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   مقدمــة 
   

 التجارة فى كبیرًا مركزًا الموز ویحتل العالم أنحاء جمیع فى اإلستوائیة الفاكھة لمحاصی أھم من الموز یعتبر   
 علیھ المستھلك وإقبال العالیة الغذائیة قیمتھ إلى باإلضافة الدول من كثیر اقتصاد فى ھامًا دورًا یؤدى العالمیةحیث

 الفاكھة باقى عن ویتمیز للموز میزةالم والنكھة الطعم حالوة من بھ یتمیز لما األخرى الفاكھة باقى من أكثر
  . والتخزین والتداول للنقل ثماره قابلیة على عالوة العام طوال باألسواق توافره بإمكانیة األخرى

 والبرازیل واإلكوادور وكولوبیا وفنزویال وكوستاریكا ونیكاراجوا المكسیك للموز المنتجة الدول أشھر ومن     
 اإلستوائیة تحت المنطقة فى الموز زراعة وامتدت چامیكا جزیرة وخاصة غربیةال الھند وجزر وشیلى وأرجواى

  . وجنوبًا شماًال 30ْ عرض خط بین فیما
 فإن 2000 عام المتحدة األمم إلحصائیین فطبقًا ، وآسیا أفریقیا قارتى فى للموز المنتجة العربیة الدول عن أما     
 المحمیات تحت الموز إنتاج فى كبیر توسع بھا حدث التى المغرب ثم مصر فى یتركز أفریقیا شمال إنتاج معظم
 لبنان ھو حالیًا منتج فأكبر آسیا فى العربیة الدول باقى أما والصومال القمر وجزر السودان من كًال المغرب ویلى
  . قلسطین فى الغربیة الضفة ثم وعمان األردن ، الیمن یلیھا المحمیات تحت اإلنتاج معظم

 من الرابعة المكانة مصر فى الموز یحتل حیث وسریعًا كبیرًا إنتشارًا مصر فى الموز زراعة نتشرتا وقد       
 قدرھا كلیة مساحة حالیًا الموز ویشغل والمانجو والعنب الموالح بعد الفاكھة تجارة فى االقتصادیة األھمیة حیث

 م 2000 عام إحصائیة حسب  طن 760505 حوالى أنتجت فدان 45802 منھا المثمرة والمساحة فدان 52487
  . عائدًا الفاكھة محاصیل وأسرع أكبر من الموز ویعتبر مصر محافظات جمیع فى المساحة ھذه تنتشر حیث

  استخداماتھ وأھم الموز لثمار الغذائیة القیمة
 نالبروتی من قلیلة وكمیات كربوھیدرات   %23،ماء  %70حوالى  على الناضجة الموز ثمرة لب یحتوى     

 معظم یتحول الثمار إنضاج وعند كالورى ، واحدًا حراریًا سعرًا حوالى اللب من الواحد الجرام ویعطى والدھن،
 حالتھ على الثلث ویبقى سكر إلى ببطئ ثلثیھا یتحول النشویة السالالت فى بینما ، سكر إلى الكربوھیدرات

 والفوسفور والمغنسیوم والكالسیوم یومالبوتاس عناصر من عالیة نسبة على الثمار لب ویحتوى النشویة
 وبھ والزنك والمنجنیز والیود والحدید النحاس مثل الصغرى العناصر من قلیلة كمیة على یحتوى كما والصودیوم

  . ج فیتامین ، ب فیتامین ، أ أھمھافیتامین الفیتامینات من عدد
 %0.6حوالى الموز ثمار لب فى األلیاف نسبة غتبل حیث للذوبان القابلة لأللیاف ھام دور ھناك أن ثبت وقد     

  . بھ اإلصابة مخاطر من وتقلل منھ الشفاء على تساعد كما للسرطان مضادة وتعتبر.
 ، المعدة فى آالم من یعانون الذین المرضى معظم ویحتاجھ الھضم سھلة الفواكھة أحد بأنھ الموز یتمیز كما     
 محبب غذاء أنھ كما الھضمى بالجھاز تتعلق التى تلك خاصة المرضیة الحاالت من كثیر عالج فى یفید أنھ كما
 الذى المیالتونین على یحتوى كما.  وأكلھ تقشیره وسھولة البذور من وخلوه الحلو لطعمھ وذلك األطفال لدى جدًا
  .الشیخوخة وتأخیر الحیویة العملیات تنظیم فى أھمیتھ ثبت
 أنواع بعض مثل الغذائیة المنتجات بعض منھا یصنع النشویة لموزا سالالت بعض أن بالذكر جدیر ومما     

 والتصدیر والتداول للتخزین قابل الموز بیوریھ منتج بعمل تصنیعھ یمكن كما الموز ومسحوق والدقیق الحالوة
  . العام طوال
 المحیطة لقناباتوا المذكرة واألزھار الكورمات تستخدم البدائیة المعیشة ذات األصلیة المناطق بعض وفى     
  . الخضروات كأحد بھا

 من الشموع وكذا والتانینات الفینولیة بالمركبات النباتات أجزاء معظم لغنى الصبغات بعض ویستخلص     
 الالمعة القنابات ذات القزمیة األنواع بعض تستخدم كما األلیاف الموز أنواع بعض من ویستخرج األوراق
  . زینة كنباتات

   

  للموز اتىالنب التقسیم
  . .Musa SP العلمى اإلسم     
 Ensete الجنس ویتبع ، Ensete ، Musa ھما فقط جنسین من تتكون التى Musaceae العائلة الموز یتبع     

  . لألكل التصلح ثمارھا ولكن واحدة مرة تثمر أعشابًا
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  : ھى أساسیة أقسام أربعة Musa الجنس ویتبع     
Rodchlamys ، Eumusa ، Callimusa ، Australimusa .  

 الذى الموز ویتبعھ الجغرافیة الناحیة من انتشارًا األقسام ھذه أكثر وھو Eumusa الحقیقى الموز قسم أھمھا     
  : أھمھا أنواع عدة القسم ھذا ویضم یؤكل

     Musa sapientum الجروس موز أصنافھا أھم ومن طویلة كاذبة ساق ذات موز أصناف ویضم Gross 
Michel الست صباع وموز األحمر والموز .  

       Musa Cavendishii ھما األصناف من مجموعتین ویضم :  
  مابین الكاذبة الساق طول فیھا یتراوح والذى الكاذبة الساق قصیرة أصناف وتضم Dwarf Cavendish - أ     

  . والبسراوى الھندى صنفى ویشمل متر 2 - 2.5 
 متر 2.5 - 4 بین ما تتراوح والتى الكاذبة الساق طول متوسطة أصناف وتضم Giant Cavendish -ب     
  . والجراندین والولیامز المغربى أصناف تشمل وقد

  Musa Paradisiaca طازجة ثمارھا تؤكل والتى الطبخ موز أصناف وھى البالنتین الموز أصناف ویضم 
 وتشمل جدًا طویلة كاذبة ساق ذات أصناف وھى السكر نم جدًا قلیلة ونسبة النشا من عالیة نسبة على الحتوائھا
  . والسندیھى البرادیكا

    

  : النباتى الوصف
 ویتكون الواحدة الفلقة ذوات نباتات من وھو األرض سطح على المعمرة العشبیة النباتات أضخم من الموز نبات یعتبر     

 الھوائیة الساق لتكون بعض حول بعضھا األغمدة تلتف حیث جدًا طویل وغمد جدًا كبیر نصل ذات أوراق من النبات
  . الجذور علیھا وتخرج حرشفیة بأوراق مغطاة براعم علیھا التربة سطح تحت الحقیقیة الساق وتوجد ، الكاذبة
  : الموز نبات أجزاء من جزء لكل وصف یلى وفیما     

  : Corm )الكورمة)  الحقیقیة الساق
 حقیقیة براعم العقد على وتوجد جدًا قصیرة سالمیات وعلیھا أسفل إلى رأسیًا وتنمو التربة سطح تحت توجد     

 مكونة تنمو جدیدة خلفات البراعم ھذه وتنتج تامة إحاطة بالكورمة الحراشیف ھذه وتحیط بحراشیف تغطى
  . أعلى إلى رأسیًا یتجھ مقلوبًا مخروطًا

  : Rootsالمجموع الجذرى 
 الجزء من تخرج رأسیة جذور وھى األولى المجموعة ، مجموعتین فى ادةع الكورمة على الجذور تخرج     

 فى النبات تثبیت ومھمتھ تقریبًا سم 80 بعمق األرض فى ویمتد أسفل إلى رأسیًا وتنمو الكورمة من السفلى
 الخلفات زراعة عقب الكورمة على تظھر والتى العرضیة الجذور مجموعة ھى الثانیة والمجموعة األرض
 ونوع للصنف تبعًا متر 1.5 - 2 من ُبعد إلى وتمتد جانبیًا وتنتشر الكورمة من العلوى الثلث فى معظمھا وتخرج
 ومھمتھا Feeding roots المغذیة بالجذور وتسمى الجانبیة الجذور من عددًا العرضیة الجذور وتحمل.  التربة

 حولھا الرطوبة لوفرة تحتاج لھذا غضةو لحمیة الموز جذور فإن وعمومًا الغذائیة والعناصر الماء امتصاص
  . للنمو قابلة منتفخة لتحفظھا

  : Pseadostemالساق الكاذبة 
 على كلیًا اعتمادًا تعتمد والتى الكاذبة الساق مكونة داخلیًا الطویلة وأعناقھا لألوراق العریضة األغماد تنضغط     
 وتتصل والسباطة واألوراق الجذور بین الوعائى نظامال وامتداد توصیل وظیفتھا وتعتبر تدعیمھا فى األغماد ھذه

  . دائرى نظام فى بالكورمة األوراق قواعد
  : Leavesاألوراق 

 قمة من الورقة تكوین ویبدأ والنصل والعنق الغمد ھى رئیسیة أجزاء ثالثة من أساسًا الموز ورقة تتركب     
  الحقیقیة الساق

 من أكبر طولھا ویصبح النبات قمة إلى تصل حتى الكبیرة األوراق عدبقوا محمیة ألعلى تنمو ثم  )  الكورمة (
 متواز تعریق ذات والورقة الطبیعى شكلھا الورقة وتأخذ االنفراج فى النصل یبدأ وعندئذ السفلىة الورقة طول

 باتالن ینتجھا التى األوراق عدد متوسط ویبلغ الحافة عند وتنتھى الوسطى العرق عند العروق تبدأ أى عرضى
  من الواحد

  . للصنف تبعًا الموسم خالل ورقة 35 - 55 
  :والتزھیر وصفات النورة  Flowersاألزھـار 
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 أما أسدیة خمسة من یتركب وطلع أجزاء ستة على یحتوى زھرى غالف من النمو مكتملة الزھرة تتكون     
 عنقود عن یتكشف طرفى بسیط الموز فى الزھرى والبرعم   حجرات  كرابل ثالث بھ مبیض من فیتكون المتاع
 من مجموعات على الزھرى العنقود ویحتوى الكاذبة الساق داخل وینمو الحقیقیة الساق من یخرج زھرى
 مرتبة كفًا 6 - 14 من عددھا یتراوح كفوف أو مجامیع فى علویة والزھرة المسكن أحادیة الجنس وحیدة األزھار
 یتراوح األزھار من صفین من مكونة حدة على كف أو مجموعة وكل إلس ویسمى الزھرى الحامل على حلزونیًا
 یقل ثم األزھار من عدد أكبر على الثانى ثم األول الكف یحتوى وعادة زھرة 6 -  20     بین الكف فى عددھا
 األزھار لحمایة مستقلة قنابة كف كل وتغطى العیوشى ویسمى العنقود بطرف الموجود الكف حتى تدریجیًا
  . وتفتحھا األزھار نمو بعد وتسقط

  : وھى مجموعة فى منھا كل األزھار من أنواع ثالثة یحمل الزھرى والحامل     
 الزھرة طول ثلثى لحوالى یصل الذى المبیض بطول وتتمیز الزھرى الحامل بقاعدة توجد:  مؤنثة أرھار  -  ١

  . بكریًا الثمار وتتكون
 صغیرة   ثمارًا منھا تتكون أو ثمارًا منھا والتتكون قریبًات الحامل وسط فى قلیلة بنسبة تتكون:  خنثى أزھار 

  . الزھرة طول نصف لحوالى یصل المبیض طول بأن وتتمیز أحیانًا وتسقط التتفتح
 الزھرة ثلث طول لحوالى طولھ یصل مختزل فیھا والمبیض الزھرى الحامل بقمة توجد : مذكرة أزھار -  ٢

  . ثمار منھا والتتكون
قود الزھرى فى الظھور بعد تمام تكوین األوراق بحوالى شھر أو شھرین وتقل ھذه المدة كلما كان ویبدأ العن       

أشھر ویأخذ  8 - 10النمو قویًا وتأخذ الخلفة من وقت ظھورھا حتى تكوین األزھار على العنقود الزھرى حوالى 
من وقت خروج العنقود الزھرى  أشھر وتختلف المدة 2 - 3العنقود الزھرى من بدأ تكوینھ حتى ظھوره حوالى 

حتى تمام تكوین الثمار حسب موعد ظھور وتفتح العنقود الزھرى وجو المنطقة فھى قصیرة فى المناطق الحارة 
  .أشھر  3 - 5الرطبة عنھا فى المناطق الجافة الباردة وتستغرق ھذه المدة مابین 

   

  مصر فى الموز أصناف أھم
  : ومنھا اذبةالك الساق قصیرة األصناف:  أوًال
  : الھندى الصنف  -  ١

 وردى لونھا والقنابات الخنثى األزھار تساقط بعدم فیھ النباتات وتتمیز مترین إلى الكاذبة الساق طول یصل     
 علیھ ویعاب الساق لقصر الریاح بمقاومة ویتمیز كجم 15 -  18 بین وزنھا مندمجة والسباطة للحمرة مائل

  . والنقل للتداول قابلة غیر ثماره أن كما تبرقش - تورد الفیروسیة باألمراض لإلصابة بحساسیتھ
  :الصنف البسراى   -  ٢

 ویتراوح متر 2.25 إلى فیھ الكاذبة الساق طول ویصل والثمریة الخضریة صفاتھ فى الھندى الصنف یفوق     
  . ىالھند الصنف مع تمامًا فتتماثل الخصائص باقى أما كجم 18 -  20 بین السباطة وزن

    

  : ومنھا الكاذبة الساق طویلة األصناف:  ثانیًا
  : المغربى الصنف -  ١

 بنفسجى لون ذات والقنباتات الخنثى األزھار بتساقط ویتمیز متر 3.5 إلى فیھ الكاذبة الساق طول یصل     
 یعاب ولكن لنقلوا التداول فى عالیة قدرة ولھ ممتازة نكھة ذات وثماره كجم 25 -  30 بین السباطة وزن ویتراوح

  .  طویلة لسنادات واحتیاجھ بالریاح الشدید تأثره علیھ
  : الولیامز الصنف  -  ٢

 األزھار بتساقط كذلك ویتمیز متر 2.75 إلى الكاذبة الساق طول ویصل المغربى الصنف من طوًال أقل     
 والسباطات عالیة جودة اتذ وثماره كجم 30 - 35 بین السباطة وزن ویتراوح بنفسجى القنابات ولون الخنثى
  . حدیثًا المستصلحة الصحراویة باألراضى واسعًا انتشاًر وینتشر - لحملھا خشبیة لسنادات تحتاج

  :الصنف جراندنین    -  ٣
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 وزن وتتشابھ الكاذبة للساق سمكًا وأكثر متر 2.5 طوًال أقل أنھ إال الولیامز الصنف كبیر لحد یشبھ وھو     
 فى مؤخرًا بدأ وقد سنادات تحتاج والسباطات عالیة جودة ذات وثماره كجم 30 - 35 بین تتراوح حیث السباطة
  . حدیثًا المستصلحة الصحراویة باألراضى االنتشار

  : صنفا الفالیرى والبویو -  ٤
 أقل وھما والثمریة الخضریة خصائصھ جمیع فى المصرى المحلى للصنف تمامًا متشابھان صنفان وھما     

  . السابقة األصناف من انتشارًا

  : ومنھا جدًا طویلة كاذبة ساق لھا أصناف:  ثالثًا
 ردیئة تجاریة غیر أصناف كلھا وھى الاللفالش - الساندافلش -  اإلمبل - السندیھى - البرادیكا أصناف     

   . الموز لمزارع ریاح كمصدات تستخدم الثمرة -  الصفات

  المناسبة البیئیة العوامل
 التربة وعامل المناخ عوامل فى وتتمثل الموز وإثمار نمو على المؤثرة العوامل أھم من البیئیة عواملال تعتبر     
  : یلى كما
  : المناخ عوامل  - ١

 تنتشر الموز قنباتات وإثمار إنتاج على تؤثر التى المناخیة العوامل أھم من والرطوبة الحرارة عاملى یعتبر     
 موسم مدار على العالیة الجویة والرطوبة المرتفعة الحرارة بدرجات الموز تتمیز التى االستوائیة المنطقة فى
  . والنم

  : الموز إنتاج على تؤثر التى المناخیة العوامل یلى وفیما     
  : الحرارة درجات  - أ

 رجةد تعتبر بینما م 45ْ عن والترتفع م 15ْ عن الحرارة درجة فیھا التنخفض مناطق الموز نبات یتطلب     
 حرارة درجة كمتوسط م 27ْ حرارة درجة بینما ، للنمو األدنى الحد وھو شھرى حرارى كمتوسط م 21ْ الحرارة
 ازدادت كلما تدریجیًا النمو ویقل م 35ْ - 32 حرارة درجتى مابین نمو أقصى ویقع ، الموز لنمو مناسب شھرى
 م 40ْ الحرارة درجة بلغت إذا المرتفعة رارةالح أضرار من النباتات وتعانى الدرجات ھذه عن الحرارة درجة
 ویكون اإلنتاج ویتأثر الثمار وتشقق األوراق جفاف إلى تؤدى حیث أضرارًا ومافوقھا الدرجة ھذه وتسبب
  . م 45ْ الحرارة درجة تجاوزت إذا أشد الضرر

  : الجویة الرطوبة  -ب
 انخفاض ویؤدى المناسب معدلھا عن الحرارة جةدر ارتفاع حدة تخفیف على المناسبة الرطوبة توافر یساعد     

 یؤدى كما الثمار وتشقق المحصول وتلف األوراق جفاف إلى النھار أثناء طویلة لساعات %60عن الرطوبة
 وأفضل -  واالنثراكنوز السیجار طرف عفن مثل الفطریة األمراض انتشار إلى  %90عن  الجویة الرطوبة زیادة
  .%75ھى  الموز اتنبات لنمو جویة رطوبة نسبة
  : المنخفضة الحرارة -جـ

  الشدیدة الحرارة درجة النخفاض الحساسیة شدیدة الموز نباتات     
 القمة إلى الضرر ویمتد الكاذبة الساق وجفاف األوراق احتراق إلى یؤدى حیث مدتھ طالت إذا وخاصة  الصقیع 

  . تموت وأحیانًا أطرافھا وتسود ثمارال وتجف أنسجتھا فتحترق والسباطة الزھریة والنورة النامیة
  : الریــــــــاح  -د

 أضرار إلى تؤدى حیث الموز بإنتاج الضارة العوامل من الشدیدة للریاح الموز نباتات تعرض یعتبر     
 إلى تؤدى كما والسباطات الكاذبة السیقان وكسر الجذور وتمزق األوراق أنصال تمزق فى تتمثل میكانیكیة
 جفاف وكذا وجفافھا األوراق لزبول یؤدى مما النبات فى المائى التوازن اختالل عنھا ینشأ وچیةفسیول أضرار
  . صفاتھا وتتدھور تتشوه النمو مكتملة الثمار بینما النمو مكتملة غیر الثمار

  : المزرعة من أضرار الریاح بالوسائل اآلتیة ذلك یجب العنایة بحمایة وعلى     
  . الكافور أو الكازوارینا أشجار من یاحر مصدات زراعة *     

  . متر 3.5 عن الیقل بارتفاع الغاب أو البوص من  اكیاب   سیاج عمل *         
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 مقاومتھا لعدم حدیثًا المستصلحة األراضى فى خاصة المكشوفة المناطق فى الطویلة األصناف زراعة عدم *         
   للریاح

  . السباطات لسند Y حرف شكل على  اتسناد  معدنیة أو خشبیة دعائم عمل *         
  : عامل التربة  -  ٢

 النباتات نمو لسرعة نظرًا زراعتھ لنجاح المحددة العوامل أھم من الموز لزراعة المناسبة التربة اختیار إن     
 خضرى مجموع لتكوین الالزمة العناصر من كمیة أكبر امتصاص على قادر ضخم جذرى لمجموع واحتیاجھ

 الطمییھ األراضى ھى الموز لزراعة أرض وأفضل.  جیدة ثمریة خصائص ذى جید محصول نتاجإل الزم قوى
 حول الرطوبة حفظ على لتساعد العضویة المادة من كبیرة نسبة على تحتوى التى أى الخصبة الصرف جیدة

 تجنب ویجب  للوادى بالنسبة النیل وسواحل الجزائر أراضى فى یتوافر ذلك وكل التھویة توفر مع الجذور
 الیجود حیث والملحیة الكلسیة واألراضى المرتفع األرضى الماء مستوى ذات الثقیلة األراضى فى الموز زراعة
  . وریھا بتسمیدھا االعتناء تم مھما األراضى ھذه فى الموز
 تحتھا الیوجد والتى الطفلة من الخالیة السلتیة حدیثًا المستصلحة  الرملیة األراضى فى الموز زراعة وتجود     
 بالتسمید االھتمام ویجب الجذور بمنطقة األرضى الماء منسوب وارتفاع فوقھا الماء بتجمیع تسمح صماء طبقة

 أن یجب كما المعدنیة العناصر وكذا العضویة المادة فى لفقرھا نظرًا األراضى ھذه مثل فى والمعدنى العضوى
 الرى نظام باتباع األراضى ھذه فى الموز زراعة التنجح حیث بالتنقیط الرى نظام األراضى ھذه مثل فى یتبع

  . بالغمر
 على الكبیرة لخطورتھا نظرًا النیماتودا من خلوھا الموز لزراعة المناسبة التربة اختیار فى یراعى وعمومًا     

  . مباشرة متتالیتین مرتین الموز أرض التزرع ولذلك الموز نباتات
   

  المـوز إكثـار طـرق
 والتعطى الجدیدة األصناف واستنباط التربیة برامج حالة فى إال الموز فى البذرى اإلكثار طریقة ستخدمالت     

 ھذه إلكثار الوحیدة الوسیلة ھى الخضرى اإلكثار فوسیلة ولذلك بذورًا مصر فى الموجودة الموز أصناف
  : خضریًا الموز إكثار فیھا یتم التى المختلفة الطرق یلى وفیما األصناف

  : لإلكثار التقلیدیة الطریقة:  أوًال
  : اآلتیة الوسائل بإحدى الموز إكثار یتم وفیھا     
 بطول ماتكون وعادة مخروطیةالشكل وھى أوراقھا تفتح قبل الصغیرة الخلفات وھى:   )الفكوك   (البزوز  ١     

  . سم 30 - 20 مابین یتراوح
 خضراء أوراق علیھا ویظھر النمو فى تتقدم عندما البزوز إلیھا لتص التى المرحلة وھى:  الخلفـــــات  - ٢     

  : إلى وتطورھا نموھا لدرجة تبعًا الخلفات ھذه وتصنف
 ویتراوح الشكل سیفیة أوراقھا تكون حیث نموھا مراحل أول فى الصغیرة الخلفة وھى:  السیفیة الخلفة  -أ     

  . المشتل فى اإلكثار وسائل أنسب وھى سم 50 -  30 من طولھا
 صغیرة قلقاسة ذات تكون الخلفات وھذه عریضة أوراق ذات السطحیة الخلفة وھى:  المائیة الخلفة  -ب     

  . بالمشتل نجاحھا لعدم نظرًا اإلكثار فى الخلفات ھذه مثل باستخدام والینصح كبیر الخضرى ونموھا الحجم
 المتفتحة األوراق من عدد على وتحتوى الخضرى نموھا اكتمل التى الخلفة وھى:  البالغة الخلفة  -جـ    

  . الصنف حسب طولھا ویختلف اإلزھار على وأوشكت
 ویجب الكورمة قمة من سم 10 الرتفاع قرطھا یجب المشتل فى لإلكثار كوسیلة الخلفات باستخدام وعمومًا     

 أكبر على الحصول یمكن حتى یةالجانب البراعم من عدد أكبر لخروج الفرصة إلتاحة الطرفى البرعم من التخلص
  . الشتالت من عدد
 الكورمات زراعة ویفضل جانبیة براعم علیھا ویوجد الموز لنبات الحقیقیة الساق وھى:  الكورمـــات  - ٣     

 الكورمة قمة من سم 10 ارتفاع على الكاذبة الساق قطع بعد بالمشتل الكورمات ھذه وتزرع بعد تزھر لم لنباتات
 حتى للكورمة الطرفى البرعم من التخلص من البد كما ، الموجودة البراعم إلظھار األوراق قواعد بعض وتقشر
 ویمكن ، الزراعة قبل القدیمة الجذور من الكورمة تنظیف ویجب ، للنمو الجانبیة للبراعم فرصة یعطى أن یمكن
 سم 10 عن الكورمة طول یقل الأ على برعم على منھا واحدة كل تحتوى صغیرة قطع إلى الكورمات ھذه تقسیم
 زیادة من االحتراس مع وزراعتھا الفطریة المطھرات بإحدى تطھیرھا ثم بالبرعم المحیطة الجوانب من كل فى

  . تعفنھا من منعًا الرى
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  المشتل إنشاء كیفیة
 إبتداء األرض وتجھز ، النیماتودا من خالیة الصرف جیدة خفیفة صفراء تكون بحیث المشتل أرض تنتخب     
 مكعب متر 30 بمعدل المتحلل العضوى السماد إلیھا ویضاف جیدًا تحرث أن على وینایر دیسمبر شھرى من

 أبعاد على خطوط إلى األرض وتخطط الخصوبة عالیة القویة األراضى حالة فى عنھ االستغناء ویمكن للفدان
 وتزرع مارس شھر نھایة حتى مریست أن ویمكن فبرایر شھر منتصف ھو المشتل لزراعة میعاد وأفضل متر

 ونصف متر أبعاد وعلى الخلفات حالة فى متر أبعاد وعلى الصغیرة البزوز حالة فى سم 50 أبعاد على النباتات
 على ذلك ویتوقف منتظمًا ریًا وتروى صغیرة أحواض إلى المشتل أرض وتقسم الكبیرة الكورمات حالة فى

 تعفن من خوفًا للزراعة األولى الفترة فى الرى كمیات زیادة من تراساالح ویجب المناخ وحالة التربة نوع حسب
 - 25 بمعدل للنیماتودا مبید إضافة یفضل الجذرى المجموع تكوین بدایة ومع الزراعة من شھر وبعد الكورمات

 شھریة نصف دفعات على اآلزوتیة األسمدة تضاف الشھر ھذا بدایة ومع الكورمات حول یوضع للفدان كجم 20
 نمو مالحظة یجب ولكن أكتوبر شھر حتى األسمدة ھذه وضع ویستمر للفدان نشادر سلفات كجم 50 بمعدل
 بالمشتل وتزھیرھا الالزم من أكثر الشتالت حجم كبر من خوفًا وذلك القویة الخصبة األراضى حالة فى النباتات
 البوتاسیوم سلفات سماد إضافة یجب ماك الموسم آخر فى نھائیًا أومنعھ اآلزوتى السماد كمیة تقلیل یجب لذلك

 ویجب ، الحجم كبیرة كورمات تكوین على للمساعدة یولیو شھر فى واحدة دفعة توضع للفدان كجم 200 بمعدل
 أنھ حیث للخلفة الجذرى المجموع من االقتراب وعدم الحشائش إلزالة السطحى العزیق بعملیات المستمر االھتمام

 الدورى المرور یجب كما ، للنباتات كبیرًا ضررًا تسبب الشدیدة العزیق وعملیات سطحیًا یكون الوقت ھذا فى
 برش ینصح كما التبرقش أو القمة تورد مرض مثل الفیروسیة باألمراض المصابة النباتات لتقلیع النباتات على

 جرام كیلو نصف بمعدل البریمور أو األلف فى 1.5 بتركیز المالثیون مثل المن مبیدات بإحدى دوریًا المشتل
  . یروسیةفال لألمراض الناقلة المن حشرات على للقضاء أسبوعین كل للفدان
 الشتالت تقلیع وقبل التالى العام من فبرایر شھر فى المشتل من النباتات تقلیع یتم المشتل زراعة من عام وبعد     
 جروح حدوث لتجنب الفرنساوى بالفأس التقلیع ویتم البلعوم الملفوفة الورقة ماعدا األوراق جمیع إزالة یجب

 وذلك المستدیمة األرض فى الزراعة قبل أسبوعین عن التزید لفترة مظلل مكان فى الخلفات وتترك بالقلقاسة
 المستدیم بالمكان للنقل صالحة الغیر الصغیرة والشتالت البزوز جمیع تزال كما وجفافھا جروحھا اللتئام

  . جدید مشتل زراعة فى الستخدامھا

  : الجید الفسائل شروط

 الشروط وھذه المستدیم للمكان للنقل والصالحة المشتل من الناتجة الشتالت فى الشروط بعض تتوفر أن یجب     
  : ھى
 األصناف حالة فى سم 80 -  100 عن األوراق تفرع منطقة إلى الكورمة قمة من إبتداء الفسیلة طول یقل أال  -  ١

 فیجب والجراندان المغربى مثل الكاذبة الساق طویلة األصناف أما.  والبسراى لھندىا مثل الكاذبة الساق قصیرة
  . سم 150 عن والتزید سم 120 عن الكاذبة الساق طول یقل أال
  . قمتھا حتى محیطھا یستدق الشكل مخروطیة الكاذبة الساق تكون أن  -  ٢
  . ائیةالغذ بالمواد ممتلئة الحجم كبیرة القلقاسة تكون أن یجب  -  ٣
  . بالنیماتودا اإلصابة من وخالیة الفیروسیة اإلصابة من خالیة النباتات تكون أن یجب -  ٤

  :الطریقة الحدیثة لإلكثار : ثانیًا 
وھى إكثار الموز خضریًا باستخدام تكنیك زراعة األنسجة النباتیة وھى تتلخص فى استخدام القمم النامیة        

دیدة وكل جزء ینمى فى بیئات غذائیة معینة وفى أنابیب معقمة إلنتاج نباتات للنباتات وتقسیمھا إلى أجزاء ع
صغیرة یتم أقلمتھا قبل نقلھا للتربة والھدف من طریقة إكثار الموز خضریًا بتكنیك زراعة األنسجة ھو إنتاج 

كما تتمیز ھذه شتالت خالیة من األمراض الفیروسیة مع تجانس النباتات فى النمو ومواعید اإلزھار واإلثمار 
  . الطریقة بالحصول على أعداد كبیرة من النباتات فى أقل حیز من المكان وأقل وقت وبأقل عدد من البراعم

  : األنسجة زراعة تكنیك باستخدام الناتجة النباتات وتقسیة تربیة كیفیة
  : یلى كما المستدیم المكان فى زراعتھا حتى المعمل من النباتات خروج بدایة من مراحل عدة على وتتم     
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 علب أو زجاجیة برطمانات فى ماتكون غالبًا وھى المعمل من النباتات خروج بعد:  األولى المرحلة     
 سم 3 - 5 بطول تكون العلب أو البرطمانات ھذه فى النامیة والنباتات آجار على غذائیة بیئة فى ونامیة بالستیك

  من عدد وبھا
  : اآلتى ویتبع شعریة رجذو ولھا صغیرة ورقات 3 - 5 

 وبھ م 40ْ عن التزید حرارتھ درجة دافئ ماء بھ حوض فى النباتات وتوضع العلبة أو البرطمان یفتح   - أ     
 تكون أنھا حیث بعضھا عن النباتات فصل ویتم ماء لتر لكل جم 1 بتركیز الریزلكس أو البنلیت مثل فطرى مطھر

  . ذریةالج الشعیرات إزالة مع متشابكة جذورھا
 یتم كما بھا العالقة الغذائیة البیئة بقایا من النباتات غسیل لیتم ماء بھ حوض فى ذلك بعد النباتات تنقل  -ب     
  . األسود اللون ذات السفلیة األوراق بقایا بعض إزالة
 وتذبل رطوبتھا التفقد حتى مباشرة زراعتھا یتم األولى المرحلة فى النباتات تجھیز بعد:  الثانیة المرحلة     
  : اآلتى ویتبع
  . 1:  1 موس بنسبة البیت أو جیدًا المغسول بالرمل وتمأل سم 5 بقطر بالستیك قصارى تجھیز -  ١
  .سنتیمتر نصف من أكثر بالرمل المغطى الجزء طول الیزید بحیث قصریة فى نبات كل یزرع  -  ٢
 السیران من صوبة عن عبارة وھى صةخا صوبة فى بالستیك قصارى فى المنزرعة النباتات توضع  -  ٣

 بالبالستیك مغطاة أقواس علیھا مركب مناضد وبھا متر 8.5 وعرض متر 12 بطول بالبالستیك مغطاة الشبكى
 كما ٪100 حوالى إلى تصل حتى الرطوبة نسبة ولرفع للرى األقواس ھذه وخارج داخل رشاشات وتوجد الشفاف
 درجة تزید أال ویجب الحرارة لدرجات والعظمى الصغرى لنھایاتا درجات لقیاس ترمومترات بالصوبة توجد

 أسفل المناضد سطح على كھربائیة تدفئة أسالك توجد كما ، الصوبة داخل م 30ْ عن الصیف فصل خالل الحرارة
 نبات آالف عشرة لعدد الصوبة ھذه وتتسع م 20ْ عن التقل بحیث الشتاء أشھر خالل الحرارة درجة لرفع النباتات

  . الواحدة الدفعة ىف
 وذلك ساعة كل دقیقة نصف لمدة الرى استخدام مع بالصوبة البالستیك الغطاء تحت النباتات ھذه تترك  -  ٤

  . یوم 20 -  25 لفترة البالستیك الغطاء یفتح أال على المناسبة الحرارة ودرجة العالیة الرطوبة على للمحافظة
  . شھر بعد جید جذرى مجموع ھناك ویصبح أسبوع مدة بعد الجدیدة الجذور تكوین یبدأ  -  ٥
 یتم أن إلى یومیًا ساعة نصف من یبدأ حیث تدریجیًا الغطاء یفتح وفیھا التقسیة عملیة تبدأ یوم 25 مدة بعد  -  ٦

  . الرزازى الرى فترات زیادة مع تمامًا الغطاء إزالة
 األسمدة باستخدام الورقى الرش قطری عن النباتات تسمد الجذرى المجموع تكوین من التأكد بعد -  ٧

  .   وفوسفور وبوتاسیوم نتروچین  المركبة
 وفى جدیدة أوراق 5 حوالى وبھ سم 10 حوالى النباتات طول یصبح یومًا 45 -  60 مابین تتراوح فترة بعد  -  ٨

  . الكبیرة الصوبة إلى للنقل جاھز یكون الحالة ھذه
 النباتات لنقل الرزازى بالرى وتروى ٪63 تظلیلھ نسبة أسود یرانس بشبك مغطاة صوبة تجھز:  الثالثة المرحلة

  : اآلتى فیھا ویتم إلیھا
  .   1:  12 بنسبة والرمل موس البیت بمخلوط كجم 5 سعة بالستیك أكیاس تجھیز -  ١
 وعالمجم تمزق لمنع باحتراس ملئھا بعد أكیاس إلى الصغیرة القصارى فى المنزرعة الصغیرة النباتات تنقل  -  ٢

  . الجذرى
 لمدة للنبات جم 4 بمعدل أسبوع كل واحدة مرة مركب بسماد أسبوع بحوالى النقل بعد النباتات ھذه تسمد  -  ٣

  . األوراق على رشًا آخر شھر لمدة األسبوع فى مرتین تصبح ثم شھر
 - 50 حوالى طول إلى وصلت قد النباتات وتكون یوم 60 - 75 بین تتراوح مدة بالصوبة النباتات ھذه تمكث  -  ٤

  . المستدیمة المزرعة إلى للنقل جاھزة النباتات تكون المرحلة ھذه وفى سم 40
 األلف فى 1.5 بتركیز المالثیون مثل الحشریة المبیدات بأحد أسبوعین كل مرة بالصوبة النباتات رش یجب  -  ٥

  . المن حشرة لمقاومة
 شكل فى اختالفات علیھا تظھر نباتات أى واستبعاد صوبةبال الموجودة للنباتات المستمرة المالحظة یجب  -  ٦

  .الطفرات للصنف مطابقة غیر نباتات تعطى النباتات ھذه أن حیث النباتات وطول األوراق ولون

  المستدیم البستان وخدمة إنشاء
 الرى یاهوم وتربة مناخ من البیئیة الظروف حیث من الموز مزرعة نجاح مقومات جمیع توفر من التأكد بعد     

 وتتم ، اإلنتاج مستلزمات لتوفیر الالزم والتمویل المناسبة الشتالت توفر ومدى األمالح من والخالیة الصالحة
  : یلى كما المزرعة وخدمة إنشاء عملیة
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  : للزراعة األرض تجھیز:  أوًال
 لتطھیر للفدان مطفى رجی مكعب متر إضافة مع جیدًا األرض حرث یتم للزراعة المناسبة األرض اختیار بعد     

 تحت سم 50 عمق حتى عمیقًا حرثھا یعاد ثم الغذائیة المواد تحلیل على وللمساعدة الثعبانیة الدیدان من األرض
  : اآلتیتین الطریقتین بإحدى الزراعة تتم ثم جیدة تسویة تسویتھا مع مرات عدة التربة

  : الجــور طریقــة -أ
 الزراعة قبل كافیة مدة وتترك سم 70 حوالى وبعمق متر*  متر بأبعاد الجور فرتح ثم الجور أماكن تعیین یتم     

 ویضاف مقاطف 8 بمعدل السبلة أو البلدى بالسماد جیدًا المخلوط بالتراب الحفر تردم ثم وتطھیرھا لتشمیسھا
 ریًا تروى ثم أحواض إلى األرض وتقسم الجور وسط فى النباتات أماكن تحدد ثم زراعى كبریت كجم نصف
  . الشتالت لزراعة جاھزة وتكون مناسبًا جفافًا تجف حتى تترك ثم األرض سطح ویستوى الجور تھبط حتى خفیفًا
  : طریقــة الخنــادق   -ب

 الخنادق ردم یتم الزراعة وقبل للشمس معرضة وتترك سم 70 وعمق متر 1.25 بعرض الخنادق بحفر تتم     
 سماد إلیھا مضاف فدان3/  م 100 بمعدل السبلة أو البلدى السماد من مخلوط مع الخندق تراب من العلیا بالطبقة
 مع الكمیة ھذه تخلط أن على للفدان زراعى كبریت كجم   + 250   للفدان كجم 500 بمعدل فوسفات السوبر
 سطو فى الجور أماكن تحدید یتم ثم المناسب الجفاف لتجف تترك ثم غزیرًا ریًا األرض تروى ثم جیدًا بعضھا
  الخندق

   

  : الزراعة مسافات:  ثانیًا
  : كاآلتى الزراعة مسافات حسب الجور أماكن تحدید ویتم     

  -  الزراعــات الواسعــة :أ
 بالنسبة متر 3.5*  3.5 أبعاد على تقلیدیة بشتالت وتزرع غمرًا تروى التى الوادى ألراضى بالنسبة -1

 المغربى مثل الطویلة لألصناف بالنسبة متر 4*  4 بعادأ وعلى والبسراى الھندى مثل القصیرة لألصناف
  . عام كل األم بجوار نباتات ثالث تربیة مع والجراندانان والولیامز

 األنسجة زراعة ناتج بشتالت ماتزرع فغالبًا بالتنقیط الرى بنظام تروى والتى الرملیة لألراضى بالنسبة - 2
 السنة فى نبات 400 إلى الفدان ویحتاج الجورة فى واحد نبات اعةزر مع متر  3*  5. 3أبعاد على غالبًا وتزرع
  . عام كل األم بجوار نباتات ثالث یربى أن على األولى

  : الضیقــة الزرعــات -ب
 القصیرة لألصناف بالنسبة متر 2*  2 أبعاد على زراعتھا یتم غمرًا تروى والتى الوادى ألراضى بالنسبة -  ١

  . عام كل األم بجوار واحد نبات تربیة مع الطویلة لألصناف بالنسبة ترم 2.5*  2.5 أبعاد وعلى
  : الطرق ھذه بإحدى زراعتھا فیتم بالتنقیط بنظام تروى والتى الرملیة لألرضى بالنسبة -  ٢

 حوالى اآلخر عن النبات یبعد بحیث الواحدة الجورة فى نباتین زراعة مع م 3*  3.5 أبعاد على الزراعة   - أ     
  . عام كل األم بجوار واحد نبات یربى أن على األولى السنة فى نبات 800 إلى الفدان یحتاج وبذلك سم 50
 اآلخر عن النبات یبعد بحیث الواحدة الجورة فى نباتین زراعة مع متر 2.5*  4 أبعاد على الزراعة -ب     

 األم بجوار واحد نبات یربى أن على ىاألول السنة فى نبات 840 الفدان إلى الفدان یحتاج وبذلك سم 50 حوالى
  . عام كل

 الحالة ھذه فى الفدان ویحتاج الواحدة الجورة فى واحد نبات زراعة مع متر 2.5*  3 أبعاد على الزراعة - ج     
  . عام كل األم بجوار نباتین یربى أن على األولى السنة فى نبات 560
 األولى السنة إنتاج لزیادة یؤدى مما للزراعة األولى السنة فى تاتالنبا بتكثیف الضیقة الزراعة طریقة وتتمیز     

 باألمراض المصابة الجور نباتات إزالة من الناتجة الخسارة حجم من یقلل كما اإلنشاء تكلفة یعوض بالتالى
 الحاملة اتاتالنب ھذه من نسبة بھا ماتكون غالبًا والتى التقلیدیة الشتالت فى وخاصة التبرقش - التورد   الفیروسیة
 حالة فى بالجورة نباتات ثالث من بدًال األم بجوار للتربیة واحد نبات الواحدة بالجورة یوجد أنھ حیث للفیروس
 الخلفات انتخاب عند األم بجوار الواحدة الخلفة اختیار بسھولة الطریقة ھذه وتتمیز واسعة مسافات على الزراعة
 عدد لزیادة نظرًا للزراعة األولى السنة فى اإلنشاء تكلفة ارتفاع ھو الطریقة ھذه على مایؤخذ ولكن ، التربیة
  . للزراعة الالزم البلدى السماد كمیة وزیادة الجور عمل تكلفة زیادة كذلك للزراعة الالزمة الخلفات

  : الشتالت زراعة كیفیة:  ثالثًا
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  : كاآلتى الشتلة نوع حسب لھا المحددة باألماكن الشتالت زراعة یتم األرض تجھیز وبعد     
 جروح لتلتئم زراعتھا وقبل تقلیعھا بعد أیام بضعة تركھا بعد الشتالت تحضر:  التقلیدیة للشتالت بالنسبة -  ١

 سم 25 حوالى بعمق تزرع ثم القلقاسة من المتعفنة واألجزاء التالفة والجذور البزوز جمیع منھا تزال ثم القلقاسة
 حولھا یردم ثم األرض سطح تحت مدفونًا   سم 10 حوالى   الكاذبة الساق من بسیط وجزء القلقاسة تكون بحیث
  . خفیفًا ریًا النباتات تروى ثم باألرجل علیھا بالضغط جیدًا التربة وتثبت

  : اآلتى فیھا یتبع األنسجة زراعة ناتج للشتالت بالنسبة  -  ٢
  . بالستیكال الكیس لحجم مساویًا الخندق أو بالجورة حفرة حفر یتم - أ     
  . بالید الكیس قاعدة یسند أن على حادة بمطواة البالستیك الكیس قاعدة إزالة یتم -ب     
 جمیع من الحفرة ردم ویتم لذلك المعدة الحفرة فى قاعدتھ إزالة بعد النبات بھ الموجود الكیس وضع یتم -جـ     

  . البالستیك الكیس على الجوانب
 المجموع تلف بدون الكیس من التخلص یتم وبذلك أعلى إلى ویرفع ستیكالبال الكیس حواف تمسك -د     

  . الكیس خلطة سقوط أو الجذرى

  : للزراعة المناسب المیعاد:  رابعًا
  : كاآلتى الزراعة فى المستخدمة الشتلة لنوع تبعًا مصر فى المناسب الزراعة میعاد یختلف     
 حتى فبرایر شھر منتصف من بدایة المستدیمة األرض فى زراعتھا فیفضل:  التقلیدیة للشتالت بالنسبة -أ     

  . للمنطقة الجویة للظروف تبعًا أبریل شھر منتصف
  : كاآلتى میعادین فى فتزرع بالستیك أكیاس فى والنامیة األنسجة زراعة ناتج للشتالت بالنسبة -ب     
 وتزھر وأبریل مارس شھرى خالل الشتالت راعةز یتم حیث الربیع عروة علیھ مایطلق وھو:  األول المیعاد -  ١

 ینایر شھر من بدایة الثمار جمع ویتم العام نفس فى أكتوبر نھایة حتى أغسطس شھر منتصف من النباتات ھذه
  . مناسب تسمیدى برنامج واتباع الحدیثة الرى نظم استخدام مع ھذا ، مایو شھر نھایة حتى
 ھذه وتزھر وأغسطس یولیو شھرى خالل الشتالت وتزرع النیلیة العروة ھعلی مایطلق وھو:  الثانى المیعاد  -  ٢

 نھایة حتى نوفمبر شھر من بدایة المحصول جمع ویتم التالى العام من وأغسطس یولیو شھرى خالل النباتات
  . مناسب تسمید وبرنامج الحدیثة الرى نظم اتباع مع ھذا مارس

    

  : المختلفة الخدمة عملیات:  خامسًا
  : التسمیـــــــــد - ١

 لنموه ونظرًا حیاتھ فترة طول للنبات الضروریة الغذائیة االحتیاجات توفیر على الموز زراعة نجاح یتوقف     
 المناطق فى ونصف عام وحوالى اإلستوائیة المناطق فى واحد عام بعد یثمر فھو نسبیًا قصیرة فترة فى وتزھیره

 جیدًا ینمو لكى عالیة المختلفة الغذائیة العناصر من فاحتیاجاتھ لذلك رمص فى الحال ھو كما ، اإلستوائیة تحت
 والبوتاسیوم والفوسفور النتروچین لعناصر یحتاج الموز ونبات.  ممتازة جودة وذو عالیًا إثمارًا ویعطى

 ثلم الصغرى العناصر بعض إلى یحتاج كما ، الكبرى العناصر من وكلھا والكبریت والماغنسیوم والكالسیوم
 الوادى أراضى فى متوفرة العناصر ھذه وجمیع المولبیدنم وكذلك والبورون والنحاس والمنجنیز والزنك الحدید
 اآلزوت عناصر عدا ما األراضى ھذه فى إضافتھا إلي الموز والیحتاج ، الخصوبة عالیة الصفراء الطمییة

 األراضى فى بینما كبیرة بكمیات إلیھا اتالنبات الحتیاج لألرض إضافتھا یجب والتى والفوسفور والبوتاسیوم
 أو منھا الكبرى سواء العناصر ھذه غالبیة إلى یحتاج فیھا والنبات العناصر ھذه جمیع إلى فتفتقر الرملیة

  . حیاتھ دورة النبات یكمل لكى األراضى لھذه إضافتھا یجب ولذا الصغرى
 من عینات تأخذ حیث األوراق بتحلیل االسترشاد بیج الموز لمزرعة تسمیدى برنامج أى وضع عند وعمومًا     

 الحرج بالتركیز وتقارن العنصر تركیز فیھا وتقدر تزھیره عند النبات قمة من الثالثة الورقة نصل منتصف
 ھذا عن قل وإذا الموز ورقة فى عنصر أى مستوى عنھ یقل أال ویجب)  1(  رقم بالجدول والموضح للعنصر
  . باتللن إضافتھ یجب المستوى
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  . الموز لنبات الثاثة الورقة لنصل الجافة المادة فى الغذائیة العناصر لتركیز الحرج الحد) :  1(  رقم جدول
   
    

   
 العنصر

التركیز 
 الحرج

    
 للعنصر

   
  العنصر

    
  

التركیز 
 الحرج

 للعنصر

العناصر 

الكبرى 

( % ) 

  

 نیتروجین

  فسفور

  بوتاسیوم

  كالسیوم

  غنسیومما

 كبریت

٣ ٦ 

.٢٤.-  ١٥  

٣.٥ ٢.٧  

.١ ٤  

.٤. - ٢  

.٢٣. -  ١٦  

  

العناصر 

الصغرى 

/ جزء ( 

 )ملیون 

  

 زنك

  منجنیز          حدید

  بورون          نحاس

  مولبیدن
   

١٨ ١٥ 

٨٠ - ٦٠  

٥٠ - ٢٥  

٩ ٥  

١١  

٣.٢ ١.٥ 

   
  : الرملیة واألراضى وادىال أراضى من لكًال مصر فى المقترحة التسمید برامج یلى وفیما           

  : غمرًا تروى التى الوادى أراضى فى الموز تسمید:  أوًال
یوصى بتسمید الموز فى األراضى الطمییة الصفراء بأن یكون فى السنة األولى للزراعة للجورة الواحدة التى        

أكتوبر ویحتاج الفدان  كجم سلفات نشادر تضاف على دفعات من أول مایو حتى نھایة 2بھا خلفة واحدة بمعدل 
أما فى السنة الثانیة وما یلیھا فیكون . كجم سلفات نشادر أو مایعادلھ من األسمدة اآلزوتیة األخرى  600إلى 

ینایر مخلوطة  -مقاطف سماد بلدى تضاف شتاءًا دیسمبر  8التسمید للجورة الواحدة التى بھا ثالث خلفات بمعدل 
كجم سلفات نشادر تضاف على دفعات بدءًا من أول أبریل حتى  4للجورة  بواحد كجم سوبر فوسفات وكما یضاف

واحد كجم سلفات بوتاسیوم تضاف على دفعتین األولى فى شھر أبریل والثانیة فى شھر یولیو أى + نھایة أكتوبر 
  .نةكجم سلفات بوتاسیوم فى الس+  300   كجم سوبر فوسفات+  300  كجم سلفات نشادر 1200أن الفدان یحتاج 

  : بالتنقیط الرى بنظام تروى التى الرملیة األراضى فى الموز تسمید:  ثانیًا
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 األسمدة من االستفادة معدل لزیادة بالتنقیط الرى لنظام طبقًا الرملیة األراضى فى الموز تسمید یتم أن یجب     
 المعدنیة للعناصر األراضى ھذه مثل الفتقار نظرًا الوادى أراضى فى علیھ ھو عما معدالتھا تزید والتى المضافة

  . الموز وإثمار لنمو الضروریة
 الولیامز للموز   السمادة  الرى ماء خالل من التسمید معامالت بعض على أجریت دراسة أوصت وقد           

  الرملیة األراضى فى
  . أ2بو جم5 + 1000 أ2فو جم+  100 صافى آزوت جم 600 إلى سنویًا یحتاج النبات بأن 1996 ومیاز جمعھ
 الثمار وخصائص والمحصول النمو على اآلزوتى التسمید تأثیر على1997 سعد محمد   أخرى دراسة وفى     
 الرى بنظام یروى والذى - المنوفیة محافظة - الخطاطبة بمنطقة الرملیة األراضى فى النامى الولیامز للموز

 ھو عالیة وثمریة خضریة مواصفات على للحصول ىآزوت تسمید معدل أنسب بأن الدراسة أوصت فقد ، بالتنقیط
 عن الظروف نفس تحت 1997 سعد محمد   مشابھة دراسة وفى.  السنة فى للنبات صافى نتروچین جم 400
 800 ھو بوتاسى تسمید معدل أنسب بأن الدراسة أوصت ، جراندنان الموز صنف على البوتاسى التسمید تأثیر
  . سنویًا للنبات أ2بو جم

 نشادر نترات كجم 1200 إلى بالتنقیط الرى بنظام تروى التى الرملیة لألراضى الموز فدان یحتاج عمومًاو     
  وحوالى
 وحدة 800 حوالى وإلى آزوت وحدة 400 حوالى أى السنة فى بوتاسیوم سلفات كجم 1600 
 التربة كانت فإذا النباتات ةوحال التربة نوع حسب النقصان أو بالزیادة تختلف قد الكمیات وھذه   أ2بو   بوتاسیوم

  . صحیح والعكس المعدالت ھذه فتقل جیدة النباتات وحالة عالیة والعناصر بالماء احتفاظھا درجة أى جیدة
 نترات سماد كجم 2.5 بمعدل الزراعة من أیام أربعة بعد للزراعة األولى السنة فى الموز تسمید ویتم     

 أقصاھا تصل حتى السماد كمیة تزداد ثم الرى شبكة طریق عن یومیًا دانللف بوتاسیوم سلفات كجم+  2.5   نشادر
 شھر آخر فى تقف حتى تدریجیًا االنخفاض فى الیومیة السماد كمیة تبدأ ثم   كجم 20 حوالى   أغسطس شھر فى

  . نوفمبر
 الرى بنظام تروى التى الرملیة األراضى فى الموز فدان لتسمید مقترح برنامج یوضح)  2(  رقم والجدول    

   بالتنقیط
  . بالتنقیط تروى التى الرملیة األراضى فى الموز لفدان السمادیة االحتیاجات) * :  2(  رقم جدول     

   
   
    

 الشھر

   
نترات 
  نشادر

 یوم/ كجم 

   
سلفات 
  بوتاسیوم

 یوم/ كجم 

   
حامض 
  فوسفوریك

 أسبوع/ لتر 

   
سلفات 
  ماغنسیوم

كجم 
 أسبوع/

 ىأسمدة العناصر الصغر
 زنك سلفات
/ جم 

 أسبوع

 منجنیز سلفات
 أسبوع/ جم 

 مخلبى حدید
 أسبوع/ جم 

 مارس
  إبریل
  مایو
  یونیو
  یولیو
  أغسطس
  سبتمبر
  أكتوبر
 نوفمبر

٣ 
٤  
٥  
٨  
٨  
١٠  
١٠  
٨  
٤ 

٣ 
٤  
٨  
١٠  
١٠  
١٤  
١٤  
١٠  
٧ 

١ 
١  
١  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
١ 

١ 
١  
١  
١.٥  
١.٥  
١.٥  
١.٥  
١  
١ 

- 
-  

٢٥٠  
٢٥٠  
٢٥٠  
٢٥٠  
٢٥٠  

-  
- 

- 
-  

٢٥٠  
٢٥٠  
٢٥٠  
٢٥٠  
٢٥٠  

-  
- 

- 
-  

١٥٠  
١٥٠  
١٥٠  
١٥٠  
١٥٠  

-  
- 

    
  یراعى إضافة سماد نترات النشادر وسلفات البوتاسیوم خمسة أیام فى األسبوع* 

             
 الشتاء خالل للتربة یضاف أن یجب حیث الرملیة األراضى فى أھمیتھا فلھا العضویة لألسمدة بالنسبة أما     

 سماد علیھ یفضل وقد ، األمراض مسببات من الخالى البلدى السماد من للفدان كعبم متر 40 عن الیقل بمعدل
  . والنیماتودا الحشائش بذور من لخلوھما نظرا البودریت سماد أو الناعم القمامة

    :الـرى   - ٢
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 جودوو إثماره لسرعة نظرا النمو موسم خالل الرطوبة توفر ولمدى للماء الحساسة المحاصیل من الموز      
 أن كما النمو ووقف وتلفھا الجذور تمزق یسبب األرض فجفاف رھیفة منتفخة لحمیة وجذور متضخمة كاذبة ساق

 فإحتیاجاتھ وعلیھ ، النتح طریق عن الماء من كبیرة كمیة یفقد والذى كبیر ورقى مسطح على یحتوى النبات
  .  النمو موسم طول ةمتقارب فترات على الرى طریق عن توفیرھا یمكن جدا عالیة المائیة

 المنطقة فى السائد والمناخ التربة وطبیعة نوع على الموز لرى الالزمة المائیة اإلحتیاجات تتوقف وعموما     
 مزارع لرى المستخدمة الرى میاه فى الملوحة نسبة تزید أال ویجب بالبستان المتبع الرى ونظام النبات وعمر
  . إنتاجیة لأفض لتحقیق ملیون/ جزء 500 عن الموز

  :  اآلتیتین الرى نظام بأحد الموز مزارع تروى وعموما   

  :  الغمر بطریقة السطحى الرى نظام:  أوال
 فى الموز مزارع وتروى بالمیاه تغمر أحواض عمل طریق عن   الوادى أراضى فى النظام ھذا مایتبع غالبا     
 فى السائد والمناخ األرض نوع حسب ، شتاءا یوما 15- 20 كل وبمعدل صیفا أیام 5 - 8 كل بمعدل النظام ھذا

  .  العام فى ماء مكعب متر ألف 10 -  12 لحوالى النظام ھذا فى الفدان ویحتاج ، المنطقة

  : بالتنقیط الرى:  ثانیا
 الرى نظام بإتباع األراضى ھذه مثل فى الموز الینجح حیث الرملیة لألراضى بالنسبة ضرورى وھو     

 الفرعیة الخراطیم خط على الموجودة النقاطات بواسطة بالتنقیط الرى بنظام الرى ویتم - الغمر ةبطریق السطحى
 الخلفات صف جانبى على خرطومان وضع ویلزم بعضھا من سم 50 مسافة وعلى مم 12 قطرھا یبلغ والتى

 الجیدة األنواع من والنقاطات الخراطیم تكون أن ویجب الساعة فى لتر 4 النقاط تصریف معدل یكون أن ویفضل
 متر ألف 8 - 10 حوالى إلى النظام ھذا بإتباع الفدان ویحتاج النقاطات إنسداد وقلة للشمس التعرض لتتحمل
 لمرحلة وطبقا للنباتات الیومیة المائىة لإلحتیاجات تبعا التالى الوجھ على توزیعھا یمكن العام فى ماء مكعب
     3 رقم جدول   طقةالمن فى السائد والمناخ المختلفة النمو

    
  .  العام خالل الموز لفدان الیومیة المائیة اإلحتیاجات) : 3( رقم جدول

   
 الشھرینایرفبرایرمارسابریل مایویونیھیولیوأغسطس سبتمبر أكتوبرنوفمبردیسمبر

10-
15 

15-
20 

25-
35 

35-
40 40-50 40-

50 
40-
50 

30-
40 

25-
30 

20-
25 

15-
20 

10-
15 

كمیة 
 الماء

یوم   3م  
   

  : بالتنقیط الرى بنظام الموز زراعة عند اآلتى ویراعى           
  .  ومساءا صباحا فترتین على الرى یكون أن على الصیف فترة خالل الظھیرة وقت الرى تجنب یجب  -  ١
   . منھا التالف وإصالح سالمتھا من للتأكد والمحابس والخراطیم النقاطات على الدورى المرور یجب -  ٢
  .  الخطوط ونھایات بدایات وعند الرى مضخة عند المیاه ضغوط مراعاة  -  ٣
  . للنباتات المیاه وصول عدم بالتالى النقاطات إلنسداد التؤدى حتى الفالتر المرشحات نظافة من التأكد -  ٤

  :واإلنتخاب  التربیة  - ٣

وإزالة  التالى العام محصول لتعطى تترك األم بجوار الصغیرة الخلفات من العددالمناسب إختیار ھو اإلنتخاب     
المناسبة  المواعید فى والتحكم الخلفات لنمو المالئمة الظروف أفضل إتاحة ھو منھا والھدف الخلفات ماعداھا من

 إلعطاء تماما مناسب وأغسطس یولیو خالل التزھیر فإن المصریة الظروف وتحت ، المحصول وجمع لإلزھار
 على للحصول معینة لخطوات تبعا واإلنتخاب التربیة عملیة تجرى وعلیھ وینایر سمبردی شھرى خالل محصول

  .  المیعاد ھذا

  : واإلنتخاب التربیة خطوات
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  :  كاآلتى المنزرعة الشتلة لنوع تبعا التربیة عملیة تتم األولى للسنة بالنسبة  - ١
 من شھرین حوالى بعد األم حول الصغیرة البزوز ظھور یبدأ : تقلیدیة بشتالت الزراعة حالة فى -أ        

 ینتخب حیث واالنتخاب التربیة یتم الشھر ھذا وخالل یولیو شھر حتى البزوز ھذه تترك حیث الزراعة
  . الضیقة الزراعات حالة فى األم حول واحدة خلفة أو الواسعة الزراعات حالة فى األم حول خلفات ثالث
 بعد األم حول الصغیرة البزوز ظھور یبدأ:  األنسجة زراعة ناتج بشتالت الزراعة حالة فى -ب     

 البزوز ھذه جمیع إزالة یتم یونیوحیث شھر نھایة حتى الخلفات ظھور وتتوالى الزراعة من شھر حوالى
 تربیتھا ویتم البزوز ھذه تترك حیث یولیو شھر خالل بزوز ذلك بعد تظھر ثم التاریخ قبل ظھرت التى

  . المتبعة الزراعة مسافة حسب خلفات 1-3 من إنتخاب ویتم أغسطس شھر خالل منھا واإلنتخاب
 إنتخابھا سبق قد أولى والتى كبیرة خلفة نباتات 2-3 جورة كل تضم : ومابعدھا الثانیة للسنة بالنسبة -  ٢
 ھرش من الضیقةوبدایة الزراعات حالة فى جورة لكل واحد ونبات الواسعة الزراعات حالة فى السابق العام من

 نھایة حتى تظھر التى البزوز جمیع تزال لذلك نظام بغیر حولھا كثیرة بزوز إخراج فى النباتات ھذه تبدأ مارس
 خالل البزوز ھذه وإنتخاب التربیة تجرى بحیث ذلك بعد األم حول تخرج بزوز أى تترك أن على إبریل شھر
 فیتم التنقیط بنظام تروى التى الرملیة لألراضى بالنسبة أما غمرا تروى التى الوادى ألراضى بالنسبة یونیو شھر
 التربیة تجرى بحیث ذلك بعد األم حول تخرج بزوز أى تترك أن على مایو نھایة قبل تظھر بزوز أى إزالة

 فیتم القبلى الوجھ لمناطق بالنسبة أما البحرى الوجھ لمناطق بالنسبة وذلك یولیو شھر خالل الخلفات وانتخاب
 التالى العام من وأغسطس یونیو شھرى خالل مناسبا إزھارا تعطى الخلفات ھذه أن حیث ھراش تربیتھا تأخیر
    . وینایر دیسمبر شھرى خالل محصولھما جمع ویمكن

  :  الخلفات وإنتخاب تربیة عند اآلتى مراعاة یجب وعموما    
 من متساویة مسافات على ونامیة األمھات حول منتظما توزیعا موزعة المنتخبة البزوز تكون أن یجب  -  ١

  .  بھا ملتصقة والغیر األم من والقریبة اإلمكان بقدر بعضھا
  .  یلیھا وما الثانیة السنة فى الجورة وسط فى تظھر التى البزوز جمیع تزال -  ٢
 بالخلفات تعرف والتى إثمارھا سبق التى للنباتات القدیمة الكورمات من تخرج التى البزوز إنتخاب عدم  -  ٣
  .  عریضة أوراق ذات نباتات وھى مائیةال
 من واإلنتخاب التربیة یتم األنسجة زراعة ناتج بشتالت تزرع والتى النیلیة العروة الزراعةفى حالة فى  -  ٤

 دخول قبل قوى خضرى نمو على للحصول األزوتى بالتسمید اإلھتمام مع مباشرة األم حول تظھر التى البزوز
  .  الشتاء فترة النباتات

 عالیة األراضى فى یحدث وھذا جدًا قوى النمو أن وجد فإذا التربیة أثناء النباتات نمو سرعة مالحظة یجب  -  ٥
 یجب الحالة ھذه ففى المناسب الموعد عن التزھیر فى التبكیر إلى یؤدى والذى التسمید فى المغاالة مع الخصوبة

 بالتالى ضعیف النباتات نمو أن وجد إذا أما التسمید ىف المغاالة عدم مع الجور فى المرباة النباتات عدد زیادة
 مثل تزھیر من اإلسراع یجب لذلك لتلفھا یؤدى مما بالبرد والثمار األزھار فتتأثر الشتاء إلى إزھارھا سیتأخر
  . والرى بالتسمید العنایة مع الجور فى المرباة النباتات عدد بتقلیل ذلك ویتم المناسب الوقت فى النباتات

  :العـزیق   - ٤

 الحشرات مصادر من مصدر أنھا كما غذائھا النباتات تنافس التى المختلفة الحشائش إزالة ھو منھا الغرض     
 وعمومًا بالنیماتودا اإلصابة مصادر من مصدر تكون أنھا كما القمة تورد لمرض الناقلة المن حشرة وخاصة
 حشائش وإلى الرجلة حشیشة مثل األوراق عریضة لیةحو حشائش إلى الموز بمزارع المنتشرة الحشائش تنقسم
  . والنجیل الحلفا حشائش مثل معمرة

 األولى ٪20 الـ طبقة فى الماصة الشعریة الجذور من ٪40 یوجد حیث جدًا السطحیة الموز لجذور ونظرًا     
 النمو موسم أثناء یكانیكیةالم العزاقات أو العمال بواسطة المستمرة العزیق عملیات فإن وبالتالى التربة سطح من

 واحدة بعزقة ینصح لذا الماصة الشعریة الجذور من كبیرة نسبة تمزق إلى تؤدى الكیماویة األسمدة إضافة وقبل
 ینایر شھر إلى تستمر أن ویمكن ودیسمبر نوفمبر شھرى خالل العضویة األسمدة وتقلیب الحشائش من للتخلص
 الحولیة الحشائش تقاوم الحالة ھذه وفى ، أخرى مرة الحشائش تظھر نشھری أو شھر بعد ثم ، الشتویة العزقة
 الحشائش إلبادة المتخصصة الكیماویة المبیدات باستخدام فتقاوم المعمرة الحشائش أما الفأس أو بالید بإزالتھا
 باحتراس الرش یكون أن على للنبات الجذرى أو الخضرى المجموع على ضرر أى حدوث دون منھا للتخلص

 التى الحشائش كثافة حسب ثالثة أو شھرین بعد الرش یكرر أن على الصغیرة الخلفات إلى الرش وصول عدم عم
  . ذلك بعد تظھر
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  :القلقسـة   - ٥

 الجدیدة الخلفات جذور نمو من التعیق حتى بالتراب مكانھا وردم القدیمة األمھات قلقاسات إزالة عملیة وھى     
 ، الجذور ألعفان عدوى مصدر وتصبح التتعفن وحتى فیھا مرغوب غیر یفةضع صغیرة خلفات الینمو وحتى
  .  ومارس فبرایر شھرى خالل وتجرى المزرعة عمر من سنوات 3 -  4 مرور بعد العملیة ھذه وتتم

  :  التوریــق  - ٦

  :ھو إزالة األوراق الجافة من على النباتات وذلك لألغراض اآلتیة      
ویتم بإزالة األوراق الجافة من النباتات بعد مرور فصل الشتاء واالنتھاء من جمع  نظافة المزرعة -أ        

  .المحصول ویتم غالبًا فى شھر مارس 
كشف الخلفات المرباة ویتم فى شھر یولیو بعد تربیة وانتخاب الخلفات وذلك لتعریض الخلفات للشمس  - ب        

  .راق المكسورة أو المتدلیة فوق الخلفات والضوء حتى تنمو بصورة جیدة وغالبًا ما تتم لألو
    

  :الزھرى  الكوزقطع   - ٧

  : اآلتیة المراحل إحدى فى العملیة ھذه وتتم الزھرى بالعنقود والموجودة المذكرة األزھار إزالة ھو    
  . كف أول وتفتح ظھور تمام بعد الزھرى البرعم من السفلى الثلث إزالة فیھا یتم:  األولى المرحلة -  أ       

 الخامس الكف وتفتح ظھور تمام بعد الزھرى البرعم من السفلى النصف إزالة فیھا یتم:  الثانیة المرحلة - ب     
.  

 ظھور تمام بعد المذكرة األزھار على والمحتوى بالكامل الزھرى البرعم إزالة فیھا یتم:  الثالثة المرحلة - جـ     
 بإحدى ویدھن كف آخر من سم 15 عن الیقل بطول الزھرى ملالحا من جزء ترك مع الكفوف جمیع وتفتح

 كما % 10 - 5بحوالى  السباطة وزن زیادة إلى الزھرى الكوز قطع عملیة تؤدى وعمومًا الفطریة المطھرات
  . أسبوع 1 - 2 بحوالى نموھا اكتمال من تبكر

    

  :التكییس   - ٨

 والرطوبة الحرارة من المناسب الجو توفیر بغرض الزرقاء إثیلین البولى بأكیاس السباطات تغطیة عملیة ھى     
 من تزید كما السباطة نمو اكتمال سرعة زیادة إلى یؤدى مما ینایر حتى نوفمبر من الشتاء أشھر خالل للسباطة
 ھذه وتتم ، المحصول وجمع النمو أثناء المیكانیكیة األضرار من علیھا المحافظة إلى باإلضافة السباطة وزن
 80 بعرض  یكون أن المستخدم الكیس فى ویراعى ینایر شھرحتى  وتستمر نوفمبر شھر أوائل من بدایة یةالعمل

  وبطول سم 70 -
 وتترك العنق منطقة عند السباطة أعلى من األكیاس ھذه تربط حیث میكرون 70 الكیس وسمك سم 120 - 150 

 لتوفیر وذلك سم 25 واآلخر الثقب بین المسافةو سم 1 قطرھا بثقوب األكیاس تخریم یمكن كما أسفل من مفتوحة
  . السباطة لنمو الالزمة التھویة

    

 : الشتاء خالل الصغیرة الخلفاتحمایة   -   - ٩
 القادم للموسم المرباة الصغیرة الخلفات حمایة على للعمل الشتاء فصل خالل سباطاتھا قطعت التى النباتات بترك تتم     

 على النباتات ھذه قطع فى البدء ویتم ، التربة سطح أسفل الموجودة للكورمة الغذائیة ناصرالع بعض انتقال على عالوة
  . مارس شھر فى الجو دفء عند األرض سطح من سم 100 ارتفاع

   

  :المحصــول   - ١٠
  بین دانالف محصول یتراوح حیث المزرعة إنشاء لتكلفة بالنسبة منخفض التقلیدیة للشتالت األمھات محصول یعتبر     
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 المتبعة الخدمة وعملیات الرى لنظام طبقًا طن 10 - 15 إلى یصل حتى التالیة السنوات فى تدریجیًا ویزداد طن 2 - 5 
 الزراعة حالة فى طن 4 - 8 بین الفدان محصول یتراوح األنسجة زراعة ناتج لشتالت األمھات محصول بینما ، بالمزرعة

 الرى لنظام تبعًا طن 15 - 20 إلى یصل حتى التالیة السنوات فى تدریجیًا ویزداد نللفدا نبات 400 الجورة فى واحد نبات
  . بالمزرعة المتبعة الخدمة وعملیة

   

  :  الثمار نمو اكتمالعالمات   - ١١
 من كثیر تفقد النبات على تنضج التى الثمار أن حیث النبات على تنضج حتى والتترك خضراء وھى الموز ثمار تقطع     
 تقطع التى الثمار أن كما.  صناعیًا وتنضج تقطع التى الثمار من للتداول تحمًال أقل وتكون الجودة وصفات األكلیة فاتالص
  . المحصول كمیة فى خسارة وتصبح النضج فى تفشل نموھا اكتمال قبل

  : اآلتى فى تتضح الثمار نمو اكتمال عالمات أھم فإن وعمومًا *     
 یولیو شھر فى تزھر التى النباتات فمثًال الشمراخ خروج وتاریخ والصنف للنوع تبعًا ویختلف زھیرالت من األیام عدد - ١

  بعد سباطاتھا نمو یكتمل أغسطس شھر فى تزھر التى النباتات بینما یوم 100 -  120 بعد سباطاتھا نمو یكتمل

 المزارع فى ویستخدم ، یوم 130 - 180 بعد سباطاتھا نمو یكتمل سبتمبر شھر فى تزھر التى والنباتات یوم 125 - 150 
  . البالستیك أكیاس رفع دون الفحص عملیة لسھولة مختلف بلون أسبوعین كل تزھیر لتمیز ملونة شرائط اآلن الكبیرة

  . لھا الممیز الشكل تأخذ حتى السباطة واندماج الكفوف تقارب  - ٢

  : ھى لالستدارة درجات عدة ویوجد طعللق المحددة العوامل أھم من وھى األصابع استدارة  - ٣

  . النمو اكتمال درجة إلى وصلت قد الثمار والتكون اإلنضاج غرف فى الینضج وھذا   إمتالء   استدارة 4/3 من أقل -أ     

  . المنضجة الكمیة فى وبتجانس بنجاح الثمار إنضاج عندھا یمكن والتى القطع درجات أقل وھى إستدارة ٣/٤ - ب     

  . المصدرة للدول تصلح اإلستدارة من الدرجة وھذه نوعًا ممتلئ -   ٣/٤ -ج     

  . المحلیة واألسواق القریبة لألسواق الدرجة ھذه وتصلح نوعًا ممتلئ  -د     

  . المحلیة لألسواق إال القطع من الدرجة ھذه والتصلح تمامًا ممتلئ  - ھـ     

 إلقبال وذلك تمامًا الممتلئة الثمار أو نوعًا الممتلئة الثمار على الجملة روتجا المنتجین بین التداول یقتصر مصر وفى     
  . الممتلئة الثمار على المستھلك

  : والنقل والتحمیل القطع عملیة - ١٢
 على والتوضع سم 15 - 20 بحوالى اإللسھ السباطة حامل من بجزء السباطة تقطع حیث مدربین فردین بواسطة تجرى     

 للسباطات جرح الیحدث نوع أى من مخدة العامل رأس على وتوضع خاص حامل على مباشرة النبات من عتقط بل األرض
 حتى الرص مفرش جوانب على فقط صفین أو صف وضع مع السباطة جانب على متراصة تكون بحیث توضع ثم

 أو تشوه لھا الیحدث حتى الثمار من طبقتین بین مراتب وضع یراعى العربة على التحمیل وعند ، السباطات التنضغط
 . كدمات

  : الموز ثمار تخزین - ١٣
  نسبیة رطوبة ودرجة ، البرودة بأضرار التصاب حتى م 13ْ -  14 درجة على الخضراء الثمار ماتخزن غالبًا     

 على ضجةالنا الثمار تخزن بینما ، النضج فى بدأت والتى الناضجة الثمار إزالة مع أسابیع 3 -  4 لمدة وذلك 85٪ - 90 
  . األكثر على أسبوع لمدة وذلك ٪85 ورطوبة م 15ْ درجة
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  : الموز ثمار إنضاج - ١٤
  : اآلتیة العوامل اإلنضاج عملیة فى ویتحكم ، باإلنضاج خاصة غرف فى الموز ثمار تنضج     

  . النضج عملیة أسرعت كلما اإلستدارة زادت فكلما:  النمو اكتمال درجة  -  ١

  . م 18ْ -  20 بین تتراوح الثمار إلنضاج حرارة درجة وأفضل:  الحرارة درجة -  ٢

  . نسبیة رطوبة ٪90 ھى رطوبة درجة وأفضل:  الرطوبة درجة -  ٣

  . ملیون/  جزء 1000 بتركیز اإلسیتیلین أو اإلثیلین غاز یستخدم وعمومًا:  اإلنضاج غاز وتركیز نوع  -  ٤

  . النمو اكتمال درجة حسب یوم 1 - 2 مدةل التعرض یتم وغالبًا:  للغاز التعرض مدة  -  ٥

  . للغاز الثمار تعرض مع یوم 1 - 2 بعد التھویة یراعى حیث:  التھویة  -  ٦

  . المستخدم الغاز وتركیز شتاءًا أو صیفًا الموسم وحسب النمو اكتمال درجة حسب أیام 3 - 7 بعد الثمار تنضج وعامة     

  : تىكاآل اإلنضاج لعملیة لونى دلیل ویوجد* 

  . فاتح أخضر - ٢                                               غامق أخضر  - ١

  . بخضرة مشوب أصفر - ٤                            بالصفرة مشوب أخضر  - ٣

   صفراء كلھا الثمرة - ٦                . أخضر بھما والطرفین أصفر - ٥

  . بنیة بقع وبھا صفراء كلھا الثمرة - ٧

 عند وتظل والتداول النقل الثمار تتحمل حتى التجزئة تاجر إلى الجملة تاجر من 3- 4 درجة عند التسویق یتم وعامة     
  . البیع حتى مناسبة فترة البائع

  : صناعى عضوى سماد عمل فى الموز مخلفات من االستفاد

 یمكن ولذلك بةمصا أو سلیمة خضراء كاذبة سیقان خضراءأو أو جافة أوراق من الموز مزرعة مخلفات لكثرة نظرًا     
 الالزمة السمادیة والعناصر العضویة بالمواد غنى طبیعى عضوى سماد إلنتاج المخلفات ھذه إستخدام بإعادة اإلستفادة
  . بالبیئة ضارة آثار أیة عنھ یتسبب وال المرضیة المسببات من خالى للنباتات

   - : الموز ةمزرع مخلفات من الطبیعى العضوى السماد إنتاج خطوات یلى وفیما     

 عضوى سماد إلى تحویلھا المراد المخلفات وكمیة تتناسب السماد كومات لتنفیذ األرض من مناسبة مساحة توفر  - ١
  . مستمرة بصفة الكومات رطوبة مستوى على للحفاظ للماء مصدر توفیر مع مخلفات طن لكل م 2.5*  1.5 وأنسبھا

 جیدا القاع ویدك سم 15- 10 بحوالى األرض سطح عن منخفضة حفرة لشك فى الكومة مكان تعد األرض إختیار بعد - ٢
  .  الكومة على رشھ یعاد الذى بالراشح لإلحتفاظ

 العضویة المركبات تحلیل على المیكروبات فاعلیة وزیادة سطحھا مساحة لزیادة صغیرة أجزاء إلى المخلفات تقطیع - ٣
  .  أقسام 10 إلى المخلفات كمیة وتقسم

 بالماء اإلحتفاظ على المخلفات قدرة لزیادة وذلك المخلفات لطن كجم 250 بمعدل حیوانات روث أو بلدى مادس یجھز - ٤
  .  بالرشح الفقد من وحمایتھا السمادیة والعناصر

 بیئات البیولوجى المنشط من لتر واحد+  فوسفات سوبر كجم+ 7  كجم 35 بمعدل النشادر سلفات من مخلوط یجھز  - ٥
   المتخصصة بالمعامل تحضیرھا یتم ائلةس میكروبیة
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   -:  یلى كما متتالیة طبقات فى الكومة تبنى - ٦

 10/1 تنثر ثم الروث أو السماد كمیة 10/1 فوقھا ویفرش المقطعة المخلفات كمیة 10/1 تفرش األولى الطبقة     
  . بالعمال أو بالجرار الطبقة ھذه تدك ، والجیر والفوسفاتیة اآلزوتیة المنشطات

 أو البلدى السماد من سم 5 سمكھا بطبقة األخیرة الطبقة وتغطى األولى بالطبقة ماتم یكرر:  العاشرة إلى الثانیة الطبقة
  .  التربة

  .  ٪ 60 رطوبة نسبة على للحفاظ األمر لزم كلما بالماء وترش أسابیع 6 لمدة الكومة تترك - ٧

  .  الترطیب ماء مع البیولوجى المنشط رش مع السادس األسبوع بعد جیدا التقلیب یتم  - ٨

  .  أسبوعین بعد ثم أسابیع 4 بعد التقلیب یكرر  - ٩

 حتى الرطوبة زیادة وعدم بالتھویة السماح بشرط الجویة التقلبات من لحمایتھا بالستیك بغطاء الكومة تغطیة یمكن  - ١٠
  .  الھوائیة ظروف إلى الكومة التتحول

 المخلفات تقطیع درجة على یعتمد وھذا شھور 5-3 مابین تتراوح فترة بعد المخلفات الكومة تتحول الطریقة بھذه     
  .  صناعى عضوى كسماد بیعھ أو الموز لمزارع بنجاح إضافتھ یمكن متحلل سماد یصبح وبذلك الحرارة ودرجة

   

    

 زراعة الموز بطریقة الخنادق)  ٢(صورة رقم 
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 نظام تربیة وإنتخاب الخلفات)  ٣( صورة رقم 

 

   

 

 



Sobhy 
Derhab 

 

 

 
20 
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  Banana Diseases   المـوز أمـراض
   

 ونوعًا كمًا وإنتاجھ نموه على تؤثر التى النباتیة األمراض من العدید إلى المصریة البیئیة الظروف تحت الموز یتعرض     
.  

  : إلى األمراض ھذه وتنقسم     

  Physiological Diseases   الفسیولوچیة األمراض -أ
 الدقیقة المرضیة بالكائنات اإلصابة عن والتنتج معاكسة بیئیة ظروف إلى التعرض عن الناشئة اإلضطرابات تلك وھى     

.  

  : المشاكل ھذه أھم ومن     

  : مناسبة غیر تربة فى الزراعة  -  ١

 توجد أو القلویة أو الحموضة أو الملوحة زائدة أو الصرف سیئة أو القوام ثقیلة ةمناسب غیر تربة فى الموز زراعة تؤدى     
 والصغرى الكبرى الغذائیة العناصر فى المتوازنة وغیر الفقیرة أو السطح قرب الصماء الطبقات أو السامة المواد بعض بھا

 فى أقل تصبح كما. .  الجید األولى اإلنتاج عقب ةبسرع انھیارھا أو البدایة منذ الموز نباتات نمو فشل إلى  للنبات الالزمة
 واحتراق الملوحة تأثیرات وظھور الذابل المظھر وتأخذ األوراق وتتدلى كبیرة بدرجة تتقزم وقد للعمر بالنسبة الطول

  . التسویقیة لقیمتھا فاقدة ھزیلة أصابع السباطات وتضم اإلنتاج یقل وبالتالى األوراق أطراف

   

   

   

 إحتراق أطراف األوراق عند الزراعة فى تربة جیریة

 

   

 عة فى أرض ملحیةإحتراق أطراف األوراق عند الزرا
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  الصرف وسوء الرى وانتظام كفایة عدم  -  ٢

  . السباطة حجم تناقص وبالتالى األصابع وزن وقلة النباتات نمو نقص إلى الرى میاه قلة تؤدى     

 زمھاوتق الطبیعى طولھا إلى النباتات وصول لعدم یؤدى الثقیلة أو الطمییة األراضى فى خاصة الصرف سوء أن كما     
 المتقدمة المراحل فى تھاجم وقد الغامق األسود باللون بالكورمات المركزیة األوعیة تتلون قد أیضًا.  األوراق وذبول وتدلى

  . والبكتیریا كالفطر المرضیة بالمسببات

   

   

 یر عدم كفایة المیاهتأث
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  للریاح الضار التأثیر -  ٣

 أن إال األوراق أنصال على الناتج للضرر ومقاومتھا معین حد إلى - الریاح لفعل الموز نباتات تحمل عن رغمًا     
 لأنصا من كبیرة مساحات فقد فى تتمثل كبیرة خسائر تسبب أن یمكنھا األعاصیر أو قصیرة لفترة السائدة العواصف
 ظاھرة وحدوث المختلفة أعمارھا فى األزھار وموت نموھا مراحل جمیع فى الكفوف فى فوریة خسائر وحدوث األوراق
  . الشدیدة للریاح تعرضت التى النباتات سیقان كسر بجانب الكاذبة األصابع

   

   

   

   

 

 

 

 

 تأثیر الریاح

  

                                       

   

  الشمس لسعة  -  ٤

 أو المعاكسة للظروف تعرضھا عند األوراق مساحة الختزال نتیجة المباشرة الشمس ألشعة الثمار تعرض یؤدى     
.  الباھت األخضر إلى لونھا وتحولھا ھانضج إكتمال وعدم السائب الطرف جھة من األصابع جفاف إلى باألمراض اإلصابة

 محلھا وتحل البشرة طبقة تنتفخ الشدیدة الحاالت وفى بالفطریات إلصابتھا اإلصابة مناطق تتعفن اإلصابة اشتداد وعند
  . الثمرة استطالت كلما تتشقق رقیقة فلینیة مناطق
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الشمئ على  الثمار أعراض لسعة 

 

    

للشمئ على األوراق الحدیثة  أضرار الحرارة العالیة 

 

   

   

  الغذائیة العناصر نقص  -  ٥

 عائد یدر لكى متوازنة وبحالة مناسبة بكمیات للنبات الالزمة الغذائیة العناصر فیھا تتوافر خصبة تربة إلى الموز یحتاج     
 العناصر نقص ویؤدى.  ذلك تحقیق فى ھامًا عامًال التحلل وكاملة النظیفة العضویة األسمدة وتعتبر. .  مربح اقتصادى

  . نوعیتھ رداءة بجانب إنتاجھا وتأخر النباتات ونم تدھور إلى الصغرى أو الكبرى العناصر كانت سواء
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 تشوه انصال األوراق الناتج من نقص الكالسیوم

 

   

 

 

 

 أعراض نقص الحدید عند الزراعة فى تربة جیریة

  

                              

 )تلون األغماد باللون القرمزى ( أعراض نقص النیتروجین 
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 )تلون األغماد باللون األزرق ( أعراض نقص الماغنسیوم 

 

   

 

 )إحتراق حواف األوراق ( تاسیوم أعراض نقص البو
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 )ظھور مساحات طویلة ضیقة بطول العروق الثانویة ( أعراض نقص الزنك 

 

   

  الحیة الكائنات سببھات التي األمراض -ب
 Infectious Diseases  

 ھذه أھم ومن والفیروس والبكتیریا كالفطر الدقیقة الكائنات تسببھا التى النباتیة األمراض من بالعدید الموز یصاب     
  : األمراض

  الفیوزاریومى الذبول  - ١
 إصفرار صورة فى المرض ضأعرا تظھر حیث Fusarium oxysporum بالفطر الموز نباتات جذور تصاب     

 الكاذبة بالساق اتصالھا منطقة فى أعناقھا وتكسر ذبولھا إلى مؤدیًا الورقة وسط إلى األطراف من یمتد الخارجیة لألوراق
 بھا سباطات وتكون المصابة النباتات تضعف لذلك ونتیجة.  البنى اللون إلى وتتحول األوراق ھذه تموت ثم حوافھا فتتدلى

 أو طولى قطاع عمل وعند.  ثمارًا النباتات التكون الشدیدة اإلصابة حالة وفى.  ضامرة أصابع ذات الكفوف من قلیل عدد
  . القرمزى األحمر باللون الخشبیة األوعیة تلون یالحظ المصاب الموز نبات ساق فى عرضى

 الخلف فصل  الخدمة ملیاتع نتیجة الحادثة الجروح طریق عن الموز نباتات جذور الفیوزاریوم فطر ویصیب         
  . بالنیماتودا اإلصابة أثناء أو  لإلكثار

   

    

 الذبول الفیوزاریومى وتلون األوعیة الداخلیة باللون البنى الغامق
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 الذبول الفیوزاریومى

 

   

    

  البكتیرى الذبول  - ٢
  العصویة بالبكتیریا اإلصابة نتیجة المرض ھذا یحدث     

Pseudomonas solanacearum وكثیر السودانى والفول والطماطم بطاطسكال األخرى العوائل من العدید تصیب التى 
  . االستوائیة وتحت االستوائیة النباتات من

 الرمادى األصفر اللون إلى یتحول الذى المخضر األصفر باللون السفلیة األوراق تلون فى المرض ھذا أعراض وتبدأ     
 المصابة النباتات ساق فى قطاع عمل وعند.  ارالثم تكوین فى المصابة النباتات ماتفشل وغالبًا.  المصابة األوراق تجف ثم

  . األسود البنى باللون الخشبیة األوعیة تلون یالحظ

 الساق أصیبت إذا أما واضحة مرضیة أعراضًا الثمار على التظھر السباطات تكوین بعد الموز نباتات إصابة وعند     
  . سوداأل اللون وتأخذ تتعفن المتكونة الموز أصابع فإن بشدة الكاذبة
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 طریق عن تدخل قد كما الكاذبة الساق أو للجذر الحادثة الجروح طریق عن المرض لھذا المسببة البكتیریا وتدخل     
  . الثغور

   

 بالذبول البكتیرىإنھیار وذبول أوراق القلب بسبب اإلصابة 

 

   

 أعراض اإلصابة بالذبول البكتیرى على الثمار غیر الناضجة

 

 

   

 التلون الداخلى للثمار نتیجة اإلصابة بالذبول البكتیرى
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  الموز جذور تعقد  - ٣
 ھذا أعراض وتتلخص Meloidogyne incognita الجذور تعقد بنیماتودا الجذور إصابة عن المرض ھذا یتسبب     

 المصابة النباتات تذبل اإلصابة اشتداد وعند واصفرارھا أوراقھا حجم وصغر المصابة النباتات نمو توقف فى المرض
 الجذور بأعفان اإلصابة تصاحبھا األحجام مختلفة تورقات وجود یالحظ المصابة النباتات جذور اقتالع وعند.  وتموت

  . الجذور وتحلل تعفن من یسرع مما الممرضة التربة فطریات من كثیر لدخول نظرًا

   

  كتل بیض نیماتودا تعقد الجذور

 

   

 

 

 

 

 

 تعقد الجذور النیماتودى واإلناث المنتفخة تظھر فى القطاع الطولى
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  األوراق تبقعات  - ٤
 Mycosphaerella فطر مثل األوراق تبقعات إحداث إلى تؤدى التى الفطریات من بالعدید الموز أوراق تصاب     

musicola تتكون البنى اللون إلى تتحول الورقة وسط فى اللون صفراء طولیة خطوط ھیئة على ظھوره یسبب الذى 
 وعرضیًا طوًال وتكبر لونھا ویغمق البقع تجف اإلصابة وبتقدم.  الوسطى عرقال على المتعامدة الورقة لعروق موازیة
  . ونوعًا كمًا إنتاجھ ویقل النبات نمو یضعف وبالتالى.  النھایة فى الورقة موت مسببة المجاورة البقع مع وتلتحم

 تبقعات ظھور یسبب الذى Cercospora musae بالفطر اإلصابة عن الناتج السركوسبورى األوراق تبقع ھناك أیضًا     
  . البنى اللون إلى أنسجتھ وتتحول یموت أن البقع وسط والیلبث صفراء بھاالت محاطة األوراق على

 عن تدخل حیث األمطار أو الریاح بواسطة الفطریات لھذه الكونیدیة الجراثیم انتقال طریق عن التبقعات ھذه وتنتشر     
 النباتیة المخلفات فى توجد التى األسكیة الجراثیم طریق عن آلخر عام من وتنتقل ةاألولی اإلصابة محدثة الثغور طریق
  . للموز

   

   

 تبقع أوراق الموز الناتج عن فطر الكالدوسبریوم
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 أعراض تبقع أوراق السبتورى

 

   

  القمــة تــورد  - ٥
  الموز من حشرة تنقلھ فیروس عن المرض ھذا ینشأ     

Pentalonia nigronervosa تنقل التغذیة ملیةع وأثناء.  عصارتھا على وتتغذى الموز أوراق أغماد بین تعیش التى 
  . السلیمة النباتات إلى المصابة النباتات من علیھ حصلت الذى الفیروس

 النباتات أوراق على تظھر حیث سبتمبر شھر حتى وتستمر مارس شھر أوائل من المرض ھذا أعراض ظھور یبدأ     
 لضوء األوراق تعریض عند بوضوح رؤیتھا یمكن الوسطى للعرق السفلى السطح على داكنة خضراء خطوط المصابة
 اإلصابة اشتداد وعند.  الكسر سھلة وتصبح وتجف البنى للون تتحول التى المصابة األوراق حواف تصفر أیضًا.  الشمس
 تقزم یسبب مما الحجم صغیرة ھشة األوراق ھذه وتصبح التورد شكل مكونة الكاذبة الساق قمة عند الحدیثة األوراق تتزاحم
 من الحجم فى أقل ثمارھا فتكون الثمار تكوین بدء بعد أصیبت التى النباتات أما.  ثمارًا الینتج غالبًا ىالذ المصاب النبات
  . عادة اللون أسود الحر طرفھا ویصبح الطبیعى حجمھا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ض اإلصابة بمرض تورد القمة على النباتاتأعرا
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 المدكرة األزھار قنابات على القمة تورد بمرض اإلصابة أعراض 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 أعراض اإلصابة بمرض تورد القمة على النباتات والخلف
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  : السباطة محور عفن  - ٦
 الریاح من الناتجة الخدوش بالمحورأو السنادة احتكاك من الناتجة الموز سباطة محور على الحادثة الجروح تؤدى     

  مثل الممرضة الفطریات من بالعدید المحور ابةإص إلى بالرمال المحملة

Botryodiplodia theobromae و Fusarium spp  

 مكان إسوداد مسببة العفنیة المسببات من وغیرھا Apergillu s spp و  Penicillium spp و Alternaria spp و
  وبالتالى ألصابعا أعناق إلى المحور من اإلصابة وامتداد السباطة وسقوط المحور وكسر ، اإلصابة

  . للمحصول فادحة خسائر مسببة اإلصابة بتقدم تسقط ضامرة أصابع تنتج
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 أعراض اإلصابة بعفن محور السباطة

 

   

   

  الموز ثمار أعفان  - ٧
 حدوث عند تعفنھا إلى تؤدى التى المرضیة المسببات من بالعدید بالحقل المختلفة نموھا مراحل فى الموز ثمار تصاب     

 بعفن الحقل فى النضج تامة الموزغیر ثمار تصاب فمثًال بالرمال المحملة الریاح أو الخدمة عملیات من الناتجة الجروح
 تسود التى الزھریة النھایة منطقة فى الثمرة تصاب حیث.  Verticillum theobromae الفطر عن الناتج السیجار طفیة

 شكل الثمرة طرف لیأخذ الفطر جراثیم من المظھر مسحوقیة اللون رمادیة بطبقة مغطى جافًا ویصبح فیھا الجلد ویتجعد
 الثمار إلى لالمحصو مخلفات فى الشتاء تمضى التى الجراثیم بنشر واألمطار الریاح وتقوم.  المحترق السیجار طرف
  . السلیمة
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 عفن طفیة السیجارة على الثمار

 

   

   

  فطریات من الناتجة باألعفان األصابع أعناق تصاب كما     

Fusarium spp وفطر Gloeosporium musarum غرف فى خاصة الكفوف من األصابع تساقط یسھل حیث 
  . اإلنضاج

  

 عفن نھایة قمة اإلصبع

  

   

 یسبب الذى Botryodiplodia theobromae الجرحى بالفطر اإلصابة عن الناتج البتریودیبلودى العفن أیضًا ھناك     
 الغالف تحت قمیًا عفنًا الفطر ھذا ویسبب.  التسویق وأثناء صناعیًا الثمار إنضاج عملیات أثناء المحصول فى فادحة خسائر

 الطور  الفطر بكنیدیات تحمل فطریة نموات علیھ وتظھر جلدھا یسود التى الثمرة طول على بانتظام یظھر المتحلل الزھرى
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 وتزداد.  نفاذة عطریة برائحة مصحوبة األخیرة المراحل فى سائل شبھ یكون طریًا المصابة الثمار لب ویصبح   الجنسى
  . بعد تنضج لم التى الثمار تلك عن لإلصابة الناضجة الثمار قابلیة

  الفطر عن الناتج األسود الطرف بعفن الموز یصاب كما     

Helminthosporium torulosum الفطر عن الناتج وبسیزالثیالفی وعفن Thielaviopsiss paradoxa وعفن 
 تتفاوت التخزین وأثناء الحقل فى الثمار تصیب جرحیة طفیلیات وھى Aspergillus niger الفطر عن الناتج االسبرجللس

  . المخزن فى السائدة الحرارة ودرجة الرطوبة لنسبة تبعًا إصابتھا شدة فى

  . الثمار أعفان مكافحة طرق أھم وشوالخد الجروح تالفى ویعتبر     

   

   

 عفن نھایة الساق على الثمار

 

   

 لعفن الھبابى على الثمارا
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  الحشریة الموز آفات
   مقدمــة

 الفاكھة وذبابة المن حشرات مثل الخضرى المجموع تصیب التى الحشریة اآلفات من بالعدید الموز نباتات تصاب     
     . والتربس البیضاء الذبابة وكذلك القشریة والحشرات النطاطات أنواع وبعض

  -: مثل المن أنواع ببعض الموز محصول یصاب حیث المن حشرات ھى اإلطالق على اآلفات ھذه وأخطر     

  ) Pentalonia nigronervosa ( Coquerel     الموز من حشرة

  ) Myzus persicae ( Sulzer                 الخوخ من حشرة

  gossypii ( Glover  (     Aphis          القطن من حشرة

        Pentalonia nigronervosa    الموز من:  أوًال
  . المحصول على مباشرة غیر وأخرى مباشرة أضرارا تسبب أنھا فى الموز على المن حشرات خطورة وتأتى     

 حیث الموز نباتات على الحشرات لھذه العددیة الوفرة نتیجة تحدث التى األضرار ھى تسببھا التى المباشرة واألضرار     
 ، وإصفرارھا النباتات ضعف إلى یؤدى مما التغذیة عملیة أثناء الماصة الثاقبة فمھا بأجزاء النباتیة لعصارةا بسحب تقوم
 الثغور غلق إلى یؤدى مما األوراق على األسود العفن فطر نمو إلى تؤدى الحشرات تلك تفرزھا التى العسلیة الندوة أن كما

  . الندوة تلك بسبب النمل حشرات تشارإن وكذلك الضوئى التمثیل عملیة وضعف التنفسیة

 فى سببا تكون أنھا حیث مباشرة غیر أضرار من المن حشرات تحدثھ بما ماقورنت إذا جدا بسیطة تعتبر األضرار وھذه     
 Banana   القمة تورد مرض وھو فادحة خسائر لھ وتسبب الموز محصول تصیب التى الفیروسیة األمراض أخطر نقل

Bunchy Top  

Virus ( BBTV ) جمیع فى اإلنتشار واسع وھو مصر الموزفى محصول تصیب التى األمراض وأخطر أھم من وھو 
 المحصول من ٪ 60 إلى تصل قد خسائر المرض ھذا ویسبب م 1934 عام مصر فى وجد وقد الموز تزرع التى المناطق
    . الموز من حشرة طریق عن المرض لھذا السریع لإلنتشار نظرا وذلك

 المتخصص الوحید الناقل ھى الموز من حشرة وتعتبر Persistant الثابتة الفیروسات من فیرس المرض لھذا والمسبب     
 أى أو الرى میاه أو الھواء أو الزراعة أدوات طریق عن ینتقل المرض ھذا أن اآلن حتى یثبت ولم المرض ھذا نقل فى

  .  أخرى میكانیكیة طرق

  :  التالیة النقاط فى ضالمر ھذا أعراض وتتمثل     

 ، السفلى السطح من الثانویة أو الوسطیة عروقھا أو األوراق أعناق على اللون داكنة خضراء خطوط أو نقط ظھور  - ١
 تراكیب توجد كما منھا الشمعیة المادة إزالة بعد الشمس ألشعة المصابة األوراق تعریض عند بوضوح النقط ھذه وتظھر
    . للورقة الوسطى العرق طول على الصغیرة الخطاطیف تشبھ

  .  حوافھا وإصفرار المصابة األوراق كسر سھولة - ٢

  .  الوردة شكل مكونة النبات قمة على متراكمة قائمة المصاب النبات أوراق تكون - ٣

  :  التالیة الخطوات فى المرض ھذا خطورة توضیح ویمكن     

  .  القیمة عدیمة دعناقی تعطى أو التثمر المصابة النباتات  - ١

  .  الموز من حشرة طریق عن المرض ھذا إنتشار سھولة - ٢
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 المصابة النباتات من التخلص یتم ولكن كیماوى عالج أى لھ الیوجد ولذلك الثابتة الفیروسیة األمراض من المرض ھذا - ٣
  وحرقھ

 النباتات فى الفیرس حقن من یوما 50 بعد واضحة وتكون یوما 40 حوالى بعد للمرض األولیة األعراض ظھور یبدأ - ٤
  .  المن حشرات بواسطة

 إنتقالھ ویمكن للفیرس حاملة تكون أنھا حیث إصابة بؤر علیھا المرض أعراض ظھور وقبل المصابة النباتات تمثل  - ٥
  .  السلیمة النباتات إلى منھا المن حشرات طریق عن

 أغماد وفى األنبوبیة األوراق فى مختبأة تكون أنھا حیث المصابة النباتات على بسھولة المن حشرات رؤیة الیمكن  - ٦
  . الخارجیة األوراق

 أقل لذلك الالزمة المدة أن وجد وقد وبالعكس فسائلھ إلى المصاب النبات من بسرعة للتضاعف نتیجة الفیرس یسرى - ٧
 أحد ماأصیب إذا الجورة من نبات أى قاذإن الیمكن ولذلك إصابتھ منذ النبات على األعراض لظھور تلزم التى المدة من

  .  الجورة تلك أفراد

 ویقلل الحشرة إبادة على األول المقام فى تعتمد المرض ھذا مقاومة فإن ولذلك المیكانیكیة بالطرق المرض نقل یصعب - ٨
  . فقط العدوى إزالةمصادر  على یعتمد الذى المقاومة ھذه من

 إال األعراض ھذه إكتمال وعدم الشھر تقارب لمدة المصاب النبات على المرض أعراض   مبادئ ظھور فى التأخر  - ٩
 النبات ألن المالئم الوقت فى إنتشاره منع أو المرض إیقاف یمكنھم فال بمكافحتھ المشتغلین على الفرصة یفوت یوما 50 بعد

  . المرض أعراض لظھور نتیجة یستبعد أن قبل طویلة لمدة للعدوى كمصدر الحقل فى یظل

 إنتشرعن قد المرض یكون إعدامھا مع ألنھ فقط المصابة النباتات إعدام على المرض مكافحة فى اإلعتماد الیجوز  - ١٠
     . المجاورة الحقول من أو الحقل نفس فى مجاورة نباتات إلى المن حشرات طریق

  : المكافحة
 بحشرات مصابة تكون أو بالمرض الملوثة المناطق من الموز شتالت إستیراد ومنع سلیمة شتالت زراعة إنتخاب  - ١

  .  المن

  .  للعدوى امصدر ماتكون وغالبا رعایة دون تنمو التى البریة الفسائل من للمزارع المجاورة المناطق بنظافة العنایة - ٢

 كل دوریة بصفة الرش یكون أن ویراعى التوصیات حسب المن حشرات مكافحة فى المتخصصة المبیدات إستخدام - ٣
 التى المناطق إلى الرش محلول یصل أن الرش أثناء ویراعى مستمرة بصفة الحشرات على القضاء یمكن حتى أیام 10
  .  الخارجیة األوراق وأغماد بیةاألنبو األوراق وھى النبات فى الحشرة بھا تختبأ

  .  الرش عملیة إجراء بعد ذلك ویكون وحرقھا المصابة األشجار بإعدام العدوى مصادر على القضاء - ٤

  Myzus persicae   لخوخا من:  ثانیا
  .  وزالم أوراق تبرقش مرض بنقل تقوم حیث الفیروسیة األمراض نقل فى الھامة الحشرات من الحشرة ھذه تعتبر     

 وبصفة الجمھوریة من مختلفة بأماكن والمشاتل بالمزارع وجد وقد م 1953 عام مصر فى المرض ھذا إكتشف وقد     
  .  الموز مزارع داخل بكثرة الخضروات بھا تزرع التى المناطق فى خاصة

 من ھى لھ الناقلة فالحشرة ذكرنا وكما ثابت غیر فیرس وھو الخیار موزایك فیرس ھو المرض لھذا والمسبب     
  . میكانیكیة بطریقة الفیروس بنقل الحشرة وتقوم M. persicae   الخوخ

  : المرض أعراض

  . الورقة نصل على صفراء أشرطة أو خطوط أو نقط بشكل المصابة النباتات أوراق فى تبرقش ظھور - ١
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 وتمیل الورقة نصل على المبرقشة ألجزاءوا األوراق وتجف البنى اللون إلى األصفر اللون یتحول اإلصابة تقدم عند - ٢
  .  كسرھا سھولة مع الرأسى اإلتجاه إلى

  .  والتثمر قصیرة وتظل المصابة النباتات ضعف - ٣

  .  كلیة النباتات تموت ثم الجو برودة حالة فى وخاصة التبرقش ظھور بعد المصابة النباتات قلب فى تعفن یحدث قد  - ٤

  : المكافحة

  . الموز مزارع داخل تنمو التى ئشالحشا إزالة - ١

  . الموز مزارع داخل خضروات زراعة عدم - ٢

 الرش ویكون.  الرش عملیة بعد المصابة النباتات وإزالة مستمرة بصفة الحشرة على للقضاء الكیماوى الرش إستخدام  - ٣
  . بھا الموصى المبیدات بأحد

  الجذور تعقد نیماتودا:  ثالثا
 الموسم بدایة فى التربة فى الجذور تعقد نیماتودا یرقات من أعداد وأى بالنیماتودا لإلصابة الحساسة اتاتالنب من الموز یعتبر
 النمو موسم بدایة فى وخاصة الموسم طول تكون بھا واإلصابة بسرعة وتنتشر سریع تكاثرھا أن حیث جدا خطیرة تكون

  .  للجذور

  : المرض أعراض

  . السودانى الفول قرون تشبھ جدا واضحة تكون الجذور على عقد وجود  - ١

   التربة من الغذائیة العناصر إمتصاص ضعف إلى یؤدى مما الجذرى المجموع إصابة بسبب وذلك األوراق إصفرار - ٢

  . النباتات ضعف نتیجة المحصول قلة - ٣

  . بالنیماتودا اإلصابة نتیجة الجذرى المجموع على أعفان تظھر قد  - ٤

  : المكافحة

  .  بالنیماتودا مصابة وغیر سلیمة شتالت زراعة إنتخاب - ١

  .  الثمار جمع بعد النیماتودا مبیدات إضافة ویفضل الفنیة التوصیات حسب المكافحة عملیة فى المبیدات إستخدام  - ٢

  : بھا الموصى المبیدات - ٣

  . شھور ثالث بعد العالج ویكرر والرى العزیق ثم النباتات حول نثرا وتوضع جورة/  جم 17 بمعدل G ٪ 15 راجبى     

 تروى ثم شھور ثالث بعد والثانیة مارس شھر فى األولى مرتین ویستعمل جورة/  3سم 15 بمعدل SL ٪ 24 ثایدیت     
  . مباشرة المعاملة بعد األرض

 تروى ثم شھور ثثال بعد والثانیة مارس شھر فى األولى مرتین ویستعمل للجورة/  جم 30 بمعدل G ٪ 10 موكاب     
  . مباشرة المعاملة بعد األرض

 مباشرة النثر بعد الرى یجب كما ، الرطبة التربة سطح على نثرا ویستعمل للجورة/  جم 30 بمعدل GR ٪ 10 نیماكور     
 .  
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  الموز ألمراض المتكاملة المكافحة
 عن الناتجة النباتیة األمراض ومكافحة المعاكسة البیئیة والظروف العوامل تأثیرات حدوث تالفى على العمل یعتبر     

 مربح اقتصادى إنتاج على الحصول فى رئیسیة عوامل - الموز وإنتاج نمو على المؤثرة المختلفة بأنواعھا الدقیقة الكائنات
  : اتباعھا الواجب المتكاملة المكافحة أسالیب بعض یلى وفیما ونوعًا كمًا -

  .الصرف جیدة األمالح من الخالیة الخصبة الخفیفة الموز لزراعة المناسبة التربة اختیار  - ١

 الرطوبة من كافیة بةنس بھا أقدام 3 - 4 بعمق للتربة السطحیة الطبقة تصبح بحیث الرى میاه وتوافر وانتظام إعتدال  - ٢
  . للجفاف النباتات تعریض وتالفى اآلبار بمیاه تروي التى األراضى فى خاصة الجذور بانتشار وتسمح

 وإجراء البخر نسبة الرتفاع نتیجة األمالح تركیز لمنع الرى ومیاه التربة فى الملوحة نسبة بارتفاع السماح عدم  - ٣
  . الالزمة الغسیل عملیات

 الموز مزارع فى التربة الندماج الضار األثر لعالج التحلل تامة النظیفة العضویة والمواد الزراعى جبسال إضافة - ٤
  .   نیماتودا -  أعفان - ذبول الموز أمراض النتشار وتالفیًا

 غیر دأبعا على الخلفات وتربیة اختیار أر مناسبة غیر مسافات على الزراعة مثل الخاصة الزراعیة المعامالت تالفى  - ٥
 من یسھل مما المزرعة داخل التظلیل وزیادة النسبیة والرطوبة الحرارة درجة وارتفاع التھویة سوء على یعمل مما متناسقة
  . النضج وتأخیر األمراض مسببات انتشار

  . المناسبة الحشائش مبیدات باستخدام الحشائش بمكافحة العنایة - ٦

  . الجید اإلنتاج وبالتالى القوى الخضرى النمو لضمان والموسمیة المناخیة والظروف للتربة تبعًا الخلفات اختیار - ٧

 المنخفضة الحرارة تأثیرات ولتالفى للنباتات مالطماتھا عن الناتجة الشدیدة األضرار لتالفى الریاح بمصدات العنایة  - ٨
  . الشتاء أثناء والصقیع

  . الشمس لسعة من الثمار وحمایة ونوعًا كمًا اإلنتاج جودة لضمان األخضر المسطح على الحفاظ على العمل  - ٩

  . جدیدة مناطق إلى مصابة مناطق من األمراض انتقال لمنع الداخلى الزراعى الحجر قوانین تطبیق - ١٠

  الجدیدة المزارع إنشاء عند المناسبة النباتیة المواد اختیار  - ١١

  .  األنسجة زراعة ناتج النباتات - الخلف 

   بأكملھا الجور نباتات من التخلص مع الحى بالجیر الجور وتطھیر الجذور وأعفان بالذبول المصابة الجور تالعإق  - ١٢

 متبقیات لوجود تالفیًا المناسب التوقیت فى بھا الموصى النیماتودیة بالمبیدات بالنیماتودا المصابة النباتات معاملة - ١٣
  . الجذور تعقد بنیماتودا لإلصابة قابلة بعوائل الموز نباتات تحت التحمیل عدم مع بالثمار

  . الموز إلى الخیار موزیك فیروس النتقال منعًا الموز نباتات تحت الخیار نباتات زراعة عدم - ١٤

 . بأول أوًال المصابة النباتات واستبعاد الموز إنتاج لمشاتل المستمر الفحص  - ١٥
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 نبات كل قمة فى السوالر من فنجان یوضع حیث Bunshy top القمة تورد مرض انتشار لمنع الموز من مكافحة - ١٦
 مالمسة عدم مراعاة مع.  بعیدًا منھا والتخلص بجذورھا المصابة الجورة اقتالع ثم اإلصابة أعراض ظھور بمجرد مصاب
  . المصابة النباتات حمل أثناء السلیمة النباتات

 بدایة فى الصقة ناشرة مادة إضافة مع النحاسیة الفطریة مطھراتال بأحد الموز نبات من المصابة األجزاء رش  - ١٧
  . الحقل فى بھا اإلصابة تبدأ التى الثمار أعفان لمكافحة الثمار تكشف

  .الحشرات أو باألمراض اإلصابة عن ناتجة أو میكانیكیة الجروح إحداث تالفى - ١٨

 المالئمة النسبیة الرطوبة من نسبة وبھا مھواه خازنم فى م 10ْ منخفضة حرارة درجات على الموز ثمار تخزین  - ١٩
  . الثمار لتعفن تالفیًا

  . المختلفة األمراض وفطریات جراثیم تحوى حیث الساقطة واألوراق التربیة مخلفات من التخلص  - ٢٠

 البیئیة الظروف حملوت مقاومة تستطیع قویة موز نباتات إنتاج إلى تؤدى والمتوازنة المتكاملة التغذیة فإن وأخیرًا     
  . المختلفة النباتیة األمراض بمسببات لإلصابة القابلیة وتقلیل المعاكسة

  

 


