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1. المقدمة:

   Solanum lycopersicum = Lycopersicum esculantum  :اال�سم العلمي
الطماطم من اأهم حما�سيل اخل�سر اال�ستهالكية والتي يتم اإنتاجها على مدار العام، وهي تتبع العائلة الباذجنانية Solanaceae وقد 
الو�سطى واجلنوبية  اأمريكا  االأ�سلي  ، موطنها   pomma dora االإيطالية  Tomato وبندورة عن  ت�سميتها طماطم عن االجنليزية  جاءت 
هام  م�سدر  الطماطم  وتعترب  االأخرى.  البالد  اإىل  انتقلت  ثم  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  يف  اأوروبا  اإىل  انتقلت  ومنها  وبريو(  )املك�سيك 
الطماطم احلمراء  ثمار  الفيتامني بحوايل 50-60 مليجرام يف 100 جرام من  c، وقد قدرت كمية هذا  للفيتامينات وخا�سة فيتامني 
وتقل هذه الن�سبة يف الثمار الفجة )غري النا�سجة( ويف الثمار املنتجة يف البيوت املحمية حيث تقل االإ�ساءة عن احلقل املك�سوف، وترجع  
اأهمية هذا الفيتامني اإىل اأنه ال يخزن باجل�سم ويذوب يف املاء واأن نق�سه ي�سبب مر�س االإ�سقربوط، وي�ساعد فيتامني  C على مقاومة 
الربد  ويحتاج االإن�سان البالغ  اإىل حوايل 100 مليجرام منه  يوميًا )تناول ثمرة طماطم واحدة تزود اجل�سم بحوايل ثلث حاجته اليومية 
من فيتامني c ( وحتتوي الثمار على املعادن وم�سادات االأك�سدة وهي �سهلة اله�سم، وقليلة االحتواء على ال�سعرات احلرارية، وت�ستهلك 
ثمار الطماطم طازجة، اأو مطبوخة، اأو ي�ستخل�س منها الع�سري، و تعترب اإحدى خ�سر الت�سنيع الرئي�سية فتدخل يف �سناعة الكات�سب مع 
الفلفل كما ي�سنع منها عجائن الطماطم وحتفظ �سليمة يف العلب وميكن جتميدها ملدة اأ�سهر. وقد اأولت اإمارة اأبوظبي اهتماما كبريًا بهذا 

املح�سول، و�سجعت املزارعني على زراعته واأن�ساأت م�سانع تعليب الطماطم يف املنطقة الغربية والعني.

2.  الخلفية:

تاريخيًا ترجع معرفة االإن�سان مبح�سول الطماطم منذ القدم، ونظرًا لتنوع اأ�سناف حم�سول الطماطم وتاأقلمه مع البيئات املختلفة فاإنه 
يزرع يف اأغلب دول العامل وبيئات خمتلفة كاحلقول املك�سوفة اأوالبيوت الزجاجية اأو البال�ستيكية. ونظرًا الحتواء الطماطم على ن�سب عالية 
من الفيتامينات واالأمالح فاإنها ت�ستخدم كمكون اأ�سا�سي يف اأطباق ال�سلطات يف معظم املطابخ العاملية، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن الطماطم 
تدخل يف اإعداد كثري من الوجبات يف منطقة ال�سرق االأو�سط واالأدنى ويف ال�سناعات التح�سريية لبع�س املنتجات الغذائية مثل ال�سل�سة 

والكات�ساب. 

وقد اهتمت دولة االإمارات العربية املتحدة  بزراعة حما�سيل اخل�سر وباالأخ�س حم�سول الطماطم مع بداية قيام الدولة وبت�سجيع من 
املغفور له "باإذن اهلل" ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�سة الدولة طيب اهلل ثراه. 

مع  اأبوظبي  باإمارة  وا�ستدامته  الزراعي  القطاع  وتطوير  بتنمية  املتعلقة  روؤيته  لتحقيق  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  اإطار حر�س جهاز  ويف 
الرتكيز على دعم وزيادة االإنتاج الزراعي ال�سيما يف جمال اخل�سر فقد مّت اإعداد هذا الدليل لغر�س امل�ساهمة يف بناء وتطوير مهارات 

املهند�سني الزراعيني يف جمال زراعة واإنتاج حم�سول الطماطم.

3.  وثائق ذات صلة:
قانون رقم )2( ل�سنة 2008 يف �ساأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبي.  -

قانون احتادي رقم )41( ل�سنة 1992 فـي �سـاأن مبيـدات االآفـات الزراعيـة.  -
نظام رقم )3( ل�سنة 2008 يف �ساأن تتبع وا�سرتداد االأغذية واالأعالف.  -

نظام رقم )7( ل�سنة 2010 يف �ساأن حت�سني دخل املزارعني.  -
دليل املمار�سة رقم )1(ل�سنة 2009 ب�ساأن اال�ستخدام االأمثل ملياه الري.  -

دليل املمار�سة رقم )2( ل�سنة 2009 ب�ساأن ا�ستعمال املبيدات.  -
دليل املمار�سة رقم )4( ل�سنة 2011 ب�ساأن تتبع وا�سرتداد االأغذية.  -

4.  المجال ونطاق التطبيق: 

يخت�س هذا الدليل ب�سرح الطرق والو�سائل التي ت�سهم يف حت�سني و�سائل االإنتاج الزراعي ورفع كفاءته ال�سيما يف جمال اخل�سر وبالتحديد 
حم�سول الطماطم  مع �سمان تطبيق اأف�سل املمار�سات ال�سليمة التي حتقق الهدف من اإ�سدار هذا الدليل.

هذه الوثيقة خم�س�سة لال�ستخدام من قبل مالكي اأو حائزي االأرا�سي الزراعية ومهند�سي االإر�ساد الزراعي  ووقاية النباتات.  

5. الهدف:

يهدف هذا الدليل اإىل تعريف املزارعني واملهند�سني واملر�سدين الزراعيني بكافة الو�سائل واملمار�سات ال�سحيحة الالزمة لكافة مراحل 
العمليات الزراعية املرتبطة باإنتاج حم�سول الطماطم ب�سورة توؤدي اإىل جودة يف االإنتاج كمًا ونوعًا وكذلك امل�ساهمة يف حتقيق عائد 

اقت�سادي جيد للمزارعني ودعم ا�ستدامة املوارد.

6. التعريفات:

اخلف: 
هي العملية التي تهدف ملنع تزاحم �ستالت حم�سول الطماطم يف الرتبة وتناف�سها على املاء والغذاء والهواء مما يوؤدي اإىل �سعفها.

التعقيم احلراري:
هي عبارة عن عملية يتم بها ا�ستغالل اأ�سعة ال�سم�س وحرارتها ملقاومة االأمرا�س القاطنة يف الرتبة ويف�سل ا�ستخدام هذه العملية يف اأ�سهر 

احلرارة املرتفعة والعالية بحيث حتقق اأف�سل النتائج.

الآفة:
كل حيوان اأو نبات اأو كائن حي دقيق �سار اأو مدمر اأو مزعج مثل احل�سرات والعناكب والنيماتودا واالأحياء الدقيقة )بكترييا، فطر، طحلب 

والفريو�سات( واحل�سائ�س ال�سارة والنباتات الطفيلية واملتطفلة والطيور ال�سارة والقوار�س واخلفافي�س والقواقع والبزاقات. 

الرتقيع: 
هي العملية التي يتم فيها اإعادة زراعة �ستالت الطماطم التي مل تنبت، )يف�سل االإ�سراع بذلك لتجنب الفروق الكبرية يف النمو(.

العزق: 
هي العملية التي تتم فيها اإزالة االأع�ساب واحل�سائ�س التي تناف�س النبات على عنا�سر  النمو، وحفظ الرطوبة، وتهوية الطبقة ال�سطحية 

يف الرتبة.

7.  الوصف النباتي:

• النبات: يعترب الطماطم من النباتات احلولية.   
• اجلذر: وتدي متعمق يف الرتبة يف حالة الزراعة بالبذور مبا�سرة يف احلقل الدائم، ويف حالة الزراعة بطريقة ال�ستل فغالبًا ما يقطع 
اجلذر الوتدي عند قلع ال�ستالت من امل�ستل وينمو بداًل منة جمموع جذري كثيف )جذور جانبية(. ويرتكز معظم املجموع اجلذري للنباتات 
حول النبات يف الطبقة ال�سطحية من الرتبة وحتى عمق 25�سم وخا�سة حتت نظام الري بالتنقيط. تقل مقدرة اجلذور على االمت�سا�س 
تدريجيًا مع تقدم النبات يف العمر، ويوؤدي ردم الرمل والرتاب حول ال�ساق، اإىل تكوين جذور جديدة تخرج من االأماكن املردومة من ال�ساق 



7 6

دليل املمار�سة رقم )9( / 2011دليل املمار�سة رقم )9( / 2011

بعد و�سول املاء اإليها، فيزداد النمو اخل�سري ويزداد االإنتاج.

• ال�ساق: اأ�سطوانية، تغطيها �سعريات كثيفة، وتختلف طبيعة منو ال�ساق بح�سب االأ�سناف )حمدودة النمو وغري حمدودة النمو(. 
• الأوراق: مركبة ري�سية وحتمل على االأفرع ب�سكل متبادل، ويكون عنق الورقة طوياًل.

تغطى الوريقات ب�سعريات تت�سل بغدد زيتية متنحها رائحة مميزة عند  تهتك اأن�سجة الوريقات.

�سورة ) 2( اأوراق ري�سية مركبة

�سورة ) 5( ثمرة الطماطم 
) مقطع عر�سي يبني احلجرات وبداخلها البذور (

االأزهار )النورات(

�سورة ) 4( �سورة ) 3(

8. االحتياجات البيئية للطماطم:
احلرارة:

ترتاوح درجة احلرارة املالئمة لنمو الطماطم بني 18 – 25 درجة مئوية ويقل منو النباتات عند انخفا�س درجة احلرارة حتى يقف عند 
درجة 10 درجات مئوية ويوؤدي ارتفاع درجة احلرارة  اإىل 30 درجة مئوية  اإىل بطء منو النبات ويتباطاأ النمو ب�سكل اأكرب عند 33 درجة 
مئوية ويقف عند 36 درجة مئوية نتيجة زيادة معدل التنف�س وموت حبوب اللقاح ويقل العقد وت�سقط االأزهار يف درجات احلرارة العالية، 
وينا�سب منو الطماطم فرق من 7 - 15 درجة مئوية بني حرارة الليل والنهار، ويرجع ذلك اإىل اأن ارتفاع احلرارة لياًل يوؤدي اإىل ا�ستنفاد 

كمية كبرية من املواد الكربوهيدراتية يف التنف�س مما يحدث خلاًل يف ن�سبة الكربون/النيرتوجني داخل االأوراق ويف�سل عقد الثمار.
مئوية. درجة   )30 –  25( هي  البذور  الإنبات  حرارة  درجة  • اأن�سب 

نهارًا. مئوية  درجة  و23  لياًل  مئوية  درجة   17 هي  الطماطم  ثمار  لعقد  حرارة  درجة  • اأن�سب 

الرتبة املنا�سب :
تنجح زراعة الطماطم يف معظم االأرا�سي، ) الرملية، ال�سفراء، الطينية الثقيلة ....الخ( وتف�سل االأرا�سي الرملية وال�سفراء اخلفيفة 

�سورة ) 1(

• الأزهار: تنمو ب�سكل نورات �سفراء اللون، �سغرية احلجم، والتلقيح ذاتي  ويحدث  التلقيح اخللطي بوا�سطة احل�سرات بن�سبة ال تزيد 
عن 5%، وتزيد هذه  الن�سبة عن ذلك بارتفاع درجة احلرارة نتيجة تفتح امليا�سم وبروزها وزيادة فر�س تعر�سها للح�سرات التي تقوم بنقل 

حبوب اللقاح اإىل هذه امليا�سم.

 • الثمرة: عنبية تتكون من عدة حجرات، بداخلها بذور كلوية، وتختلف الثمار يف احلجم وال�سكل واللون باختالف االأ�سناف، فقد تكون 
كروية اأو مفلطحة اأو بلحية اأو كمرثية اأو كرزية.
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اأو عندما يكون مو�سم النمو ق�سريًا، بينما تف�سل االأرا�سي الثقيلة عندما يكون  اإنتاج حم�سول مبكر  عندما يكون الهدف من الزراعة 
الهدف اإنتاج حم�سول غزير كما هو احلال يف طماطم الت�سنيع حيث يهدف ذلك اإىل خف�س تكاليف اإنتاج وحدة الوزن للمح�سول، وتعترب 
الطماطم من النباتات التي تتحمل امللوحة بدرجة متو�سطة حتى 2،5 ملليموز )1600 جزء يف املليون(، وكل زيادة يف ن�سبة ملوحة املياه 
مبقدار 1 ملليموز توؤدي اإىل انخفا�س يف ن�سبة املح�سول مقداره 10 % واأف�سل درجة pH الإنتاج الطماطم هي بني )5.5 – 7(، ويوؤدي 
ارتفاع الـ pH عن 7 بدرجة كبرية اإىل تثبيت معظم العنا�سر الغذائية يف �سورة غري مي�سرة المت�سا�س النبات ويعالج ذلك باتباع طريقة 

الت�سميد بالر�س على االأوراق.

9. األصناف:
تختلف اأ�سناف الطماطم يف العديد من ال�سفات كاحلجم وال�سكل واللون وطبيعة النمو، وفرتة الن�سج والغر�س من الزراعة واال�ستهالك. 

ومن اأهم هذه ال�سفات ما ياأتي:

1. الغر�س من ال�ستعمال: 
فهناك اأ�سناف خا�سة للت�سنيع وتتميز بقلة التجويف وزيادة املادة اللحمية، واأخرى لال�ستهالك الطازج وتكون ن�سبة الع�سري فيها اأكرث، 

واأخرى ثنائية الغر�س.  

2.  �سكل وحجم ولون الثمار: 
يختلف �سكل وحجم ولون الثمار باختالف االأ�سناف، فقد تكون كروية، من�سغطة، قلبية، كرزية، كمرثية، مف�س�سة، ناعمة، ثمار حمراء، 

ثمار برتقالية، ثمار �سفراء، ثمار �سغرية احلجم، متو�سطة احلجم، كبرية احلجم.

�سورة )6( ثمار حمراء كروية

�سورة ) 9( ثمار كروية 

�سورة )8( ثمار كرزية

�سورة )10( اأ�سكال ثمار الطماطم

�سورة )7( ثمار حمراء بلحية

3. طبيعة النمو: 
هناك جمموعة االأ�سناف حمدودة النمو Determinate التي ينتهي �ساق النبات فيها بزهرة، وجمموعة اأ�سناف غري حمدودة النمو 
اأ�سناف و�سالالت من الطماطم يطلق عليها ا�سم �سبه  Indeterminate ت�سلح للزراعة يف البيوت املحمية والزراعة املعلقة وتتوفر 

.determinate-Semi حمدودة النمو

4. فرتة الن�سج:
تختلف باختالف االأ�سناف والظروف البيئية وتنق�سم اإىل:

مبكرة - متو�سطة - متاأخرة.
ومن املوا�سفات العامة التي يجب مراعاتها عند اختيار ال�سنف للزراعة:

1. منو خ�سري قوي للنبات .
2. تغطية جيدة للثمار )حلماية الثمار من لفحة ال�سم�س(.

3. املقاومة لالآفات ال�سائدة – التبكري يف الن�سج.
4. االإنتاجية العالية.

5. النوعية اجليدة التي يف�سلها امل�ستهلك من حيث: احلجم – اللون – ال�سكل – ال�سالبة – الطعم.
باالإ�سافة اإىل التاأقلم مع الظروف البيئية ال�سائدة يف منطقة الزراعة واملقاومة لالآفات ال�سائدة يف املنطقة.

�سورة )11( اأ�سناف غري حمدودة النمو ) بيوت حممية (

�سورة )13( تغطية جيدة للثمار

�سورة )12(اأ�سناف حمدودة النمو يف احلقل املك�سوف
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ب . الت�سميد قبل الزراعة:
 اإ�سافة )40 – 50( جرام �سوبر فو�سفات  للجورة،  مع �سماد مركب عايل النيرتوجني.

�سورة ) 16( التغطية بالبال�ستيك

�سورة ) 18( 

�سورة ) 17(

�سورة ) 19(

10.  العمليات الزراعية التي يحتاج إليها محصول الطماطم:

 عملية اخلدمة قبل الزراعة:
للزراعة:  الأر�س  • جتهيز 

اأ. تعقيم الرتبة قبل الزراعة:
 يتم تعقيم الرتبة من االآفات واحل�سائ�س، حيث توؤدي الزراعة املتكررة ملحا�سيل مت�سابهة اإىل انتقال االآفات عن طريق الرتبة من حم�سول 
التعقيم هو الق�ساء علي العديد من االآفات. ويتم تعقيم الرتبة الزراعية تعقيمًا حراريًا  يليه، والغر�س من عملية  اإىل املح�سول الذي 

)التعقيم ال�سم�سي( يف اأ�سهر ال�سيف )يونيو – يوليو – اأغ�سط�س(، على النحو التايل:
حراثة عميقة للرتبة.  .1

ت�سوية الرتبة.  .2
مد �سبكات الري.   .3

و�سع ال�سماد الع�سوي حتت النقاطات مبعدل )1 – 1.5( كجم للجورة.  .4
ات�سال  مناطق  ومن  احلواف  من  احلرارة  خروج  مينع  ب�سكل  وتثبيته  ميكرون،    )200  -  100( �سمك  بالبال�ستيك  التغطية   .5

البال�ستيك  مع بع�سه.
الري الغزير للرتبة، وترتك ملدة اأربع اإىل �ستة اأ�سابيع.  .6

يتم اإزالة الغطاء البال�ستيكي.  .7

�سورة ) 15( مد خطوط التنقيط�سورة )14( حراثة وت�سوية الرتبة

11. موعد وطريقة زراعة الطماطم:

1- الزراعة بال�ستالت: يتم جتهيز امل�ستل كالتايل: 
 تاريخ زراعة امل�ستل  من 9/1 – 11/1 

 التاأخري يف زراعة امل�ستل عن هذا التاريخ )11/1( ي�سبب انخفا�س االإنتاجية وذلك الأن فرتة ح�ساد الطماطم ت�سبح اأق�سر، كما اأن 
الثمار التي تنتج يف الزراعات املتاأخرة عن هذا التاريخ تتعر�س اإىل ل�سعة ال�سم�س فينخف�س الناجت امل�سوق منها، و ميكن زراعة ال�ستالت 

قبل هذا التاريخ.
وين�سح بالتبكري يف زراعة امل�ستل ما اأمكن ذلك.

2. الزراعة يف )اأ�س�س(:
ي�ستخدم لهذا الغر�س اأكواب جيفي )Jiffy Pots( وهي عبارة عن اأ�س�س �سغرية قابلة للتحلل يف الرتبة، بقطر حوايل 8 �سم ويتم تعبئة 

هذه االأكواب برتبة زراعية عبارة عن خليط من الرمل + تربة امل�ساتل 
 )Soil Potting( بن�سبة حجميه 1:1 ويتم ريها ب�سكل جيد )مرة اأو مرتني(، ثم تو�سع البذور مبعدل 2-3 بذرة لكل كوب على عمق ال 

و تكون الزراعة يف امل�ستل بطريقتني:   

1. الزراعة يف �سطور يف اأر�س امل�ستل: 
 يف البداية يتم تق�سيم اأر�س امل�ستل اإىل اأحوا�س م�ساحة احلو�س الواحد 1 مرتًا مربعًا اأو اأكرث، وي�ساف ال�سماد الع�سوي مبعدل 2  كجم 
لكل حو�س، ويخلط يف االأحوا�س ب�سكل جيد، ثم ت�سوى الرتبة جيدًا وتروى عدة مرات قبل الزراعة. بعد عملية الري يتم ت�سطري االأحوا�س 
بحيث تكون امل�سافة بني ال�سطور 10 �سم تقريبًا، ثم تو�سع البذور يف هذه ال�سطور على عمق ال يزيد عن 1 �سم  وتغطى بالرمل وال�سماد ثم 
تروى ب�سكل جيد، وتغطى االأحوا�س يف امل�ستل بالغطاء الن�سيجي ملنع و�سول احل�سرات اإليها وحمايتها من االإ�سابة بالفريو�سات، يتم نقل 

ال�ستالت اإىل احلقل بعد حوايل 25-30 يومًا من الزراعة، ويراعى تخفيف الري تدريجيًا قبل نقل ال�ستالت بحوايل اأ�سبوع )للتق�سية(. 
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�سورة ) 22( �ستلة طماطم�سورة ) 20( اأ�س�س زراعة ال�ستالت �سورة ) 21( تربة امل�ساتل

2-  طريقة الزراعة املبا�سرة للبذور يف احلقل:
الواحدة  اجلورة  يف  بذور   3  –  2 و�سع  يتم  نوفمرب   15 ولغاية  �سبتمرب   1 من  امل�ستدمي  احلقل  يف  مبا�سرة  البذور  زراعة  ميكن 
نبات واحد يف اجلورة  للنباتات ويرتك  تتم عملية اخلف  الزراعة  يومًا من   25  - 20 بعد  القطارات،  5 �سم من  بعد حوايل  وعلى 

الغائبة.   االأخرى  اجلور  ترقيع  عملية  يف  تخف  التي  النباتات  وت�ستخدم 
ثانيًا: عمليات اخلدمة بعد الزراعة:  

بعد نقل ال�ستالت للحقل امل�ستدمي يف اجلور املعدة لذلك يتم ر�س ال�ستالت )ر�س وقائي( مببيد ح�سري منا�سب ملنع االإ�سابة باحل�سرات 
واأية اأمرا�س فريو�سية تنقلها هذه احل�سرات.

1. تغطية النباتات:
تغطى النباتات بعد زراعتها مبا�سرة بالغطاء الن�سيجي الواقي اأو ما ي�سمى بال�سا�س الزراعي، وهو عبارة عن ن�سيج رقيق �سبه نفاذ لونه 
اأبي�س م�سنوع من خيوط األياف البويل بروبلني املتجان�سة، ويتميز بخفة وزنه وثقوبه املتناهية يف ال�سغر التي ت�سمح مبرور الهواء وحتول 
دون دخول احل�سرات ال�سغرية اإىل حتت الغطاء، وحماية النباتات من الربودة يف الليل. يجب فح�س الغطاء الن�سيجي با�ستمرار ل�سمان 

عدم حدوث اأي فتحات ت�سمح بدخول اأي ح�سرات خا�سة النواقل الفريو�سية.

�سورة ) 24( التغطية بالغطاء الن�سيجي�سورة ) 23( التغطية بالغطاء الن�سيجي

2. اخلف والرتقيع:
تتم عملية اخلف والرتقيع بعد )10 – 15( يومًا من نقل ال�ستالت اأو 25 – 30 يومًا من الزراعة بالبذرة مبا�سرة، ويجب عدم  تاأخري 
عملية الرتقيع، ويرتك لكل جورة نبات واحد فقط مع اإجراء عملية عزق خفيف )نك�س اأو خرب�سة( ويف�سل اإجراء عملية العزق عندما تكون 
االأع�ساب �سغرية، واأن يكون العزق �سطحيًا يف بداية منو النبات الأن اجلذور تكون �سطحية مع اإجراء عملية الرتدمي للرتبة حول النبات 

واإزالة االأع�ساب، ثم تر�س النباتات مببيد ح�سري منا�سب وتغطى ثانية.

�سورة ) 25( رفع الغطاء الن�سيج عندما تكون النباتات يف مرحلة االإزهار

يزيد عن 1 �سم، وتروى جيدًا، وتغطى بعد الزراعة مبا�سرة بالغطاء الن�سيجي حلمايتها من احل�سرات واالأمرا�س الفريو�سية التي تنقلها 
نقل  قبل  تدريجيًا  الري  ويراعى تخفيف  ليتم زراعتها يف احلقل،  الزراعة  يومًا من  بعد حوايل 30-25  ال�ستالت  نقل  ويتم  احل�سرات، 

االأكواب بحوايل اأ�سبوع )للتق�سية(.

3. تفريد وترقيع النباتات   
يرفع الغطاء بعد مرور )40 – 45( يومًا من نقل ال�ستالت اأو )50 – 55( يومًا من زراعة البذور يف االأر�س مبا�سرة، وبعد و�سول النباتات 

اإىل مرحلة االإزهار، وتتم هذه العملية ب�سكل تدريجي وال يرفع مرة واحدة ملنع تعر�س النباتات الأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة ب�سكل مفاجئ .
وتفتح االأغطية من اجلانبني بعد طلوع ال�سم�س وتبقى مفتوحة ثم يرفع ق�سم من الغطاء بعد الظهر ثم يرفع الغطاء كاماًل يف امل�ساء.

4. ري وت�سميد الطماطم باحلقل املك�سوف:
يتم ري وت�سميد م�ساحة دومن واحد من الطماطم با�ستخدام قطارات ت�سريف �سعة الواحدة منها 4 لرت يف ال�ساعة، مع ا�ستخدام االأ�سمدة 

الذائبة يف املاء التي تعطي النباتات ما حتتاجه من العنا�سر الغذائية باتباع اخلطوات االآتية:
الفرتة الأوىل:

)من يوم زراعة ال�ستالت يف احلقل ولغاية  15 يومًا( اأو )من يوم زراعة البذرة يف احلقل ولغاية 30 يومًا( 
يف هذه الفرتة يتم ري ال�ستالت مرتني يوميًا �سباحًا وم�ساًء حيث ال تقل مياه الري للنبات الواحد عن 2 – 2،5 لرت يوميًا وال يتم اإ�سافة 

اأية اأ�سمدة يف هذه الفرتة . 
الفرتة الثانية: 

)من 15 يومًا من زراعة ال�ستالت يف احلقل اإىل 45 يومًا( اأو )من 30 يومًا بعد زراعة البذور مبا�سرة يف احلقل – 65 يومًا(
يف هذه الفرتة يزداد الري قلياًل بحيث ال تقل كمية مياه الري للنبات الواحد يوميًا عن 2.5– 3.5 لرت. ويتم اإعطاء االأ�سمدة الذائبة 

التالية مع مياه الري عرب خزان الت�سميد على النحو التايل:
الدفعة االأوىل: يتم اإ�سافة 2 كيلو جرام يوريا للدومن يف البداية.

الدفعة الثانية: يتم اإ�سافة 3 كيلو جرام يوريا بعد 5 اأيام )العمر 35 يومًا من زراعة البذور(.
الدفعة الثالثة: ي�ساف 4 كيلو جرام يوريا بعد 5 اأيام )العمر 40 يومًا من زراعة البذور(.

الدفعة الرابعة: ي�ساف 5 كيلو جرام يوريا بعد 5 اأيام )العمر 45 يومًا من زراعة البذور(.
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ر�س ال�ستالت بعد زراعتها مبا�سرة باملبيدات احل�سرية املنا�سبة.   .2
ر�س النباتات بعد كل عملية رفع للغطاء الن�سيجي واإجراء عمليات اخلدمة للمح�سول.   .3

تغطية النباتات واالأماكن املزروعة فور االنتهاء من الزراعة وملدة ال تقل عن 45 يومًا من الزراعة) بح�سب طريقة الزراعة( وتتم     .4
عملية رفع الغطاء يف بداية االإزهار وب�سكل تدريجي. 

املراقبة الدائمة للنباتات منذ الزراعة وحتى احل�ساد واإزالة االأع�ساب ب�سكل م�ستمر.     .5

:Liriomyza sp. 2. �سانعات الأنفاق
التغذية  نتيجة  وا�سحة  اأخرى خطوط  اإىل  اأثناء �سريها من منطقة  وت�سكل  النباتي  بالن�سيج  يرقاتها  وتتغذى  ح�سرات �سغرية احلجم، 
باالأن�سجة النباتية وي�سبح لون اخلطوط بنيًا وغالبًا ما تغطي هذه اخلطوط كامل م�ساحة االأوراق، وتوؤدي اإىل موتها، وي�سعف النبات 

نتيجة فقدان التمثيل ال�سوئي من امل�ساحات امل�سابة.

طرق الوقاية واملكافحة من �سانعات الأنفاق:
1. ا�ستخدام املبيدات باملبيدات احل�سرية املنا�سبة.
2. التخل�س من بقايا املح�سول بعد نهاية املو�سم.

الدفعة اخلام�سة: يتم اإ�سافة ) 20 : 20 : 20( مبعدل 2 كيلو جرام + يوريا مبعدل 3 كيلو جرام )العمر 50 يومًا من زراعة البذور(.
الدفعة ال�ساد�سة: يتم اإ�سافة نف�س ما مّت اإ�سافته يف الدفعة اخلام�سة.

الدفعة ال�سابعة: ي�ساف )20:20:20( مبعدل 5 كيلو جرام للدومن حتى ي�سبح العمر 60 يومًا.
الدفعة الثامنة واالأخرية: يف تلك املرحلة يتم اإ�سافة 5 كيلو جرامات من  ) 20 : 20 : 20( متعادل حتى ي�سبح العمر 65 يومًا من زراعة 

البذرة.

الفرتة الثالثة: 
)الفرتة من 45 يومًا من زراعة ال�ستالت يف احلقل - اإىل بداية احل�ساد( اأو )من 65 يومًا بعد زراعة البذور مبا�سرة يف احلقل–  اإىل 

بداية احل�ساد( 
يتم اإ�سافة 5 كيلو جرامات من �سماد )20:20:20( بالتوازي مع )24:4:12( بني الت�سميدة واالأخرى كل 5 اأيام من بداية االإثمار، وبعدها 

يتم اإعطاء دفعة من نرتات البوتا�سيوم مبعدل 2 كيلو جرام للدومن، بعد ذلك يتم اإعطاء دفعة ت�سميد 5 كيلو جرامات من )24:4:12(. 

الفرتة الرابعة: 
)من بداية احل�ساد وحتى قبل نهاية احل�ساد باأ�سبوعني(

يتم اإ�سافة نف�س املعدالت يف الفرتة ال�سابقة مع اإ�سافة دفعة ت�سميد اأو اثنتني على ح�سب حالة النبات وتكون على النحو التايل:
)20:20:20( بواقع 5 كيلو جرامات، مع يوريا مبعدل 2 كيلو جرام للدومن. 

 )هذا الربنامج مل�ساحة 1 دومن(
العادية.  الت�سميد  اأيام  غري  يف  وذلك  النبات  حاجة  ح�سب  على  االإزهار  مرحلة  بداية  من  دفعات   3 على  ال�سغرى  العنا�سر  • ت�ساف 
غري  يف  وذلك  للدومن  جرام  كيلو   1.5 مبعدل  اأ�سبوع  كل  مرة  االإزهار  مرحلة  بداية  من  دفعات  على 3–4  الكال�سيوم  نرتات  • ت�ساف 

اأيام الت�سميد العادية )ملنع الت�ساد بني العنا�سر(. 

وقاية املح�سول:
تهاجم  والتي  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  الطماطم  على  توؤثر  التي  واالأمرا�س  االآفات  من  بالعديد  الطماطم  حم�سول  ي�ساب 
املزارع باخلدمة  اأن يقوم  ال�سروري  الن�سج، وقد تق�سي على املح�سول يف بع�س احلاالت، ومن  البادرة وحتى  النباتات بدءًا من طور 
اجليدة للمح�سول وا�ستخدام الطرق الزراعية وامليكانيكية للحد من االإ�سابات املختلفة، وعدم ا�ستخدام املبيدات اإال عند ال�سرورة وبعد 

الرجوع اإىل  املر�سد الزراعي.

12.  أهم اآلفات التي تصيب الطماطم في الحقل المكشوف

اأول  ً – الآفات احل�سرية ومنها:

 Bemisia tabaci 1. الذبابة البي�ساء
 ح�سرة �سغرية احلجم وتظهر عليها مادة دقيقة �سمعية، تكمن خطورة هذه احل�سرة يف نقلها لالأمرا�س الفريو�سية ومنها فريو�س جتعد 
وا�سفرار اأوراق الطماطم. وتبدو اأعرا�س االإ�سابة بالفريو�سات على �سكل جتعد االأوراق وا�سفرارها وتربق�سها، ووجود اأماكن خ�سراء 
�سدة  بح�سب  امل�سابة  النباتات  فت�سعف  النباتية،  الع�سارة  امت�سا�س  اإىل  باالإ�سافة  النبات،  وتقزم  باهتة،  مناطق  مع  بالتبادل  داكنة 

االإ�سابة. 
طرق الوقاية واملكافحة من الذبابة البي�ساء:

1. حماية ال�ستالت داخل امل�ساتل ب�سكل جيد مينع و�سول احل�سرة اإىل ال�ستالت.

�سورة ) 26(  الذبابة البي�ساء

�سورة ) 28( اأوراق طماطم م�سابة ب�سانعات االأنفاق

�سورة ) 27(  الذبابة البي�ساء

�سورة ) 29(  اأوراق طماطم م�سابة ب�سانعات االأنفاق
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:Tuta absoluta 3. �سانعات اأنفاق اأوراق الطماطم
وهي ح�سرات ليلية الن�ساط وتتبع لعائلة احل�سرات حر�سفية االأجنحة وهناك تقارير توؤكد تواجدها بالدولة حيث ر�سدت بالبيوت املحمية يف 
احلقول املك�سوفة اأي�سًا. تهاجم هذه احل�سرة نباتات العائلة الباذجنانية وباالأخ�س حم�سول الطماطم، معظم ال�سرر ملح�سول الطماطم 
ي�سببه الطور الريقي لهذه االآفة. وتتغذى الريقات بوا�سطة �سنع اأنفاق على االأوراق وال�سيقان والثمار النا�سجة اأو غري النا�سجة. توؤدي 
االإ�سابة املتقدمة بهذه االآفة اإىل جفاف اأوراق و�سيقان املح�سول ويوؤدي هذا بالتايل للفقدان �سبه الكامل من اإنتاج حم�سول الطماطم.   

طرق املكافحة:
تعتمد الإ�سرتاتيجية الفعالة ملكافحة هذه الآفة علي اإ�ستخدام اأ�سلوب املكافحة املتكاملة الذي ي�سمل الآتي:

1. التخل�س الكامل من كل بقايا املح�سول ال�سابق
2. تركيب امل�سائد الفرمونية الإ�سطياد ذكور احل�سرة عن طريق امل�سائد الفرمونية قبل الزراعة

اأوراق  الريقات على  بدء ظهور  وعند  الطماطم  بذور  زراعة  اأيام من  بعد 10   Bt اأو    Spinosad مبيد  مثل  املبيدات  بع�س  تطبيق   .3
حم�سول الطماطم.

�سورة )30( ال�سرر الذي ت�سببه اآفة �سانعة اأنفاق
اأوراق الطماطم على حم�سول الطماطم

�سورة )32( يرقة ح�سرة �سانعة اأنفاق
 اأوراق الطماطم 

�سورة )31( الفرا�سة الكاملة حل�سرة �سانعة 
اأنفاق اأوراق الطماطم                                               

:Root Lesion Nematodes 2- نيماتودا التقرح
امل�سبب:  Pratylenchus sp  تهاجم اجلذور وتخرتقها اإىل داخل النبات.

اأعرا�س الإ�سابة:  حتلل االأن�سجة النباتية يف اأماكن دخول وتواجد النيماتودا، وتوؤدي اإىل �سعف النباتات امل�سابة وموتها، فتنخف�س 
كمية ونوعية االإنتاج. وت�ستطيع النيماتودا اأن تنتقل من اجلذور التي تتواجد فيها اإىل جذور اأخرى �سليمة لت�سيبها وتكون جتاويف خمتلفة 

بداخلها لتدخل منها الفطريات والكائنات احلية املختلفة. 
طرق الوقاية واملكافحة من النيماتودا

تكافح النيماتودا مبنع و�سولها اإىل النبات والق�ساء عليها يف االأر�س قبل الزراعة باتباع االإجراءات التالية:
1. التعقيم ال�سم�سي لالأر�س خالل فرتة ال�سيف )ال�سهر ال�ساد�س وحتى الثامن(.

2. الدورة الزراعية: تتابع زراعة اأ�سناف غري ح�سا�سة للنيماتودا خالل الدورة.
3. تعقيم الرتبة الزراعية مببيد جيد للنيماتودا بعد ا�ست�سارة �سخ�س خمت�س.

4. زراعة االأ�سناف املتحملة.
5. ا�ستخدام �سماد ع�سوي معقم ونظيف وخاٍل من النيماتودا. 

6. التخل�س من النباتات امل�سابة يف نهاية املو�سم.

�سورة )33(  

 نيماتودا تعقد اجلذور على الطماطم

�سورة )34(  

ثانيًا-النيماتودا:
:Root Knot Nematodes 1- نيماتودا تعقد اجلذور

امل�سبب: Meloidogyne incognita  تتواجد هذه االأنواع من النيماتودا يف الرتبة  واالأ�سمدة الع�سوية، وتهاجم جذور النبات وت�سبب 
لها اأ�سرارًا كبرية.

اأعرا�س الإ�سابة: توؤدي االإ�سابة اإىل ذبول النبات و�سغر حجمه، وتهدل االأوراق وا�سفرارها، وتدين كمية ونوعية االإنتاج، وظهور اأورام 
غري منتظمة ومتباينة االأحجام على اجلذور وت�سكيل جذور �سعرية للقيام بوظيفة اجلذور امل�سابة، ال تلبث اأن ت�ساب بالنيماتودا وتتعطل 

وظيفتها، وهناك عالقة بني هذه االأنواع من النيماتودا وبني االإ�سابة بفطري الفيوزاريوم والفريتي�سيليوم.
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ثالثًا - الأمرا�س: 
1- الأمرا�س الفطرية  يف الرتبة:

اأهم  ومن  للنبات.  املر�سية  االأعرا�س  من  العديد  م�سببة  الطماطم  نبات  ت�سيب  التي  الرتبة  يف  الفطرية  االأمرا�س  من  العديد  يوجد 
االأمرا�س الفطرية التي ت�سيب املجموع اجلذري:  

 Fusarium Crown and Root Rot عفن الفيوزاريوم  اأ(  
ينت�سر فطر الفيوزاريوم بوا�سطة وحدات التكاثر التي تتطاير بالهواء نا�سرة العدوى بني النباتات، حيث تبقى يف الرتبة ملدة طويلة. 

  Root Rot ب( عفن اجلذور املت�سبب عن الفيتوفثورا 
ت�سيب هذه املجموعة من الفطريات جذور النباتات واالأجزاء ال�سفلى من ال�ساق.

 Bottom Rot ج( عفن اجلذور املت�سبب عن الرايزكتونيا 
االأ�سود  اللون  اإىل  ال�سارب  االأحمر  البني-  باللون  النبات  اأن�سجة  تتلون  الرتبة، حيث  �سطح  للنبات عند  اأ�سرارًا  الفطر  ي�سبب هذا 

اخلفيف، وت�سبح ال�ساق لينة. 
 Damping off ت�ساقط البادرات  د(  

ي�سبب فطر البيثيوم �سقوط البادرات �سواء قبل االإنبات اأو بعده.

طرق الوقاية واملكافحة من الأمرا�س الفطرية بالرتبة:
1. ا�ستخدام بذور �سليمة ومعقمة

2. ا�ستخدام اأ�سمدة ع�سوية وتربة للم�ساتل نظيفة ومعقمة.
3. تعقيم اأر�س امل�ستل ب�سكل جيد يف ال�سيف.

4. منع زيادة الرطوبة يف امل�ستل.
5. مكافحة االأمرا�س يف حال ظهورها. 

2- اأمرا�س املجموع اخل�سري:

:Gray Mold اأ - العفن الرمادي
Botrytis cinerea امل�سبب: الفطر

اأعرا�س الإ�سابة:  تظهر بقع مائية على اأزهار و�ساق وثمار النبات امل�ساب، ثم تظهر عليها منوات فطرية بلون رمادي عند وجود رطوبة 

�سورة ) 35( بقع موت البادرات، البادرات امليتة

�سورة ) 38( اللفحة املبكرة على الطماطم

�سورة ) 36( اأعرا�س اللفحة على ال�ساق

�سورة ) 39( اللفحة املبكرة على الطماطم

�سورة ) 37( اأعرا�س اللفحة املبكرة على الورقة

عالية وتعمل اجلروح واخلدو�س على النباتات على ت�سجيع االإ�سابة باملر�س.

طرق الوقاية واملكافحة من العفن الرمادي:
1. زراعة النباتات يف اأر�س معقمة ونظيفة.

2. عدم االإفراط بالري والت�سميد.
3. الزراعة على م�سافات منا�سبة ملنع زيادة الرطوبة.

4. التخل�س من النباتات امل�سابة ب�سدة.
5. التخل�س من بقايا املح�سول ال�سابق.

6. ا�ستخدام املبيدات الفطرية النحا�سية املنا�سبة.  

:Blight Early ب- اللفحة املبكرة
امل�سبب:  الفطر Alternaria solani  وين�سط هذا الفطر عند وجود رطوبة جوية عالية وبعد رفع الغطاء الن�سيجي عن النباتات.

اأعرا�س الإ�سابة: تظهر االأعرا�س على االأوراق ال�سفلية للنباتات القريبة من �سطح االأر�س وعلى ال�ساق على �سكل بقع �سغرية دائرية 
وبي�ساوية ال�سكل لونها بني ي�سبح قامتًا وتغطي م�ساحات اأكرب من االأوراق امل�سابة مع  مرور الزمن، وتظهر بداخلها حلقات دائرية، 
وهو على عك�س اللفحة املتاأخرة التي تظهر اأعرا�س االإ�سابة بها على االأوراق العلوية ثم متتد اإىل ال�سفلية، وت�ساب الثمار باللفحة املبكرة 
وبخا�سة عند منطقة العنق الثمري نتيجة جتمع الرطوبة يف هذه املنطقة، وعلى �سكل بقع غائرة عن �سطح الثمرة،  وتت�سلب مع مرور 

الزمن.
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:Late Blight ج- اللفحة املتاأخرة
.Phytophthora infestans امل�سبب: الفطر

اأعرا�س الإ�سابة: تظهر اأعرا�س االإ�سابة على حواف االأوراق من الناحية العلوية، وعلى ال�ساق والثمار ب�سكل بقع مائية غري منتظمة 
ال�سكل ذات لون بني مييل اإىل االحمرار تكون حماطة مبنطقة �ساحبة اللون، ويبداأ ظهور هذه البقع على حواف االأوراق ثم تت�سع لتعم �سطح 
الورقة ويتحول لونها اإىل االأ�سود يف النهاية، ويف حال زيادة الرطوبة اجلوية يظهر على ال�سطح ال�سفلي زغب اأبي�س قرب حواف البقع 
ويتحول لونه اإىل البني مع مرور الزمن، وتت�ساقط االأوراق يف حاالت االإ�سابة ال�سديدة وتبدو االإ�سابة غالبًا على قمة الثمرة على هيئة بقع 
بنية غائرة عن �سطح الثمرة وذات قوام مائي، وتكرب هذه البقع يف احلجم وقد تعم معظم �سطح الثمرة، ويف وجود رطوبة مرتفعة يظهر 

الزغب على اجلزء امل�ساب من الثمرة.
طرق الوقاية واملكافحة من اللفحة املبكرة واملتاأخرة:

الرطوبة. زيادة  ملنع  كبرية  م�سافات  على  النباتات  • زراعة 
والت�سميد. الري  يف  االإفراط  • عدم 

ب�سدة. امل�سابة  النباتات  من  • التخل�س 
املو�سم. نهاية  يف  ال�سابق  املح�سول  بقايا  من  • التخل�س 

املنا�سبة. النحا�سية  الفطرية  املبيدات  • ا�ستخدام 

:Fusarium Wilt  3. ذبول الفيوزاريوم
امل�سبب: الفطر Fusarium oxysporum F.Lycopersici وهو من اأهم االأمرا�س التي ت�سيب الطماطم وتوؤثر على كمية ونوعية 

االإنتاج، وينت�سر الفطر امل�سبب ب�سكل كبري ووا�سع يف معظم االأماكن الزراعية.
اأعرا�س الإ�سابة: تظهر اأعرا�س االإ�سابة يف مرحلة االإزهار وعقد الثمار، على �سكل  ذبول اأوراق النباتات امل�سابة وا�سفرارها بدءًا 
بالنموات  الناقلة  االأوعية  ان�سداد  نتيجة  االأوراق،  ثم متوت  االأوراق،  اأعناق  وانحناء  للعك�س،  قابل  وب�سكل غري  االأعلى،  اإىل  االأ�سفل  من 
اجلذور  وتتعفن  ال�ساق،  على  �سم   30-20 مل�سافة  التلون  ي�سل  وقد  امل�ساب،  لل�ساق  الطويل  املقطع  يف  بني  ب�سكل  تظهر  الفطرية،التي 

ال�سغرية  وتن�سج الثمار قبل اكتمال منوها، ويزداد ن�ساط الفطر يف درجات احلرارة املعتدلة 20-25 درجة مئوية. 
وينتقل املر�س بالعديد من الو�سائل، وت�سجع النيماتودا انت�سار املر�س نتيجة ت�سهيل دخوله من اجلروح التي حتدثها يف اجلذور.

:Virticillium Wilt  4.  ذبول الفريتي�سليوم
امل�سبب: الفطر Virticillium dahliae  بالدرجة الرئي�سية.

�سورة ) 41( تلون اخل�سب نتيجة االإ�سابة بذبول الفيوزاريوم�سورة ) 40( اأعرا�س االإ�سابة على النبات

اأعرا�س الإ�سابة:  تظهر االأعرا�س ب�سكل تلون خفيف لالأوعية الناقلة، وا�سفرار حمدود على االأوراق امل�سابة، وت�سبح املنطقة امل�سفرة 
ب�سكل حرف V بعد تطور املر�س، وت�سفر االأوراق وجتف، وي�سغر حجم النبات، ويتميز هذا املر�س عن ذبول الفيوزاريوم بعدم ظهور 
اأعرا�س ذبول على النبات امل�ساب، وتتلون قواعد االأوعية الناقلة باللون البنف�سجي اخلفيف، وت�سجع درجات احلرارة املنخف�سة انت�سار 

املر�س على عك�س ما هو عليه عند الذبول الناجت عن الفيوزاريوم .
طرق الوقاية واملكافحة من ذبول الفيوزاريوم و ذبول الفريتي�سليوم:

 ميكن احلد من انت�سار وتاأثري اأمرا�س الذبول باتباع ما يلي:
الزراعة. قبل  لالأر�س  ال�سم�سي  • التعقيم 

ب�سدة. امل�سابة  النباتات  من  • التخل�س 
املو�سم. نهاية  يف  املح�سول  بقايا  من  • التخل�س 

للنباتات. الكثيفة  الزراعة  وعدم  اجليدة  • التهوية 
االإ�سابات. من  وخالية  معقمة  بذور  • ا�ستخدام 

املقاومة. اأو  لالإ�سابة  املتحملة  االأ�سناف  • زراعة 
نظيفة. وخدمة  حراثة  اآالت  • ا�ستخدام 

والت�سميد. الري  يف  • االعتدال 
م�ستمر.  ب�سكل  االأع�ساب  من  • التخل�س 

. الفطر  وجراثيم  اأبواغ   من  حتتويه  ما  على  للق�ساء  �سنوات  خم�س  عن  تقل  ال  زمنية  لفرتة  املوبوءة  االأر�س  زراعة  • عدم 
احلاجة. عند  الق�سرية  االأمان  فرتات  وذات  املتخ�س�سة  املبيدات  • ا�ستخدام 

رابعًا - الأمرا�س الفريو�سية:
الذبابة  اأهمها ح�سرة  االأنواع من احل�سرات  بع�س  بوا�سطة  اإليها  تنتقل  التي  الفريو�سية  االأمرا�س  بعدد من  النباتات يف احلقل  ت�ساب 

البي�ساء، ومن اأهم هذه االأمرا�س: 
Tomato Mosaic :اأ . موزاييك الطماطم

)TMV( وي�سمى اخت�سارًا Tomato Mosaic Virus ي�سببه فريو�س موزاييك الطماطم
اأعرا�س االإ�سابة: تربق�س االأوراق ووجود اأماكن خ�سراء داكنة بالتبادل مع مناطق باهتة، وقد تظهر االأعرا�س على ال�ساق والثمار وتوؤدي 

اإىل خف�س كبري يف االإنتاج.
)TYLCV(  وي�سمى اخت�سارًا  Tomato Yellow Leaf Curl Virus :ب . فريو�س جتعد وا�سفرار اأوراق الطماطم

اأعرا�س الإ�سابة: يتقزم النبات امل�ساب وتتجعد االأوراق، وي�سفر لونها وي�سغر حجمها.

�سورة ) 42( بع�س مظاهر االإ�سابة بالفريو�سات على الطماطم
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خام�سًا - الأمرا�س الفي�سيولوجية:
عبارة عن خلل  ف�سيولوجي يظهر على النبات نتيجة لالأ�سباب التالية:

 اأ. اختالل التغذية.
ب.  االنحرافات احلادة يف درجة احلرارة.      

 ج. عدم انتظام عمليات الري والت�سميد.
ومن اأهم هذه العيوب اأو الظواهر:

:Fruit cracking 1- ت�سقق الثمار
ظهور �سقوق طولية عميقة اأو عر�سية �سطحية عند ات�سال الثمرة بالعنق ، وتن�ساأ هذه الظاهرة نتيجة عدم انتظام الري وتعر�س النباتات 
للعط�س يف مرحلة منو الثمار، اأو ري احلقل قبل احل�ساد يف وجود ثمار نا�سجة حمراء )حيث تكون هذه الثمار �سديدة احل�سا�سية جتاه 
زيادة الرطوبة االأر�سية(  وتزداد ظهور الت�سققات يف حاالت الرتبية الراأ�سية للطماطم يف احلقل املك�سوف حيث تكون الثمار اأكرث عر�سة 

لل�سم�س والهواء فين�سج جلد الثمرة ب�سرعة وي�سبح اأكرث مرونة واأكرث عر�سة للت�سقق . 

ولتجنب ظهور هذه الأعرا�س ين�سح مبا يلي:
الري.  عملية  • تنظيم 

اجلفاف. فرتات  يف  الري  • زيادة 
االآزوتية. االأ�سمدة  وخا�سة  فيها  املبالغة  وعدم  الت�سميد  عملية  • توازن 

الكامل. الن�سج  قبل  املح�سول  جمع  • حماولة 
للت�سقق. ح�سا�سة  تكون  اأن  ميكن  التي  الطماطم  اأ�سناف  عن  • االبتعاد 

�سورة ) 45( اأعرا�س اإ�سابة متقدمة�سورة ) 43( حقل م�ساب بالفريو�س
 بالفريو�س على الطماطم

�سورة ) 44( مظهر بداية االإ�سابة مبر�س
 فريو�سي على الطماطم

�سور ) 46( ت�سقق الثمار

�سورة ) 49( اأعرا�س نق�س البوتا�سيوم�سورة ) 47( اأعرا�س نق�س الكال�سيوم �سورة ) 48( اأعرا�س نق�س النيرتوجني

�سورة ) 50( اأعرا�س نق�س احلديد

2 – ظاهرة التفاف الأوراق:
تربز اأعرا�س هذه الظاهرة على �سكل ت�سلب والتفاف االأوراق ال�سفلية اإىل االأعلى، وهي ال ت�سبب اأي �سرر مبا�سر للنبات حيث ي�ستمر منوه 

ب�سورة طبيعية، ويكرث حدوث هذه الظاهرة يف اجلو البارد والرطوبة الزائدة .
قد يخطئ بع�س املزارعني يف التمييز بني هذا املر�س واالأمرا�س الفريو�سية، وحتى نفرق بني احلالتني فاإن التفاف االأوراق الف�سيولوجي 
يكون يف االأوراق ال�سفلية بينما يكون التفاف االأوراق يف االأمرا�س الفريو�سية يف معظم االأوراق وخا�سة االأوراق املوجودة يف القمة، و تكون 

االأوراق جمعدة .

3 – تعفن الطرف الزهري:
تتميز االإ�سابة بظهور بقعة ذات لون بني يف الطرف الزهري للثمرة، وتكرب البقعة تدريجيًا حتى تغطي ربع الثمرة تقريبًا، وينكم�س الن�سيج 
امل�ساب وي�سبح لونه اأ�سودًا و�سطحه جلديًا، وعند تقدم االإ�سابة تنمو عليها الفطريات الثانوية والتي ت�سبب بع�س اأنواع العفن ويوؤدي هذا 
اإىل حدوث خ�سائر يف حم�سول الطماطم مع اقرتاب مرحلة الن�سج، واأي�سًا ي�ساعد العط�س ونق�س الكال�سيوم على ظهور هذه االأعرا�س 
وذلك ب�سبب عدم و�سول املاء وبالتايل عدم و�سول الكال�سيوم الذي ينتقل باملاء اإىل الطرف الزهري مما يوؤدي اإىل تعفنه، كذلك فقد 
ُوجد اأن امللوحة يف ماء الري والرتبة والتي ت�سبب زيادة يف امت�سا�س عن�سر ال�سوديوم ونق�س وتقليل يف امت�سا�س عن�سر الكال�سيوم 

توؤدي اأي�سًا اإىل بروز هذه الظاهرة.
وميكن احلد من انت�سار هذه الظاهرة عن طريق: 

اأ . تنظيم عملية الري )زيادة عدد مرات الري( .
ب. اإ�سافة عن�سر الكال�سيوم اإىل الرتبة ب�سكل م�ستقل .

ج. عدم االإفراط يف الت�سميد.
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:Sun scald 4 – لفحة اأو ل�سعة ال�سم�س
يالحظ ظهور بقع بي�ساء اأو �سفراء يف جزء الثمرة املعر�س لل�سم�س، بينما تتلون بقية الثمرة ب�سورة طبيعية، وذلك عندما تتعر�س الثمار 

اخل�سراء الأ�سعة ال�سم�س القوية ب�سورة مبا�سرة، وتكون الثمار اأكرث عر�سة لالإ�سابة وظهور هذه االأعرا�س يف احلاالت التالية:
1. الزراعات املتاأخرة )نتيجة تعر�س الثمار لدرجات احلرارة املرتفعة(

2. زراعة بع�س اأ�سناف الطماطم التي ال تغطي اأوراقها الثمار ويوؤدي تعر�سها الأ�سعة ال�سم�س اإىل ظهور هذه االأعرا�س.
3. املمار�سات الزراعية اخلاطئة )تقليب النباتات اأثناء قطف الثمار وك�سف االأوراق عن الثمار اخل�سراء( .

4. عند وجود اإ�سابات مر�سية اأو ح�سرية )توؤدي اإىل ت�ساقط االأوراق وجفافها فتتعر�س الثمار الأ�سعة ال�سم�س(.  

الوقاية والعالج :
1. تظليل الثمار املعر�سة الأ�سعة ال�سم�س باأوراق الطماطم اأو باأية عوازل اأخرى.

2. مكافحة االآفات التي ت�سبب �سقوط االأوراق.
وميكن تاليف هذه الظاهرة بزراعة خط ذرة بعد كل ثالث خطوط طماطم للم�ساعدة على التظليل.

5 – الن�سج املتبقع اأو املتلطخ:
عبارة عن ظهور تلون غري طبيعي على الثمرة، فتكون بي�ساء اأو �سفراء اأو �سفراء حممرة و�سبب هذه الظاهرة:

اأ . نق�س عن�سر البوتا�سيوم.
ب. نق�س عن�سر البورون.

ج. التعر�س لظروف بيئية غري مالئمة.
د. زيادة الت�سميد االآزوتي يف �سورة اأمونيوم.

:Cat face  6 – ظاهرة وجه القط
هي منو غري طبيعي للثمار ياأخذ �سكل وجه القط، واأ�سباب هذه الظاهرة:

�سة وغري منتظمة. اأ . زراعة االأ�سناف التي تعطي ثمارًا كبرية، مف�سّ
ب. ت�ساعف االأع�ساء الزهرية يف الزهرة الواحدة وينتج عن ذلك ظهور ثمار مركبة.

ج . عند معاملة االأزهار باالأوك�سينات لزيادة العقد.

�سورة ) 53( فريو�س موازييك اخليار�سورة ) 51( ظاهرة وجه القط �سورة ) 52( ذبول البادرات

�سورة ) 54( مر�س جتعد وا�سفرار اأوراق الطماطم

�سورة ) 57( حافرة االأنفاق

�سورة ) 60( اللفحة املبكرة

�سورة ) 56( العناكب احلمراء

�سورة ) 59( اآثار احلافرة

�سورة ) 62( تعفن اجلذور

�سورة ) 55( العفن االأبي�س

�سورة ) 58( يرقات احلافرة

�سورة ) 61( اللفحة املتاأخرة
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�سورة ) 63( البيا�س الدقيقي

�سورة ) 68( قطاف ثمار الطماطم

�سورة ) 64(  فيوزاريوم

�سورة ) 69( قطاف ثمار الطماطم

احل�ساد:
 يجمع املح�سول يدويًا باإدارة الثمرة برفق فتنف�سل عن النبات االأم ب�سهولة ويجب عدم اإحداث اأية اأ�سرار للثمار قدر االإمكان، ويبداأ 
احل�ساد بعد حوايل 80–90 يومًا من زراعة ال�ستالت، وميكن ح�ساد املح�سول كل 3 – 4 اأيام، لذلك يجب اختيار مراحل النمو والن�سج 
للثمار املنا�سبة للح�ساد، حيث تتدرج مراحل ن�سج ثمار الطماطم من االأخ�سر اإىل مرحلة ابتداء التلوين اإىل التلوين التام ولكل مرحلة 
تف�سيل يف الت�سويق، فاالأ�سواق اال�ستهالكية تف�سل مرحلة ابتداء التلون حتى يرتك جمال لبقاء املح�سول فرتة اأطول يف ال�سوق وتتميز 
الطماطم بهذه املرحلة بال�سالبة وحتملها لعمليات النقل، بينما تف�سل م�سانع التعليب مرحلة الن�سج التام حتى يكون ع�سري الطماطم 

متجان�سًا يف اللون ويعطي اللون االأحمر املرغوب يف التعليب.

�سورة ) 67( ن�سج الثمار 3�سورة ) 65( ت�سج الثمار 1 �سورة ) 66( ن�سج الثمار 2

مراحل ن�سج ثمار الطماطم:

قطاف ثمار الطماطم:

�سورة ) 71( عبوات بال�ستيكية�سورة ) 70( عبوة كرتونية

الفرز والتعبئة:
يراعى التجان�س يف مرحلة الن�سج للثمار التي يتم قطفها وكذلك خلوها من اأية اأ�سرار اأو مظاهر غري مرغوبة لال�ستهالك وتعباأ بعد ح�سادها 

مبا�سرة يف �سناديق ويف�سل عدم ا�ستخدام �سناديق كبرية اأو عميقة حتى ال تنفلق الثمار ال�سفلية حتت ثقل ال�سغط من الثمار االأعلى.

التخزين:
اإن الغر�س الرئي�سي من التخزين هو ال�سيطرة على معدل ن�سج الثمار الإطالة فرتة الت�سويق، وتختلف درجة حرارة التخزين املنا�سبة 
للثمار  للثمار احلمراء و15 درجة مئوية  التخزين، وترتاوح احلرارة املنا�سبة بني 7 درجات مئوية  الثمار عند بداية  ح�سب درجة ن�سج 
اخل�سراء مكتملة النمو، وتخف�س درجة حرارة تخزين الثمار تدريجيًا مع ازدياد ن�سج الثمار، ويجب اأن تكون الرطوبة الن�سبية بحدود 

90-95%  ملنع فقد املاء من الثمار.

13.  إرشادات عامة:
اإن االهتمام بعمليات اخلدمة املختلفة من )حراثة – زراعة البذور وال�ستالت اجليدة –تغطية النباتات بعد زراعتها ور�سها    .1

باملبيدات احل�سرية- ري - ت�سميد – تع�سيب – عزيق- القطاف يف االأوقات املنا�سبة( له اأثر كبري يف حت�سني ورفع م�ستوى اإنتاجك، 
ويجب اأن ال يكون العزيق �سطحيًا والنباتات �سغرية مع مراعاة الرتدمي حول ال�ساق، لتكوين جذور ثانوية تزيد من قوة النباتات.

االهتمام بتعقيم الرتبة، بالتعقيم ال�سم�سي، با�ستخدام النايلون البال�ستيك ال�سفاف ب�سمك )100 – 150( ميكرون خالل االأ�سهر    .2
احلارة من ال�سيف، للق�ساء على االأمرا�س، والنيماتودا، واالأع�ساب ال�سارة يف االأر�س، قبل زراعة اأي حم�سول، وهي طريقة فعالة 

واآمنة على البيئة والكائنات احلية املختلفة، وقليلة التكاليف.
التاأكد من زراعة االأ�سناف املقاومة لالآفات وذات االإنتاجية العالية والتي يو�سي بزراعتها املر�سد الزراعي.   .3

اإن اأف�سل اأ�سلوب للوقاية من الذبابة البي�ساء هو االهتمام بعزل املح�سول با�ستخدام االأغطية الن�سيجية الواقية فهي و�سيلة فعالة يف    .4
منع و�سول احل�سرات اإىل النباتات يف املراحل االأوىل من عمرها، والتي تكون فيها ح�سا�سة ب�سكل كبري لالإ�سابة باحل�سرات، ويحمي 

هذا الغطاء النباتات من الربد. 
�سرورة التخل�س من اأية نباتات تظهر عليها اأعرا�س االإ�سابة باالأمرا�س الفريو�سية، ملنع انت�سار هذه االأمرا�س.   .5

ين�سح بعدم زراعة الطماطم يف اأماكن قريبة من مناطق زراعة الباذجنان يف املزرعة، كونه من العوائل املف�سلة للذبابة البي�ساء    .6
)الناقل لالأمرا�س الفريو�سية(.  

اإن الت�سميد االآزوتي )يوريا( الزائد ي�سبب م�ساكل يف ُعقد االأزهار، حيث يتوجه النبات للنمو اخل�سري مما يوؤثر على االإزهار يف    .7
النبات، لذلك من املفيد اإعطاء النباتات كميات معتدلة من ال�سماد.

اإن ا�ستخدام نّقاطات ذات ت�سريف ثابت واملعاينة احلقلية ل�سبكة الري، مع الفح�س الدوري للنّقاطات حلمايتها من االن�سداد يوؤدي اإىل:   .8
اأ. رفع كفاءة الري، وجتان�س منو النبات.  

ب. تر�سيد ا�ستهالك املياه يف املزرعة.
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14.  الملحقات

جدول يو�سح برنامج ري وت�سميد الطماطم يف احلقل املك�سوف

اأيام عمر النبات
الزراعة با�ستخدام 

البذور مبا�سرة

بعد الزراعة 
بالبذرة
30 يوم

من30 – 65 يوم
)5 اأ�سابيع(

من 65 – 105 يوم
)6 اأ�سابيع(

–  اإىل قبل نهاية  من  105  
احل�ساد باأ�سبوعني

اأيام عمر النبات
الزراعة با�ستخدام 

ال�ستالت

بعد زراعة 
ال�ستالت باحلقل

15 يوم

من 15 – 45  يوم
)4 اأ�سابيع(

من 45 – 90 يوم
)6 اأ�سابيع(

–  اإىل قبل نهاية  من  90  
احل�ساد باأ�سبوعني

الري اليومي باللرت 
للنبات الواحد

4  لرت3.5 – 4 لرت2.5 – 3.5 لرت2.0– 2.5 لرت

-  اإ�سافة 2 كيلو جرام يوريا للدومن ـــــــالت�سميد
يف البداية.

-  3 كيلو جرام يوريا بعد 5 اأيام.
-  4 كيلو جرام بعد 5 اأيام.
5 كيلو جرام بعد 5 اأيام.  -
-  )20:20:20( مبعدل 2 

كيلوجرام + يوريا مبعدل 
3كيلوجرام بعد 5 اأيام.

ت�ساف نف�س الدفعة بعد 5 اأيام.  -
)20:20:20( مبعدل 5 كيلو   -

جرام بعد 5 اأيام. 
-  5 كيلو جرام من )20:20:20( 

متعادل حتى 5 اأيام.

يتم اإ�ســـافة 5 كيلـــو جرام من 
مـــع  بالتـــوازي   )20:20:20(
الت�ســـميدة  بـــني   )24:4:12(
بدايـــة  اأيـــام   5 واالأخـــرى 
االإثمـــار، وبعدهـــا يتـــم اإعطاء 
البوتا�ســـيوم  مـــن نرتات  دفعة 
مبعـــدل 2 كيلوجـــرام للـــدومن، 
بعـــد ذلـــك يتـــم اإعطـــاء دفعة 
مـــن  جـــرام  كيلـــو   5 ت�ســـميد 

.)24:4:12(

يتم اإ�ســـافة 5 كيلو جرام من 
)20:20:20( بالتـــوازي مـــع 
)24:4:12( بـــني الت�ســـميدة 
بدايـــة  اأيـــام   5 واالأخـــرى 
االإثمار، وبعدهـــا يتم اإعطاء 
دفعة من نرتات البوتا�ســـيوم 
مبعدل 2 كيلوجـــرام للدومن، 
بعـــد ذلـــك يتم اإعطـــاء دفعة 
ت�ســـميد 5 كيلـــو جـــرام مـــن 

.)24:4:12(

زمن الري
لقطارات ت�سريفها 

4/ليرت/�ساعة

30 دقيقة �سباحًا
15 دقيقة م�ساًء

25  دقيقة �سباحًا
25 دقيقة م�ساًء

30  دقيقة �سباحًا
30  دقيقة م�ساًء

35  دقيقة �سباحًا
25   دقيقة م�ساًء
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