
1/ الثالث                     فاكهة نفضية : قسم البستنة وهندسة الحدائق              الصف 

Pear( العرموط) الكمثرى 

: Fruit Setعقد الثمار 
.ما هو العقد ؟ وهو ظهور الثمار الصغيرة بعد مرحلتي التلقيح واإلخصاب 

اجببب البب  الثمببار قعقببد  ببدون ال انثمببار  دةمببب الضببحور   حيبب  انتببا لببضعأ ناببااك الىمثببرر القببدرة  لبب  ان•
Parthenocarpicوهبح  الثمبار ةقلبل  ليهبا الثمبار العحر بب االخصباباوالتلقيح  Fruits   انتبا   وقبد ة زب

.TP-2,4,5و  GA3الجضرليكمثل هح  الثمار باستخدام بعأ المواد الىيمياو ب مثل حامأ 

ة زب  لضبورون ا هبحا العاصبر ي  بد مب  نابضب العقبد   وان الضبورون رش نشجار الىمثرر التي قعاني مب  نقب  ان•
.للواول ال  الضو ضب في الىيس الجاياي اللقاحيبو اشط نمو األنضوبب 

ثمبار انتا قؤدي ال  ( م    29–21) الت هيربعأ الظروك الجو ب مثل درجب ال رارة المالئمب خالل فترة ان•
.Bartlett حر ب للصاف 



وط األوراق غيببر الملق ببب قتابباقط نوال   ثببو ق ببدي موجببب ثانيببب مبب  التابباقط بعببد حببوالي نسببضو ي  مبب  سببقاالزهببار•
ران وهببحا مببا الموجببب الثالثببب مبب  التابباقط فت ببدي خببالل نةببار وح  ببامبباحببي  قىببون الثمببار اببغيرة ال جببو   التو جيببب

ابااك حيب  قتاباقط ن بداد رضيبرة مب  الثمبار التبي قعقبد  بحر ا مقارنبب باألJune Dropةقلل  ليه قااقط ح  ران 
.التي حدي فيها التلقيح واإلخصاب و قدت ثمارها طضيعيا 

:Thinningالخف 

1لمزضبل ببقباء  مليب الخف   فم  ااجراءالتي قىون فيها ناضب العقد  اليب جدا ق تا  ال  االاااكبعأ 
ورقب لىي قمدها بالمواد 40–30ثمرة لىل دا رة ألجل ق اي  نو يب الثمار   وان الثمرة الواحدة ق تا  2–

.باستخدام المواد الىيمياو ب اوالخف يدو ا اجراءو مك  . الغحائيب الالزمب لاموها وققورها 

فببي نشببجار الىمثببرر غيببر وافبب ب رمببا فببي ( Alternative bearingقابباوب ال مببل ) ظبباهرة المعاومببب ان
خبببف فبببي  مليبببب الاجبببراءمابببتظو سببباو ا وان انتاجهبببامعظبببو نابببااك التزببباا   لبببحا فبببان نابببااك الىمثبببرر ةكبببون 

  ةابا د  Bartlettو Hardyذات ال مبل الغ  بر مثبل االابااكاوالمواسو التي ةكون ال اابل فيهبا غ  برا 
. ل  انتظام اإلنتا  الااوي وق اي  نو يب الثمار 



:الزراعة ومسافات الزراعة 

اناال  ( الشبببتاء) وقببب ري فبببي موسبببو الابببكون ملشببباقبببتو زرا بببب الشبببتالت رمبببا فبببي التزببباا حيببب  قاقبببل 
.رر ماافات ال را ب قىون ااغر مما هي في التزاا باضب الامو القائو ألغلب ناااك الىمث

وببي  م2–1استخدام األاول المقصرة يد و ال  ال را بب الىثيزبب حيب  قىبون المابافب  بي  األشبجار ان
شببر ذات الامببو الماتاالاببااك اببد اسببتخدام األاببول الضحر ببب وخااببب فببي بعببأ امببا  م4–2الخقببوط 

واألابببااك م7×6فقبببد قصبببل مابببافب ال را بببب الببب  Pineappleو Bartlettو Kifferمثبببل نابببااك 
.م4×4القائمب 



:Fertilizationالتسميد

ظبب ال بحر احتياجات نشجار الىمثرر م  العااار الغحائيب متشا هب ل د ما ألشبجار التزباا   مبال مالحان
لقر ببب التببي قىببون االامببواتألنببه ةاببضب ز ببادة الامببو الخضببري والسببيما الاتروجياببيالشبديدة مبب  ال  ببادة فببي التاببميد 

.نكثر  رفب لإلاابب بمرض اللز ب الاار ب 
وان األشببجار . ثمببار التاببميد الزوسببزاقي فببروري لتىببو   الضببرا و ال هر ببب وز ببادة اإلنتببا  وق اببي  نو يببب ال

ضيب  ال ديبد بالترببب   قظهر  ليهبا ن براض نقب  ال ديبد حيب  قصبزر األوراق نتيجبب لتثالىلايبالااميب في الترب 
.لحا ال د م  قوفير  اصر ال ديد    طر ل الرش الورقي بمررضات ال ديد 

.رما جاء في التزاا :Irrigationالري 



:Pruningالتقليم 

لم بببور   معظبببو نابببااك الىمثبببرر قتجبببه ن بببو الامبببو العمبببودي   لبببحا قربببب  بقر قبببب الاببباق الرئيابببي اان
اذري رئيايب  ل  الشجرة في المااطل 6–5اذري رئيايب   في حي  يترك 4–3وق توي الشجرة  ادها  ل  

.حقا ق ال بعضها الانباللز ب الاار ب  اد  داةب مراحل التربيب و مك  االااببالتي قىثر فيها 

قرب  ر و متجبه الب  ةاتعمل ققليو التقصير حي  يتو الققال  اد اان هدك قشجيال الامو ال  الجوانب ةمك  
.رما ةاتعمل ققليو التقصير لل د م  ارقزاي الشجرة ذات الامو العمودي الخار    

دوا برمبل طرفيبا  لب  ثمار الىمثرر ق انفي التزاا   حي  االثمارققليو األشجار المثمرة فهو مشابه لتقليو اما
و التقصبير   وان القدةمبب هبو المزضبل  لب  ققلبيالامبواتال ديثبب وبعبأ للامبواتمعمرة ولبحلك فبان ققلبيو الخبف 

ار بببب  ابببد التقلبببيو ومببب  الضبببروري بزالبببب األفبببري المصبببابب باللز بببب الا. الثمر ببببالبببدوا رققلبببيو الخبببف ة زببب  قىبببو   
( .لماذا ؟ ) الشتوي والتي ةمك  قميي ها باحتزاظها بأوراقها خالل الشتاء 



رياف ل طرفيااوجانضياثمارهاق ملBartlettمثلالىمثرر ناااكبعأ
ثمارالق ملوبعدها ساوات شراألشجار مرةصضحانال ساب مرها
بالتزتحقضدنابس مرهاافري ل الضرا وان الدوا ر ل طرفيارئيايببصورة
االزهارقضررتفإذالحلك نةام10ب واليالدوا ر ل الم مولبالضرا وبعد

الم صولمعظوفانالمتأخرةالربيعيباالنجماداتباضبالدوا ر ل الم مولب
مواتالاقلكقرط دمةجبلحلك األفري ل الم مولبالثمارم يتىون 
.ماهاالعلوي الثل فيالثمر بالضرا وق ملالنها



:عالمات النضج 
وقتميبب  ثمببار الىمثببرر ( Maturation) الضلببو  اوقجابب  ثمببار الىمثببرر فببي مرحلببب الاضبب  الزاببيولوجي 

ة حتب  قصبل قرر  الثمار  ل  الشبجر اذاامابالاو يب الجيدة وهي ما ق ال خضراء اللون والضب نو ا ما   
مهبا الب  فان االن الل الداخلي للثمار ة بدي فيهبا فيتغيبر لبون ل ( Ripening) ال  مرحلب الاض  التام 

.الضاي 
فانهباماخ نب اواذققز  قضل مرحلب الضلو  ني غير نافجب فبان نو يتهبا ونىهتهبا قىبون ماخزضبب اذااما

.قزقد الرطوبب وقح ل سر عا مقارنب بالثمار الاافجب 

:المقاييس المستعملة في تحديد موعد الجني فهي اما

.ف قياس الصالبب وهو نهو مقياس لت ديد درجب نض  الثمار واالحيتها للقق•
( .%TSS) ناضب المواد الصلضب الحائضب الىليب •
.األفري ال املب لها اوالدوا رسهولب انزصال الثمار م  •
.االساسيالتغير في اللون •
.الىامل حت  الجاي الت هير دد األةام م  •



:إنضاج الكمثرى بعد الجني 

فببببان الشببببتو ب ال قاضبببب  بصببببورة جيببببدة  لبببب  األشببببجار ولببببحلكاالاببببااكثمببببار الىمثببببرر وخااببببب ان
.االاااكاإلنضا  الصاا ي بعد ال صاد فروري لمثل قلك 

م    1–0ة الاضبب  الزاببيولوجي   قخبب ن ق بب  درجببب حببرار اوقققببف الثمببار فببي مرحلببب الضلببو  انبعببد 
م والرطوبببب    20–16  ثببو قاقببل البب  غببرك اإلنضببا  حيبب  قىببون درجببب ال ببرارة اسببا يال4–2لمببدة 

) لتبر /ملغبو1000–200فبي غبرك اإلنضبا   ترريب  االثيلبي   ثو ةضخ غباز % 90-80الااضيب 
.سا ب 24قتو  مليب التهو ب لغرك اإلنضا  رل اننةام  ل  5–4لمدة ( ج ء بالمليون 



:األصناف

.انيب   ماتخب ال  زر جه   ثماني   هرمي خاقوني: ناااك م ليب مثل •

. Kiffer  Pine apple  Le-Conte   Bartlett:  ناااك نجاضيب قاجح زرا تها في العراق •

  Bartlett  Seckel  Bosc  Anjou  Comice  Hardy: نابببببببببببااك مشبببببببببببهورة  الميبببببببببببا •
Kiffer  Garber  وWinter Nelis.

:األمراض والحشرات

ب احتبببراق وهبببو مبببرض بكتيبببري ةابببض: مشبببا هب لتلبببك البببواردة فبببي التزببباا   ما بببدا مبببرض اللز بببب الاار بببب 
.قشتمل  ل  األفري والثمار االاابباألوراق والضرا و القرفيب واألزهار و اد اشتداد 

يزببب   رمببا قاببتعمل الغضببب والىثالامببواتوللوقاةببب ماببه ال ببد مبب  اال تابباء بببالتقليو والتاببميد و ببدم قشببجيال قىببو   
.ماء للايقرة  ل  هحا المرض غالون / غو 15–12 ترري  الدايثي المضيدات مثل 
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