
 44 ـانـــــاحمد فتخد.أ.                    ـةــادئ بستنـــــبـم                 (العاشرة)  المحاضرة

  -يتم إكثار النخيل بالطرق التالية : :  Palmالنخيل  -2
 الفسائل . -البذور        ب -أ

  -يتكاثر الزيتون بالطرق التالية : :  Oliveالزيتون  -3
 .التطعيم   -هـالسرطانات     -الجذور    د -العقل    جـ -البذور    ب -أ

  -يتم إكثار الموز بالطرق التالية : الموز : -4
 القمقاسة الكاممة أو المجزأة . -البزوز     جـ -الخمفة ) الفسيمة (    ب -أ

 -الفاكهة ذات الثمار الصغيرة : وتشمل : -ثالثا"
  -يتكاثر الشميك بالطرق التالية ::   Strawberryالشميك   -1

 السيقان األرضية أو المدادات . -البذور          ب -أ
2- Currant   وGooseberry  :م إكثارىما بالطرق التالية :يت-  

 .التطعيم   -العقل           جـ -الترقيد          ب -أ
3-Raspberry   وBlackberry  : العقل الجذرية والعقل الساقيةيتم إكثارىما بواسطة . 

 

4- Blueberry  : العقـــل الســـاقية ) الغضـــة يتتتتم إكثتتتار ىتتتما النتتتوع متتتن النباتتتتا  بواستتتطة
 والخشبية ( .

 -الخضراوات : وتشمل : -عا"راب
  -يتم إكثار البصل بالطرق التالية ::  Onionالبصل   -1

 الفسقة ) البصيالت ( . -البذور       ب -أ
 

 . بالفصوص الناضجةيتم إكثار الثوم   :Carle الثوم  -2
 . الدرناتيتم إكثار البطاطا بواسطة :   Potatoesالبطاطا  -3
يتتم إكثارىتا :  Eggplantوالباذنجـان   Cucumberار ، الخيـ  Tomatoالطماطـة  -4

 . البذوربواسطة 
 

 -نباتات الزينة : وتشمل : -خامسا"
  -يتم إكثار الورد بالطرق التالية :الورد :  -1

 التطعيم . -العقل .        جـ -البذور        ب -أ
  -يكثر الداوودي بالطرق التالية :الداوودي :  -2

 الخمفات . -ب  البذور         -أ



 55 ـانـــــاحمد فتخد.أ.                    ـةــادئ بستنـــــبـم                 (العاشرة)  المحاضرة

  -يتم إكثارىا بالطرق التالية :القرنفل ، المطاط  والياس :  -3
 العقل . -البذور        ب -أ
 

  -يتم إكثار الداليا بالطرق التالية :الداليا :  -4
 تفصيص الدرنات . -العقل      جـ -البذور      ب -أ
 

 تكثر الدفمة بواسطة البمور .:   الدفمة -5
 

 

 

 تساقط األزهار والثمار في النباتات البستنية        
 

 

 -يعود أسباب تساقط األزهار الثمار في النباتات إلى حاالت عديدة أهمها :
 

وتشمل الرياح من حيث شتدتيا ودرةتة حرارتيتا وكتملك الحتالوم وا مطتار  األسباب البيئية : -1
الشتتتديدو او المستتتتمرو ودرةتتتا  الحتتترارو المنخواتتتة وا متتتراف والحشتتترا  وال واصتتت  الترابيتتتة 

 والتاميل .

 

 -وىمه تشمل حاال  مت ددو اىميا : األسباب الفسيولوجية : -2

 عدم حدوث التمقيح او اإلخصام في ا زىار . - أ
ا زىتتار والثمتتار خاصتتة فتتي ا شتتةار ممتتا يزيتتد متتن تستتا طيا وي تتود ملتتك إلتت  المنافستتة  كثتترو  - ب

 بينيا في الحصول عم  الغماء .

 نقص النتروةين في التربة . -جـ
 نقص الزنك . -د
  مة ماء التربة او زيادتو عن الحد الالزم . -هـ
  مة عمق التربة المزروعة فييا ا شةار . -و
 صحية لألوراق .رداءو الحالة ال -ز
  تل البمور في الثمار . -حـ
 إصابة ا زىار او الثمار با مراف او الحشرا  . -ط
 ناج الثمار وتسا طيا طبي يا من ا شةار . -ي
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 -يمكن التقميل من تساقط األزهار والثمار بإتباع الطرق التالية :      
 . ( أسابيع 3 - 2) التسميد النتروةيني  بل التزىير بمدو  -1
 التقميم الةائر نوعا ما لألشةار اثناء فترو السكون . -2

 التحكم الةيد في الري . -3

 مكافحة اآلفا  المختموة . -4

 . است مال ب ف منظما  النمو لتأخير تسا ط الثمار النااةة لوترو  صيرو -5

 زراعة مصدا  لمرياح حول البساتين وملك لتقميل ا ارار السمبية لمرياح .  -6

 
 -ىناك عدو مؤشرا  لالستدالل عم  ناج الثمار وىي : مار :جني الث      

 

إن لكل صن  او نتوع م تين متن النباتتا  لتو  : Ground Colorالمون األساسي لمثمار   -1
 لون م ين لمثمار يستدل من خاللو عم  ناةيا .

 

إن درةتة صتالبة الثمتار بصتورو عامتة تقتل كممتا  : Fruit Firmnessصالبة لحم الثمار   -2
 بالناج .تقدم  

في ب ف اصنا  الواكيتة ما  النتواو الستائبة  : Pit Separationسهولة انفصال النواة   -3
 (Free stone  تتتتزداد ستتتيولة فصتتل النتتتواو عتتتن لحتتتم الثمتتتار وتصتتتبح ستتتيمة الوصتتتل عنتتتد )

 اكتمال النمو .

تتزداد نستتبة الستكريا  وتقتتل نستتبة  :  Sugar acid ratioنسـبة الســكر إلــى الحــام    -4
 في الثمار كمما تقدم ناةيا .الحوامف 

 . Flesh Colorلون لحم الثمار   -5
 ( . .T.S.Sنسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية )  -6

 
 


