ,Big Jim, Early red, Gold Nugget, Mogi, Mrs. Cooksey, Tanakaمثػؿ: 

Wolfe, ، 
 Advance, Benlehr, Champagne, Herd’sوتوجد أيضًا األصناؼ بيضػاء المػب ومنيػا: 

Mammoth, Victory, Vista White 
 

Big Jim  سػـ. القشػرة ذات لػوف  3.5: الثمرة دائرية إلى متطاولة يصػؿ قطرىػا حتػى
برتقػػالي شػػاحب، متوسػػطة الثخانػػة، سػػيمة التقشػػير. المػػب برتقػػالي أصػػفر كثيػػر  أصػػفر

النضػػػج متوسػػػطة. الشػػػجرة قويػػػة  الحػػػالوة مػػػع بعػػػض الحموضػػػة ذو نكيػػػة ممتػػػازة. فتػػػرة
 النمو منتصبة عالية اإلنتاج.

 
Early red الثمرة متوسطة الحجػـ كمثريػة الشػكؿ تنشػأ فػي عناقيػد متراصػة. القشػرة :

ط بيضاء، قاسية حامضية. المب برتقالي عصيري جدًا، حمو ذا احمراء مع نق -برتقالية
 ًا جدًا.. ينضج مبكر 3-2نكية جيدة إلى ممتازة. البذور عادة 

 
Gold Nuggetبرتقاليػة -: الثمػرة كبيػرة دائريػة إلػى بيضػوية متطاولػة. القشػرة صػفراء

إلى برتقالية، طرية غير ثخينة. المب لحمي برتقالي عصيري صمب. الطعـ حمو يذكر 



، وحجػرة البػذور غيػر كبيػرة. ينضػج متػأخرًا. تحمػؿ 5-4بطعـ المشػمش، ذو نوعيػة جيػدة. البػذور 
قميمػػػة نسػػػبيًا فػػػي العنقػػػود، تتحمػػػؿ الحفػػػظ والنقػػػؿ. الشػػػجرة قويػػػة النمػػػو قائمػػػة، وىػػػذا  الثمػػػار بأعػػػداد

 الصنؼ ذاتي التمقي .
 
 Mogi غ. القشػػػرة صػػػفراء  51-41: نشػػػأ فػػػي اليابػػػاف. الثمػػػرة إىميمجيػػػة صػػػغيرة تػػػزف

 فاتحة. المب حمو نسبيًا، ينضج في أوائؿ الربيع، حساس لمبرودة، ذاتي التمقي .
 
 
 
 Mrs. Cooksey:  سػـ  3.5-2.5صنؼ نيوزيالندي. ثماره كبيرة تصؿ حتى طوؿ

 سـ. المب أصفر والنكية جيدة جدًا.2.5  وقطر
 
 

Tanaka غ. القشػػػػرة برتقاليػػػػة 91-61: ثمػػػػرة كبيػػػػرة جػػػػدًا بيضػػػػوية عػػػػادة تػػػػزف حتػػػػى
صػػػفراء ذات لػػػوف جػػػذاب. المػػػب صػػػمب برتقػػػالي داكػػػف، عطػػػري، حامضػػػي قمػػػياًل إلػػػى 

. ينضػػػػػج ىػػػػػذا الصػػػػػنؼ متػػػػػأخرًا جػػػػػدًا مقارنػػػػػة 4-2ممتػػػػػازة. البػػػػػذور حمػػػػػو، ذو نكيػػػػػة 
. يتميز بقدرتو عمى تحمؿ النقؿ مما يخفض مف قيمتو االقتصادية باألصناؼ األخرى

والحفػػظ لمػػدة طويمػػة حيػػث أنػػو إف تركػػت الثمػػار لمػػدة أسػػبوع فإنيػػا تتجعػػد وتجػػؼ دوف 
 أف تتعفف. الشجرة قوية النمو وذات إنتاجية عالية.

 
Wolfe : أميركػػي. الثمػػرة بيضػػوية إلػػى كمثريػػة قمػػياًل. القشػػرة صػػفراء ثخينػػة نسػػبيًا. المػػبصػػنؼ  

. ينضػػػج فػػػي الشػػػتاء وبدايػػػة 3-0عصػػػيري صػػػمب ذو نكيػػػة ممتػػػازة. البػػػذور عػػػادة 
. مناسب لكافة األغراض لكنو Advanceالربيع، متأخر ببضعة أياـ عف الصنؼ 

 في الخريؼ وبداية الشتاء.أمتار تزىر  1ممتاز لمطبخ. الشجرة تصؿ لطوؿ 
 

Advance الثمػػػػػرة متوسػػػػػطة إلػػػػػى كبيػػػػػر الحجػػػػػـ ذات شػػػػػكؿ كمثػػػػػري أو كػػػػػروي :
متطػاوؿ، ذات لػوف أصػػفر غػامؽ تحمػؿ فػػي عناقيػد كبيػرة متراصػػة. القشػرة زغبيػػة 
ثخينػػة وقاسػػية. المػػب مائػػؿ لمبيػػاض يػػذوب فػػي الفػػـ وعصػػيري جػػدًا. الطعػػـ شػػبو 

وحجػرة  5-4حامضػي لذيػذ جػدًا وذو نوعيػة جيػدة. متوسػط النضػج. البػذور عػادة 



ـ. ىذا الصنؼ عقيـ ذاتيًا ويمكف تمقيحو 2لبذور غير كبيرة. الشجرة قزمية بطبيعتيا تصؿ لطوؿ ا
 . يتميز بمقاومتو الكبيرة لمفحة النارية. Gold Nuggetبالصنؼ 

 
Benlehr 3.5: ذو ثمػػػػرة متوسػػػػػطة الحجػػػػػـ بيضػػػػػوية إلػػػػػى متطاولػػػػػة، تصػػػػػؿ لطػػػػػوؿ-

، 4-3يري ذو طعـ حمو، البذور سـ. القشرة ثخينة تقشر بسيولة. المب أبيض عص4.5
 النوعية ممتازة.

 
 
 Champagne .الثمػػػرة متوسػػػطة الحجػػػـ إلػػػى كبيػػػرة، بيضػػػوية إلػػػى كمثريػػػة :

غيػػر متػراص. القشػػرة صػفراء غامقػػة المػوف ثخينػػة وقاسػػية.   عنقػود الثمػػار كبيػر
المب مائؿ لمبياض  يذوب فػي الفػـ وعصػيري جػدًا. النكيػة شػبو حامضػية قمػياًل 

. حجػػرة البػػذور صػػغيرة. مرغػػػوب 4-3منعشػػة ولذيػػذة، النوعيػػة ممتػػازة. البػػػذور 
 وجيد لمحفظ. الشجرة عقيمة ذاتيًا، غزيرة اإلنتاج وذات نضج متأخر.

 
 

Herd’s Mammoth الثمػػػرة كبيػػػرة طويمػػػة ومسػػػتدقة قمػػػياًل مػػػف جيػػػة :
العنػػؽ. المػػب أصػػفر برتقػػالي ذو نوعيػػة جيػػدة. ينضػػج مبكػػرًا نسػػبيًا. حسػػاس 

  لمتبقع األسود.
 
 
 
 

Victory ثمػػرة كبيػػػرة بيضػػػوية. القشػػػرة صػػفراء إلػػػى برتقاليػػػة وتميػػػؿ لمػػػوف :
كريمػي المػوف، الكيرماني عمى الجانػب المعػرض لمشػمس. المػب أبػيض إلػى 

 عصيري. ذو نضج متوسط وأحيانًا مبكر.
 
 
 
 



Vista White ثمرة صغيرة إلى متوسطة الحجـ، دائرية مع كأس مثمـ :
قمػػياًل عنػػد نيايتػػو. القشػػرة صػػفراء فاتحػػة. المػػب أبػػيض صػػافي ذو محتػػوى 

 Goldأسػػػػابيع عػػػػف  3-0عػػػػاؿ مػػػػف السػػػػكر. ينضػػػػج متػػػػأخرًا بحػػػػوالي 

Nugget.صنؼ مائدة ممتاز . 
 
 
 

يجػػػب القطػػػاؼ عنػػػدما تفقػػػد الثمػػػرة حموضػػػتيا الزائػػػدة وتصػػػؿ لدرجػػػة   :القطااابف
حيػػث الطعػػـ والمػػوف، وذلػػؾ ألف طعميػػا حػػامض جػػدًا إف   النضػػج المناسػػبة مػػف

قطفت بوقت مبكر وال تنضج بشكؿ مناسب بعد القطاؼ كما أنيا تعتبػر حساسػة 
لمصػػدمات بشػػكؿ أكبػػر. يمكػػف التعبئػػة فػػي صػػناديؽ تتسػػع لحػػوالي خمسػػة عشػػر 
كيموغرامًا مف أجؿ التسويؽ القريب، لكف عند الرغبة بالنقؿ لمسافات بعيدة يجػب 

يا في عبوات صغيرة مع مراعاة عػدـ تعريضػيا لمرضػوض والخػدوش قػدر توضيب
 اإلمكاف ألنيا سريعة التموف بالموف البني.

 
 Bacillusمػػف أىػػـ األمػػراض التػػي تصػػيب األكيػػدنيا توجػػد لفحػػة اإلجػػاص البكتيريػػة  اآلفاابث:

amylovorus  وجػػػرب األكيػػػدنياFusicaladium eriobotryae  عفػػػف التػػػاج النػػػاتج عػػػف ،
Phytophthora  والتقرحػػات الناتجػػة عػػفPsuedomonas eriobotrya  عممػػًا أنػػو يمكػػف ،

الوقايػػػة مػػػف ىػػػذه األمػػػراض والتغمػػػب عمييػػػا بالعنايػػػة المناسػػػبة بحالػػػة األشػػػجار العامػػػة واسػػػتخداـ 
المبيػػدات المناسػػبة واتبػػاع اإلجػػراءات الوقائيػػة العامػػة، عممػػًا أف ارتفػػاع الرطوبػػة الجويػػة واألرضػػية 

الزراعة الكثيفة ىي أىـ أسباب اإلصابة بيذه األمراض وتدىور االشجار. إضافة إلػى ذلػؾ الزائد و 
نذكر بعض الحشرات مثؿ ذبابػة الفاكيػة ومياجمػة الطيػور والخفػافيش لمثمػار والتػي تعتبػر مشػكمة 

 كبيرة فعاًل في بعض المناطؽ.
 

******************************* 
فػي الختػاـ يمكػف القػوؿ أنػو يجػب إيػالء االىتمػاـ المناسػب ليػذه الشػجرة الميممػة فػي قطرنػا حيػػث  

يمكػػف أف يعػػود ذلػػؾ بالفائػػدة عمػػى الفػػالح والمسػػتيمؾ مػػف حيػػث زيػػادة التنػػوع فػػي اإلنتػػاج وتخفيػػؼ 
 ضرر التذبذبات التي تحدث في أسعار منتجات الفاكية وتأميف مزيد مف االستقرار لممزارع ودخػؿ

 مادي إضافي مف شجرة ثانوية في حقمو ال تحتاج الكثير مف العناية أو التكاليؼ اإلضافية. 
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