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كلمة ت�صديرية
انطالق �اً م��ن �أهمي��ة القط��اع الزراع��ي ال��ذي ه��و قط��اع الغ��ذاء واحلي��اة
وت�أث�يره عل��ى التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ،ودوره يف حت�س�ين
م�س��تويات املعي�ش��ة واحلد من الفقر والبطالة� ،إال �أن م�س��اهمته ما تزال
متوا�ضعة يف الناجت املحلي الإجمايل ،العتبارات وا�ضحة� ،أبرزها ما يواجهه هذا القطاع ب�شكل خا�ص
وبالدن��ا ب�ش��كل ع��ام م��ن ع��دوان �س��عودي �أمريك��ي برب��ري ا�س��تهدف الأر���ض وال�ش��جر واحلج��ر ،وبرغ��م
مرارة الأمل و�شدة املعاناة �إال �أن هذه الأر�ض املعطاءة كما عهدناها جتود بخرياتها من خمتلف �أنواع
املحا�صي��ل الزراعي��ة ،وه��و الأم��ر ال��ذي جع��ل من��ا ننته��ج �سيا�س��ات زراعي��ة قائم��ة عل��ى امل�س��اهمة الفعلية
يف حتقي��ق اكتف��اء ذات��ي و�ص��و ًال للأم��ن الغذائ��ي املن�ش��ود يف �أغل��ب ال�س��لع الزراعية ،وال�س��عي �إىل حتقيق
فائ���ض لت�صدي��ر وف��ق معاي�ير املناف�س��ة العاملي��ة ،غ�ير �أن ذل��ك يتطل��ب تظاف��ر كاف��ة اجله��ود الر�س��مية
وال�شعبية ومنظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات التنمية املختلفة ،ومن بني �أهم املحا�صيل الذي جتود
ب��ه بالدن��ا حم�ص��ول ال�بن اليمن��ي ال��ذي ه��و بح��ق نكه��ة �أم��ة وع��رق �ش��عب ،ف�أجدادن��ا كان��وا �س��باقني يف
اكت�شافه وزراعته واعتمدوا عليه يف دخلهم املعي�شي و�إدخاله ك�سلعة جتارية تنقل من موانئ اليمن (
و�أ�ش��هرها مين��اء املخ��ا ) �إىل �أط��راف الع��امل ،وم��ن خالل��ه �س��جلت اليم��ن ح�ض��وراً متمي��زاً على امل�س��توى
العامل��ي يف جت��ارة ال�بن بع��د �أن اكت�ش��فت جودت��ه العالي��ة واملتمي��زة ع��ن جمي��ع �أن��واع ال�بن يف الع��امل .
و�أج��دين �أ�ش��عر ب�س��عادة بالغ��ة و�أن��ا ات�صف��ح حمتوي��ات ه��ذا الدلي��ل الإر�ش��ادي اخلا���ص بزراع��ة و�إنت��اج
حم�ص��ول ال�بن ال��ذي نفذت��ه وزارة الزراع��ة وال��ري وال��ذي يعت�بر �إ�ضاف��ة نوعية لربامج و�أن�ش��طة وزارة
الزراعة والري ،و�سيكون له الأثر املتميز يف تعزيز زراعة و�إنتاجية حم�صول النب الذي يت�صدر قائمة
�أه��م املحا�صي��ل الزراعي��ة االقت�صادي��ة يف بالدن��ا ،وم��ن خالل��ه �س��تتعزز جه��ود الأم��ن الغذائ��ي خا�ص� ًة يف
مث��ل ه��ذه الظ��روف اال�س��تثنائية التي مت��ر بها بالدنا.
يف اخلت��ام �أتق��دم بال�ش��كر ل��كل م��ن �س��اهم يف �إع��داد وجتهي��ز ه��ذا العم��ل التنم��وي ،وه��و مو�ص��ول لكاف��ة
العامل�ين يف القط��اع الزراع��ي الذي��ن ي�ش��كلون حا�ض��راً وم�س��تقب ً
ال جبه � ًة زراعي��ة متكامل��ة ال تق��ل
�أهمي��ة ع��ن جبه��ات اجله��اد يف مواط��ن الع��زة والكرام��ة.
الأ�ستاذ  /مهدي حممد ح�سني امل�شاط
رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى
فرباير 2019م
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كلمة وزير الزراعة والري
ا�ش��تهر اليم��ن بال�بن ك�أح��د منتجات��ه املمي��زة عل��ى م�س��توى الع��امل،
نظ��راً جلودت��ه ومتتع��ه بخ�صائ���ص ممي��زة تختل��ف ع��ن باق��ي �أن��واع ال�بن
يف الع��امل ،فال�بن اليمن��ي م��ن ال�صن��ف ال�بن العرب��ي  Coffee Arabicaوه��ذا ال�صن��ف يختل��ف
ع��ن ال�صن��ف  ،Robustaوبرغ��م قل��ة �إنت��اج ال�بن اليمن��ي باملقارن��ة م��ع دول �أخ��رى يف الع��امل� ،إال
�أن جودت��ه جعل��ت من��ه امل�ش��روب املف�ض��ل ل��دى الكث�ير م��ن �ش��عوب الع��امل ،وبالإ�ضاف��ة �إىل جودة النب
اليمن��ي ف��إن �أهميت��ه تكم��ن �أي�ض�اً يف مناط��ق زراعت��ه اجلاف��ة مم��ا يزي��د م��ن تركي��ز مكونات��ه املختلفة
مثل زيت الأروماتيك والزيوت الطيارة ،كما �أن النب اليمني هو �أول حم�صول حملي يجد طريقة
منذ وقت مبكر للت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية منذ القدم حيث عرف با�سم Mocka Coffee
متيي��زاً ملين��اء املخ��ا ال��ذي ُ�ص��در من��ه ال�بن اليمن��ي ،وله��ذا جن��د �أن �أق��ل �س��عر لل�بن اليمن��ي يف اخل��ارج
ح��وايل  15دوالر  ،بينم��ا �أ�س��عار �أن��واع ال�بن الأخ��رى ال يتع��دى  2دوالر ،وبالت��ايل ل��و ا�س��تطعنا �أن
نعود ب�أجماد النب ون�صدر فقط � 50ألف طن يف ال�س��نة مبتو�س��ط �س��عر يرتاوح بني  20 - 15دوالر/
كج��م ،ف��إن ه��ذا ال�س��عر �س��يعزز اقت�صادن��ا الوطن��ي بح��وايل ملي��ار دوالر �س��نوياً ،وه��و م��ا يعني القدرة
عل��ى مواجه��ة احتياجاتن��ا م��ن القم��ح والدقي��ق �س��نوياً م��ن عائ��دات ال�بن فق��ط ،وه��ذا يعن��ي �أن ال�بن
ي�س��تطيع �أن يحق��ق الأم��ن الغذائ��ي لبالدن��ا.
و�إدراكاً من وزارة الزراعة والري ب�أهمية هذا املح�صول ك�أحد �أهم املحا�صيل االقت�صادية والنقدية
يف بالدن��ا ف�إنن��ا ن�س��عى حالي�اً عل��ى التو�س��ع بزراعت��ه خ�صو�ص �اً يف مناط��ق زراع��ة الق��ات الرخي���ص،
و�إن�شاء مركز لأبحاث النب ،وت�شجيع ت�صدير النب ،ومن �أولوياتنا االهتمام بالعن�صر الب�شري من
خالل تكثيف وتنويع برامج الإر�شاد والتوعية املوجه ملزارعي ومنتجي النب واملر�شدين الزراعيني،
من �أجل حت�سني جودة وزيادة �إنتاجية النب ورفع قيمته االقت�صادية والت�سويقية.
ختام�اً �أ�ش��كر كل م��ن �س��اهم يف �إع��داد وت�صمي��م و�إخ��راج ه��ذا الدلي��ل الإر�ش��ادي ،ال��ذي �س��يكون �أح��د
الو�س��ائل الإر�ش��ادية الت��ي ته��دف �إىل رف��ع وحت�س�ين م�س��توى وع��ي املزارع�ين واملنتج�ين ،وال�ش��كر
مو�ص��ول مل�ص��دري ال�بن اليمني�ين الذي��ن �س��اهموا بفت��ح �أ�س��واق جدي��دة لل�بن اليمن��ي.
مهند�س  /عبد امللك قا�سم الثور
وزير الزراعة والري
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تتقدم الإدارة العامة للإر�شاد والإعالم الزراعي بجزيل ال�شكر واالمتنان
ملعايل وزير الزراعة والري املهند�س /عبدامللك قا�سم الثور
نائب وزير الزراعة والري املهند�س /ماجد ها�شم املتوكل
وكيل قطاع اخلدمات الزراعية بالوزارة الأ�ستاذ � /ضيف اهلل حممد �شمالن
على توجيهاتهم الكرمية ومتابعتهم امل�ستمرة ودعمهم الالحمدود لإجناز هذا
العمل وت�سهيل �إ�صدار هذا الكتيب الذي �سيعزز جهود وزارة الزراعة والري
يف التو�سع بزراعة حم�صول النب واملحا�صيل الأخرى للو�صول �إىل االكفتاء
الذاتي والأمن الغذائي املن�شود.
وال�شكر مو�صول لكل من �ساهم يف �إعداد ومراجعة وتنفيذ وت�صميم ومتويل
هذا الدليل الإر�شادي الذي يتنا�سب مع خمتلف فئات املر�شدين واملزارعني.
الإدارة العامة للإر�شاد والإعالم الزراعي
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املقدمة:
يحت��ل حم�ص��ول ال�بن مكان��ة ا�س��تثنائية يف ذاك��رة اليمني�ين كون��ه حم��ل ا�س��م اليم��ن
�إىل الع��امل اخلارج��ي وجع��ل م��ن مين��اء املخ��ا عالم��ة جتاري��ة لأك�ثر امل�ش��روبات رواج�اً
يف الع��امل ،وثم��ة �إجم��اع ب��أن القيم��ة التاريخي��ة واملعنوي��ة لل�بن اليمن��ي جع��ل م��ن ه��ذه
ال�ش��جرة وثمرته��ا ال�ش��هرية يف موق��ع املح�ص��ول الوطن��ي الأول ،ف�ض� ً
لا ع��ن القيم��ة
االقت�صادية للنب ،فمن خالله �س��جل اليمن ح�ضوراً متميزاً على امل�س��توى العاملي منذ
�أوائ��ل الق��رن ال�ساد���س املي�لادي وحت��ى منت�ص��ف الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر باعتب��اره املُ�ص��در
الأول لل�بن م��ن خ�لال مين��اء املخ��ا ،لك��ن وج��ود مناف�س�ين �أقوي��اء لليم��ن يف زراع��ة ال�بن
عل��ى نط��اق جت��اري وا�س��ع يف بع���ض ال��دول� ،أدى �إىل تراج��ع كب�ير يف حج��م �إنت��اج النب يف
اليمن ،و�س��رعان ما حتول هذا املح�صول يف اليمن من حم�صول �أ�سا�س��ي �إىل حم�صول
هام�ش��ي بالن�س��بة ملحا�صي��ل �أخ��رى مث��ل الق��ات ال��ذي انت�ش��رت زراعت��ه عل��ى نط��اق وا�س��ع
ب�س��بب �س��هولة زراعت��ه ومالءمت��ه املناخي��ة وم��ردوده ال�س��ريع .وهن��اك بالت�أكي��د �أ�س��باب
�أخ��رى �أي�ض �اً �س��اهمت يف تراج��ع زراع��ة ال�بن ،مم��ا قل��ل �إىل ح��د كب�ير م��ن الأهمي��ة
االقت�صادي��ة لل�بن و�أجل��أ بع���ض املزارع�ين �إىل زراع��ة بدائ��ل �أخ��رى مثل القات ،بل و�صل
�إىل ح��د �أنن��ا �أ�صبحن��ا ن�س��تورد ال�بن م��ن دول �أخ��رى ،غ�ير �أن ج��ودة ال�بن اليمن��ي جعل��ه
يحتف��ظ مبوقع��ه ك�أف�ض��ل �أن��واع ال�بن املنتج��ة يف العامل ،وحر�صت الكثري من ال�ش��ركات
عل��ى �إط�لاق ا�س��م م��وكا «املخ��ا» عل��ى ال�بن ال��ذي يت��م ت�س��ويقه مهما كان من�ش��أه .وخالل
ال�سنوات الأخرية �أبدت احلكومة اليمنية اهتماماً ملحوظاً بزراعة النب ،وانعك�س هذا
االهتمام يف زيادة امل�ساحة الزراعية وحجم الإنتاج ،وهذا الدليل الإر�شادي يعترب ثمرة
من ثمار االهتمام احلكومي ممثل ًة مبعايل بوزارة الزراعة والري واجلهات احلكومية
ذات العالقة  ،و�س��يعمل هذا الدليل على حت�س�ين زراعة و�إنتاج وت�س��ويق وت�صدير النب
و�سي�ضيف قيمة قوية للمنتجني الريفيني  ،وتعزيز القدرة الإنتاجية ،وزيادة الدخل،
وتعزي��ز الأم��ن الغذائ��ي و�سي�س��هم يف ت�ش��جيع املزارع�ين عل��ى االهتم��ام بزراع��ة ال�بن
وزي��ادة وحت�س�ين م��ا ينتجون��ه م��ن حي��ث الكمي��ة واجل��ودة والتن��وع.
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 بن��اء ق��درات املر�ش��دين واملر�ش��دات املحلي�ين واملزارع�ينواملزارع��ات يف مناط��ق زراع��ة ال�بن وتنمي��ة مهاراته��م ح��ول
امل�ش��اكل والق�ضاي��ا اخلا�ص��ة بت��دين زراع��ة و�إنتاجي��ة حم�ص��ول
ال�بن.
 حتفي��ز ق��ادة الإر�ش��اد املحلي�ين وجمامي��ع املزارع�ين يفاملحافظات مبا يكفل قيامهم بدور فاعل يف توعية املجتمع من
�أج��ل �إزال��ة عوائ��ق الإر�ش��اد الزراع��ي لزي��ادة الإنتاجية وحت�س�ين
زراع��ة ال�بن مبوا�صف��ات جي��دة و�إنتاجي��ة عالي��ة.
 رف��ع م�س��توى الوع��ي ب�أهمي��ة حم�ص��ول ال�بن واالهتم��امبزراعت��ه و�إتب��اع العملي��ات الزراعي��ة املنا�س��بة خ�لال فرتة النمو
الت��ي ت ��ؤدي �إىل زي��ادة الإنتاجي��ة وحت�س�ين اجل��ودة.
 توجي��ه املزارع�ين واملزارع��ات �إىل التو�س��ع يف زراع��ة حم�ص��ولال�بن واالهتم��ام ب��ه واال�س��تفادة م��ن امل��وارد الطبيعي��ة املحلي��ة
املتاح��ة والت��ي تعت�بر ال�ضم��ان احلقيق��ي للم�س��اهمة يف حتقي��ق
�إع��ادة �ش��جرة ال�بن �إىل �س��ابق عهده��ا.
 �إحي��اء الع��ادات والتقالي��د والأع��راف املجتمعي��ة والت��ي تهت��مبالعم��ل التع��اوين يف جم��ال زراع��ة حم�ص��ول ال�بن مل��ا لذل��ك من
�أهمي��ة بالغ��ه يف حت�س�ين دخ��ول املزارع�ين واملنتج�ين الريفيني.
 توعي��ة املزارع�ين واملزارع��ات ب�أهمي��ة احلف��اظ عل��ى �أ�صن��افال�بن خ�صو�ص�اً الأ�صن��اف الت��ي متت��از ب�صف��ات وراثي��ة جيده.

ال
دلي
ل اإلر
شادي في زراعة وتحسين إنتاجية وجودة محصول البن

�أ�صناف النب املحلية:
ترتك��ز يف كل منطق��ة م��ن مناط��ق زراع��ة ال�بن ا�صن��اف م��ن ال�بن حم��ددة تع��رف با�س��م
املنطق��ة الت��ي ت��زرع فيه��ا ،وجمي��ع الأ�صن��اف تع��ود �إىل الن��وع العرب��ي ال��ذي يعت�بر م��ن
الأن��واع اجلي��دة يف الع��امل ،وم��ن الأ�صن��اف املحلي��ة:
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مالحظة الفيل يعني احلبوب كبرية احلجم

�صفات الثمرة

دائرية مطولة متو�سطة �إىل كبرية احلجم ،حجم الأ�سطوانة �أ�سفل الثمرة
�ضيقة �إىل عري�ضة ن�سبياً ،ولونها �أحمر فاحت ،ت�سمى بل�ؤل�ؤة النب

�صفات الأوراق

م�سطحة ومتموجة احلواف و�شكلها عري�ضة مدببة ،لون الأوراق مكتملة
النمو ما بني �أخ�ضر داكن �إىل �أخ�ضر فاحت وحجمها ما بني متو�سطة �إىل
كبرية  ،كما �أن لون الأوراق حديثة النمو برونزي.

�صفات ال�شجرة

دائرية ال�شكل تنمو ال�سيقان ر�أ�سياً من �أ�سفل ال�شجرة وفروعها كثيفة ومائلة
نحو اجلذع بزاوية حادة بحيث ي�صل االرتفاع الكلي لل�شجرة ما بني ()4-2
مرت.
متتاز �شجرة ال�صنف بتحملها للربودة ومقاومة اجلفاف.

الو�صف العام

مقاوم للجفاف لون ورقته خ�ضراء داكنة وثمرته كبرية دائرية ن�سبيا.

ال�صنف

بي�ضاوية مدورة ال�شكل وحجمها متو�سطة الأبعاد ،قليلة الفيل وال�ضمور.

ال�صنف الدوائري

الو�صف العام و املوا�صفات اخلارجية لأ�صناف النب الأ�سا�سية يف اليمن
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حجم الثمار متو�سطة (� )1.2*1سم و�شكلها دائرية مفلطحة ،حجم الأ�سطوانة
�أ�سفل الثمرة �ضيقة.

�صفات الأوراق

�شكل الورقة العادية �ضيقة مدببة وحوافها م�سطحة ومتموجة وحجمها
متو�سطة �إىل �صغرية (� )12*5سم لونها �أخ�ضر داكن .لون الأوراق حديثة النمو
برونزي.

ال�صنف

الو�صف العام

هرمي ال�شكل وحاالت قمعي متو�سطة احلجم ،عري�ضة عند اجلذع وم�ستدقة
عند الرا�س.
طبيعة منوها الرئي�سي �أفقي مفتوح ،ارتفاعها ي�صل ما بني ( )4-3مرت.
منو الأفرع الثانوية متقابلة ال�شكل .زاوية الأفرع اجلانبية �شبة قائمة ،
بدرجة()90-80بحيث تنم �إىل �أعلى.
يتفرع من �شجرته عدة �سيقان ي�صل ارتفاعها  4مرت ثماره �صغرية وت�ستجيب
حجمها للعمليات الزراعية ويتميز هذا النوع بقوة النمو والإنتاجية العالية يف
املراحل الأوىل من عمر الأ�شجار.
ال�صنف العديني

�صفات ال�شجرة

�صفات الثمرة

حجم الثمرة �صغرية �إىل متو�سطة (� )0.8*0.9سم� .شكلها بي�ضاوي مدور.
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�صفات ال�شجرة

تفاحية ال�شكل ،حجمها كبري
حجم الأ�سطوانة �أ�سفل الثمرة عري�ضة لذا �سمي ال�صنف انت�سابا �إىل
�شكل الثمرة.
م�سطحة ومفتوحة احلواف و�شكلها عري�ضة ،مدببة وحجم الورقة
العادية كبري (� )15*7سم
 ،لونها �أخ�ضر داكن.
لون الأوراق حديثة النمو �أخ�ضر فاحت �إىل برونزي.
ت�أخذ ال�شكل املغزيل ،كبرية احلجم ،حيث تتوزع الفروع على جانب
ال�ساق ب�صورة متبادلة ،وبزاوية �شبة قائمة 75-70درجة.
ارتفاع ال�شجرة ي�صل ما بني ( )4-3مرت ،تنمو الأفرع ب�شكل كثيف
�إىل متو�سطة الكثافة ،و�أفرع ال�شجرة متو�سطة الليونة.

ال�صنف

ي�شتهر هذا ال�صنف بكرب حجم ال�شجرة ،والأفرع غزيرة ومرنة،
�شكل الثمار ي�أخذ طابع التفاحة ولهذا �سمي بتفاحي.

ال�صنف التفاحي

الو�صف العام
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احتياجات النب املناخية:
ال�بن العرب��ي يتطل��ب رطوب��ة ن�س��بية عالي��ة وغي��وم كثيف��ة �أثن��اء ف�ترة النم��و ويت�أث��ر ال�بن
العربي ب�أ�ش��عة ال�شم���س والرطوب��ة املنخف�ضة.

�أخي املزارع ..
�أحر���ص عل��ى زراع��ة ال�بن يف املناط��ق عالي��ة الرطوب��ة واملظلل��ة وجتن��ب
الزراع��ة يف املناط��ق �ش��ديدة ال�س��طوع ال�شم�س��ي والت��ي تخل��وا م��ن الغيوم.
وه��ذا م��ا يف�س��ر ع��دم جن��اح زراع��ة ال�بن يف
الأماك��ن املك�ش��وفة ذات ال�شم���س ال�س��اطعة،
حي��ث يك��ون النم��و �ضعي��ف مبقارنت��ه بنم��و
الأ�ش��جار يف املناط��ق املظلل��ة.

ت�أثري الأمطار:
لنج��اح زراع��ة ال�بن يج��ب علي��ك �أخي
امل��زارع توف�ير مي��اه ال��ري التكميل��ي
لأ�ش��جار ال�بن ط��وال ف�ترة اجلف��اف
�أف�ض��ل مع��دل م��ن الأمط��ار لنم��و �ش��جرة
ال�بن عندم��ا ي�ص��ل متو�س��ط الأمطار ال�س��نوي
�إىل ( 600-450ملل��ي) ،حي��ث �أن��ه يف كث�ير م��ن
احل��االت تك��ون حاج��ة الأ�ش��جار لل��ري ه��ي
العام��ل احلا�س��م يف جن��اح املح�ص��ول.

التظليل:
�أخي املزارع ..
�أن عملي��ة تظلي��ل ال�بن وخا�صة عند الغرا���س هي عملي��ة هامة وبدونها ال
تنجح زراعة النب.
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ي�س��تخدم �س��عف النخي��ل �أو ق�ص��ب ال��ذرة يف
تظليل ال�شتالت بعد الغرا�س مبا�شرة ،وعندما
تك�بر الأ�ش��جار ف ��إن الظ��روف اجلوي��ة م��ن
غي��وم و�س��حب وارتف��اع ن�س��بة الرطوب��ة اجلوي��ة
كل ه��ذه تقل��ل م��ن حاج��ة الأ�ش��جار لعملي��ة
التظليل ويف نف�س الوقت حت�سن من خ�صائ�ص
حب��وب ال�بن الناجت��ة.

م�شاتل النب وموا�صفات ال�شتالت:
اختيار الثمار (الذري ـ ال�صيب):

�أخي املزارع ...
لإنت��اج �ش��تالت ال�بن يج��ب اختي��ار الثم��ار (ال��ذري �أو ال�صي��ب) م��ن الأ�ش��جار
القوية التي عمرها من � 6-4س��نوات غزيرة الإنتاج وت�ؤخذ البذور من و�س��ط
ال�ش��جرة وم��ن الأ�ش��جار اخلالية م��ن الأمرا�ض وتكون م��ن الأ�صناف املرغوبة
يف الأ�س��واق املحلي��ة واخلارجية.
حي��ث يت��م اختي��ار الثم��ار امل�س��تديرة الكب�يرة احلج��م والكامل��ة الن�ض��ج املكتمل��ة التلوي��ن
بالل��ون الأحم��ر الالم��ع خ�لال ف�ترة اجلن��ي املمت��دة م��ن نوفم�بر �إىل فرباي��ر م��ن كل ع��ام
وت�س��تبعد الثم��ار ال�صغ�يرة احلج��م
الغ�ير نا�ضج��ة والغ�ير مكتمل��ة
التلوي��ن كاخل�ض��راء ،وال�صف��راء،
والربتقالي��ة ،وال�س��وداء واجلاف��ة
واخلاوية ،وعند وجود عدة �أ�صناف
يراع��ى حف��ظ ثم��ار كل �صن��ف عل��ى
ح��ده لتجن��ب خلطه��ا و�س��هولة
ت�صنيفه��ا بامل�ش��تل.
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معاملة البذور:
الثم��ار الت��ي مت اختياره��ا ت��زال ق�ش��رتها اخلارجي��ة الرئي�س��ية بالي��د وذل��ك خ�لال ف�ترة ال
تتجاوز � 24ساعة من قطفها ،ثم يتم التخل�ص من املادة اللزجة املوجودة على البذرة بغ�سلها
بامل��اء وفركه��ا جي��داً بالي��د وت�ؤخ��ذ الب��ذور املغم��ورة (املرت�س��بة) يف ق��اع الإن��اء باعتباره��ا ب��ذور
جيدة تعطي �شتالت بن قوية ذات جودة عالية ثم تعامل بخلطها يف رماد بارد �أو مادة معقمة
ثم جتفف بن�ش��رها على �س��طح مظلل دون �أن تتعر�ض لأ�ش��عة ال�شم���س املبا�ش��رة.

�أخي املزارع �أختي املزارعة ...
يت��م و�ض��ع بذور النب املنتخبة يف �س��طل ماء الختب��ار جودتها وقوتها فالبذور
القوية تنزل يف القاع �أما ال�ضعيفة تطفو على ال�سطح

حفظ البذور:
بع��د �إع��داد وجتهي��ز الب��ذور يت��م زراعته��ا
مبا�شرة يف مراقد �أو �أكيا�س الإنبات املهيئة
لذل��ك يف امل�ش��تل ويف حال��ة ع��دم تهيئ��ة
امل�ش��تل �أو مل يح��ن املوع��د املنا�س��ب للزراع��ة
حتف��ظ الب��ذور بو�ضعه��ا يف �أكيا���س خ�ش��نة
(ال�ش��واالت) يف م��كان ب��ارد مظل��ل وجتن��ب
حفظه��ا يف م��واد �أو �أكيا���س بال�س��تيكية
وبه��ذه الطريق��ة حتف��ظ الب��ذور لف�ترة (� 4-3أ�ش��هر) وتبق��ى �صاحل��ة للإنبات وبن�س��بة عالية.

�أخ��ي امل��زارع  ..ال ين�ص��ح بزراع��ة الب��ذور املخزون��ة لف�ترة �أط��ول م��ن (4-3
�أ�ش��هر) وذل��ك لأن حيوي��ة الب��ذور ون�س��بة الإنب��ات تك��ون �ضعيفة.
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اختيار املوقع وجتهيز �أر�ض امل�شتل:

�أخي املزارع ...
عند اختيارك ملوقع امل�ش��تل احر�ص على �أن تكون �أر�ضية امل�ش��تل على ارتفاع
( 1800-800مرت) فوق �س��طح البحر ،وحممية من االجنرافات الناجتة عن
الأمط��ار الغزي��رة وال�س��يول اجلارف��ة والري��اح وحممي��ة م��ن ال�برد �أو ال�صقيع
(ال�ضريب) لي ًال.

م�شاتل املزارعني:
تع��رف حملي��ا (باملج��ول� ،أو املكب���س� ،أو �س��بيبة) ويتك��ون م��ن مرق��د عب��ارة ع��ن حو���ض
خم�ص���ص لإنب��ات الب��ذور وتربي��ة ال�ش��تالت وع��ادة م��ا يك��ون عر���ض احلو���ض ال يزيد عن (1.5
مرت) �أما طوله فيرتك بح�سب رغبة املزارعني ويجرى اختيار املوقع يف �أحد �أطراف املزرعة
�أو بالقرب منها ،وتهيئة �أر�ض امل�شتل للزراعة قبل ثالثة �أ�شهر من موعد الزراعة من خالل
قل��ع الرتب��ة وقلبه��ا وتك�س�ير
العت��ل الكب�يرة وتنعيمها وترتك
معر�ضة لل�شم�س والتهوية وقبل
�ش��هر م��ن الزراع��ة يع��اد قلبه��ا
م��ر ًة �أخ��رى وت�س��ويتها جي��داً ث��م
ي�ض��اف �إليه��ا ال�س��ماد البل��دي
(الذب��ل ـ الدم��ال) حي��ث يقل��ب
م��ع الرتب��ة ويخل��ط معه��ا جيداً.
ويج��رى التجهي��ز ملظل��ة امل�ش��تل ب�إقام��ة الأعم��دة الرئي�س��ية وتثبيته��ا عل��ى ارتف��اع (�75س��م)
وهي عيدان من خ�شب الأ�شجار ثم تثبت عليها
عي��دان �أخ��رى ب�ص��ورة �أفقي��ة لتكوي��ن ال�س��طح
العل��وي للم�ش��تل وال��ذي يك��ون حام�لا للمظل��ة
وه��ي م��ن م��واد حملي��ة مث��ل (ق�ص��ب ال��ذرة،
ال�يرع واحل�لال) �أو م��ن ف��روع بع���ض الأ�ش��جار.
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�أخي املزارع ...
�إع��داد وجتهي��ز اخللط��ة الرتابي��ة م��ن اخلط��وات الرئي�س��ية والهام��ة يف
االع��داد والتح�ض�ير للزراع��ة يف امل�ش��تل
ويت��م ا�س��تخدام الن�س��ب املتع��ارف عليه��ا يف تكوي��ن اخللط��ة الرتابية وه��ي ( )2:2:1وهذا يعني
ب�شكل مب�سط ا�ستخدام عبوات لتحديد املقادير
والكمي��ات (العرب��ة اليدوي��ة �أو ال�س��طول
البال�س��تيكية مث�لا) وي��كال به��ا مقداري��ن م��ن
تربة طينية �س��طحية منخولة جيداً ومقدارين
م��ن رم��ل (ني���س ال��وادي اخل�ش��ن) ومق��دار واحد
من ال�سماد البلدي (ذبل ،دمال الغنم �أو البقر)
عل��ى �أن يك��ون متخم��ر وق��د م�ض��ى علي��ه �س��نة ثم
خل��ط ه��ذه الكمي��ات ببع�ضه��ا ب�ص��ورة جي��دة حت��ى ت�صب��ح اخللط��ة متجان�س��ة متام��ا و�صاحل��ة
للزراع��ة.
جتهيز املراقد والأحوا�ض والأكيا�س يف امل�شتل للزراعة:
بعد الإعداد والتجهيز للخلطة الرتابية كما هو مو�ضح �سابقا يتم �إعداد املراقد والأحوا�ض
والأكيا�س يف امل�شتل للزراعة على النحو التايل:
عن��د الزراع��ة يف املراق��د والأحوا���ض يت��م �إ�ضاف��ة
طبق��ة م��ن اخللط��ة الرتابي��ة على �س��طح الأر�ض
ويكون �سمكها يف م�شاتل املزارعني (� 15-10سم)
ثم جترى عملية الت�سوية بعناية.
ويف حال��ة الزراع��ة يف الأكيا���س ت�ض��اف نف���س
اخللط��ة لتعبئ��ة �أكيا���س �إنب��ات وتربي��ة ال�ش��تالت
يف امل�ش��تل بحي��ث ميل��ئ ثالث��ة �أرب��اع الكي���س
الكي���س وعل��ى �أن تك��ون الأكيا���س م�صنوع��ة م��ن
م��ادة بال�س��تيكية (ب��ويل �أثيل�ين) �س��وداء الل��ون
وذات ثق��وب �أربع��ة عل��ى جانب��ي الكي���س ويف
الن�ص��ف الأ�س��فل من��ه.
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زراعة البذور:

الوق��ت املنا�س��ب لزراعة و�إنبات الب��ذور يف بداية الربيع وبالتحديد منت�صف
�شهر يناير وي�ستمر حتى نهاية ف�صل الربيع وميكن �أن ميتد �إىل ف�صل ال�صيف
ولكن يف�ضل الزراعة خالل ف�صل الربيع.
وقبل زراعة البذور املحفوظة يتم تطبيق العمليات التالية:
 .1نقع البذور باملاء ملدة �أربعة وع�شرون �ساعة للإ�سراع بعملية الإنبات،
 .2ت��زرع الب��ذور يف مراق��د الإنب��ات يف �س��طور وتك��ون امل�س��افة ب�ين ال�س��طور (� 2.5س��م) يف
امل�ش��اتل الكب�يرة و(� 15س��م) يف م�ش��اتل املزارع�ين ال�صغ�يرة ،وب�ين الب��ذرة والأخ��رى (�2.5س��م)
يف امل�ش��اتل الكب�يرة و(�5س��م) يف م�ش��اتل املزارع�ين
 .3تو�ض��ع الب��ذور يف باط��ن ال�س��طور عل��ى عم��ق (1.25
�س��م) على �أن يكون اجلانب امل�س��طح للبذور للأ�س��فل
 .4تغط��ى مراق��د الإنب��ات بطبق��ة خفيف��ة م��ن الرم��ل
�س��مكها (� 1.5س��م) م��ع جتن��ب زراع��ة الب��ذور بطريق��ة
ع�ش��وائية
 .5تغط��ى الب��ذور بطبق��ة خفيف��ة م��ن احل�شائ���ش �أو
بقاي��ا �أوراق ال�بن للحف��اظ عل��ى الرطوب��ة والتخفي��ف
م��ن �أ�ض��رار تقلب��ات درج��ة احل��رارة.
 .6بع��د ظه��ور ب��وادر �أنب��ات الب��ذور يف املراق��د ت�س��تبعد
بقاي��ا احل�شائ���ش و�أوراق ال�بن الت��ي مت و�ضعه��ا حلماي��ة
البادرات.

�أخي املزارع ...
يف حال��ة زراع��ة الب��ذور مبا�ش��رة يف الأكيا���س
يت��م ترتي��ب وتنظي��م و�ض��ع الأكيا���س البال�س��تيكية املع��دة لزراع��ة البذور يف
�أحوا�ض امل�شتل.
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وت��زرع يف كل كي���س ب��ذرة واح��دة ث��م تغط��ى بطبق��ة خفيف��ة م��ن الرم��ل
واحل�شائ���ش �أو �أوراق ال�بن اجلاف��ة وه��ذه الطريقة يف زراعة البذور �أجنح من
�س��ابقاتها للح�ص��ول عل��ى ن�س��بة �إنب��ات عالي��ة.

رعاية مراقد و�أكيا�س �إنبات البذور:
تعت�بر عملي��ة ال��ري وال�س��قي مبا�ش��رة بع��د زراع��ة الب��ذور م��ن �أه��م عملي��ات الرعاي��ة ملراق��د
و�أكيا���س الإنب��ات حي��ث يج��ب مراع��اة م��ا يل��ي:
 .1ا�س��تخدام طريق��ة ال��ري بالر���ش اخلفي��ف حي��ث
ت�س��تخدم �أوعية خا�صة مزودة بر�أ���س ر�شا���ش (م�ش��ن)
�أو يرك��ب يف ط��رف �أنب��وب ال��ري (الل��ي) امل�س��تعمل،
وعدم ا�س��تخدام �ضغط املاء العايل مبا�ش��رة يف عملية
ال��ري م��ن م�ضخ��ة �أو حنفي��ة �أو خ��زان.
 .2ع��دم ال��ري (ال�س��قي) بطريق��ة الغم��ر (ال�س��فح) يف
مراقد الإنبات نهائياً.
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 .3تك��رار عملي��ة ال��ري مرت�ين يف الي��وم �صباح �اً وم�س��اء خ�لال الأ�س��بوعني الأول�ين ث��م بع��د
ذل��ك ت��روى املراق��د والأكيا���س كل يوم�ين م��رة واح��دة.
 .4يج��ب احلف��اظ عل��ى �أكيا���س ومراق��د الإنب��ات نظيف��ة م��ن �أي �إع�ش��اب �أو ح�شائ���ش ق��د تنم��و
فيه��ا م��ع مراع��اة حمايته��ا م��ن �أ�ضرار املوا�ش��ي �أو غريه��ا من احليوانات.
ال�شتل (نقل ال�شتالت):
بع��د م��رور  60-50ي��وم م��ن زراع��ة الب��ذور يف
مراق��د الإنب��ات وظه��ور الب��ادرات (النبات��ات)
جت��رى عملي��ة ال�ش��تل (النق��ل) للب��ادرات م��ن
املراق��د �إىل الأكيا���س �أو الأحوا���ض املهيئ��ة
لرتبية ال�شتالت وذلك عندما تكون النبتة يف
مرحلة (القلن�س��وة) �أو يف مرحلة (الفرا�ش��ة)
وذل��ك عن��د ظه��ور الورقت�ين اجلنينيت�ين.
وت�س��تخدم يف نق��ل ال�ش��تالت ع�ص��ا �صغ�يرة
بطول (�20سم) ت�ساعد يف عملية قلع وغر�س
ال�ش��تالت وتثبي��ت الرتب��ة ح��ول ال�ش��تلة.

�أخي املزارع ..
يراع��ى ع��دم نق��ل الب��ادرات (النبات��ات) �إىل �أكيا���س تربي��ة ال�ش��تالت يف
الأوق��ات احل��ارة.
رعاية ال�شتالت:
بع��د عملي��ة ال�ش��تل وزراع��ة ال�ش��تالت يف الأكيا���س يت��م االهتم��ام والعناي��ة بالعملي��ات الزراعي��ة
املختلفة على النحو الآتي:
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الري:
جت��رى عملي��ة ال��ري (ال�س��قي) كل � 4-3أي��ام م��رة عل��ى �أن يك��ون ال��ري بطريق��ة الر���ش كم��ا
بين��اه �س��ابقاً.

احر���ص �أخ��ي امل��زارع ب��أن تك��ون
طريق��ة ال��ري بطريق��ة الر���ش
حر�ص�� ًا عل��ى ع��دم اجن��راف
اخللط��ة الرتابي��ة والب��ذور
العزيق (التع�شيب):
يعن��ي �إزال��ة ومكافح��ة احل�شائ���ش
والأع�شاب التي تنمو يف مراقد و�أكيا�س
�أنبات وتربية ال�ش��تالت وجترى ب�ش��كل
دوري كل �شهر مرة واحدة على الأقل.

الت�سميد:
يف حال��ة ظه��ور عالم��ات نق���ص
العنا�ص��ر الغذائي��ة عل��ى ال�ش��تالت
وميك��ن مالحظ��ة ذل��ك بتل��ون �أوراق
ال�ش��تالت فف��ي ه��ذه احلال��ة ميك��ن ا�ست�ش��ارة املر�ش��د الزراع��ي يف منطقت��ك ليدل��ك عل��ى ن��وع
ال�س��ماد املنا�س��ب.

يف ح��ال مت مالحظ��ة وج��ود �أوراق عل��ى ال�ش��تلة لونه��ا �أ�صف��ر �إىل �أبي���ض فف��ي
ه��ذه احلال��ة ميكن �إ�ضافة �س��ماد النرتوجني ( اليوريا) كمحلول ر�ش��ي مبقدار
7-6ج��رام ل��كل ل�تر م��اء ويت��م الر���ش كل �أ�س��بوع م��رة واح��دة حت��ى ت�س��تعيد
الأوراق خ�ضرته��ا ون�ضارته��ا.
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�إزالة الغرو�س ال�ضعيفة:

�أخي املزارع ...
ل�ضم��ان جن��اح ال�ش��تالت يف احلق��ل امل�س��تدمي يج��ب علي��ك اختيار �ش��تالت ذات
ج��ذور قوي��ة حت��ى يت��م التغل��ب عل��ى م�ش��اكل اجلف��اف وكذل��ك زي��ادة �س��رعة
وق��وة منوها.
الظل وعملية التق�سية (الأقلمة لل�شتالت):

التق�س��ية ه��ي عملي��ة تعويد �ش��تالت النب عل��ى الظروف الطبيعية التي �س��وف
تقابلها �أثناء زراعتها يف احلقل امل�ستدمي
ولذلك جترى هذه العملية بالتدريج من خالل تخفيف الظل وتتم على النحو التايل:
يف مراق��د الإنب��ات للب��ذور يج��ب �أن تك��ون ن�س��بة الظ��ل عالي��ة ون�س��بتها  %80-70وت�س��تمر
لف�ترة الإنب��ات كامل��ة وتق��در مدته��ا بح��وايل  60ي��وم حت��ى ظه��ور الب��ادرات يف مراح��ل ال�ش��تل.
بع��د ال�ش��تل (النق��ل) تك��ون ن�س��بة الظ��ل  %60-50وت�س��تمر مل��دة � 6-5أ�ش��هر.
بع��د ه��ذه امل��دة تخف��ف كمي��ة ال��ري وكذل��ك ن�س��بة الظ��ل م��ن  %30-25وت�س��تمر مل��دة �ش��هر �إىل
�ش��هرين وقب��ل نق��ل وتوزي��ع ال�ش��تالت للأر���ض امل�س��تدمية يرف��ع الظ��ل نهائي�اً ع��ن ال�ش��تالت
وت�ترك مل��دة �ش��هر �إىل �ش��هرين للتعر���ض للظ��روف الطبيعي��ة.
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زراعة �أ�شجار النب يف الأر�ض امل�ستدمية
 �إعداد الأر�ض: قب��ل �ش��هر م��ن الزراع��ة حت��رث الأر���ض وت�ترك لتج��ف ث��م يت��م ت�س��ويتها وتخطيطه��اوو�ض��ع الع��دد املنا�س��ب م��ن الأ�ش��جار ح�س��ب طبيع��ة ومو�ضع الأر�ض الزراعي��ة (وادي ،مدرج)
وعمل احلفر الالزمة بحيث تكون (�70سم طول �70سم عر�ض ،و�70سم عمق) ح�سب طبيعة
الرتبة.
 يت��م تك��ومي الرتب��ة ال�س��طحية عل��ى �أح��د جانب��ي احلف��رة ،والرتب��ة ال�س��فلية يف اجلان��بالآخر.
 �أخل��ط م��ع الرتب��ةال�س��طحية وال�س��فلية 2
كيلوج��رام م��ن ال�س��ماد املخم��ر
 3-2 +كيل��و زيوالي��ت  +رب��ع
كيل��و �س��وبر فو�س��فات ،ث��م يت��م
�إن��زال الرتب��ة ال�س��طحية فق��ط
اىل ق��اع احلف��رة وم��ن ث��م
الرتب��ة ال�س��فلية وبقاي��ا الرتب��ة
ال�س��طحية اىل داخ��ل احلف��رة
حت��ى متتل��ئ احلف��رة.
 اختي��ار الغرو���س الالزم��ةللزراعة:

�أحر���ص �أخ��ي امل��زارع
عل��ى اختي��ار الغرو���س
(ال�ش��تالت) قوي��ة النم��و
واخلالي��ة م��ن الأمرا���ض
والآف��ات واملنتخب��ة م��ن
الأ�صناف عالي��ة اجلودة.
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عن��د اختي��ار الغرو���س ( ال�ش��تالت) يج��ب �أن تك��ون �أعماره��ا ال تق��ل ع��ن �س��نة �أو �س��نة ون�ص��ف
(� 6-4أزواج م��ن الأوراق احلقيقي��ة)

�أخي املزارع ...
قم ب�إزالة الأكيا���س البال�س��تيكية من حول الغر�س��ة اثناء زراعتها يف الأر�ض
امل�س��تدمية مع مراعاة عدم تعري�ض الرتاب املوجود حول الغر�س��ة لالنق�س��ام
�أو التم��زق مم��ا ي��ؤدي �إىل مت��زق اجل��ذر وال��ذي ي��ؤدي ب��دوره �إىل �ضع��ف من��و
الغر�سة

و�أي�ض �اً عل��ى �ض��وء امل�س��احة املتاح��ة ،ويف�ض��ل
�أن تك��ون امل�س��افة بي��ت الغرو���س م��ن (2.5-2
م�تر).
وبع��د زراع��ة الغر�س��ة ف�إن��ه يل��زم �إع��ادة الرتب��ة
املنقول��ة �إىل و�ضعه��ا ح��ول الغر�س��ة وال�ضغ��ط
عليه��ا دائري��ا ل�ضم��ان ع��دم وج��ود فراغ��ات
حول الغر�سة بحيث ن�ضمن تثبيتها ول�ضمان
اال�س��تقرار اجلي��د له��ا داخ��ل احلو���ض امل��زروع
في��ه والنم��و اجلي��د الر�أ�س��ي والأفق��ي.
 الت�سميد و�إ�ضافة معدن الزيواليت:يل��زم �إ�ضاف��ة ن�ص��ف اىل  1كيلوج��رام م��ن
الزيوالي��ت ف��وق ترب��ة احلف��رة وخل��ط الرتبة
ال�س��طحية ب��ه ،وكذل��ك �إ�ضاف��ة ال�س��ماد الع�ض��وي املتحل��ل (عنم��ي ،بق��ري ،خملف��ات �أوراق
نباتية) مبا�ش��رة بعد الزراعة وبعد �ش��هر او �ش��هرين ميكن �إ�ضافة �س��ماد النيرتوجني مبعدل
 100ج��رام ل��كل �ش��جرة بعم��ر �س��نة وت��زداد م��ع تق��دم عم��ر الأ�ش��جار �س��نويا.
مالحظ��ة  :مع��دن الزيوالي��ت ه��و مع��دن طبيع��ي خفي��ف ال��وزن ( ه���ش) ل��ه �أل��وان خمتلف��ة
منه��ا �أخ�ض��ر ف��احت �أو �أ�صف��ر ،وحديث��ا تب�ين �أن ه��ذا املع��دن ي�س��تخدم يف الزراع��ة لأن��ه ي�س��اعد
النبات��ات والأ�ش��جار عل��ى التكي��ف م��ع البيئ��ة اجلاف��ة والرطب��ة فه��و ميت���ص امل��اء الزائ��د م��ن
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الرتب��ة ليعطي��ه للنب��ات عن��د احلاج��ة وه��و بذل��ك يقل��ل م��ن خماط��ر الرطوب��ة الزائ��دة ومين��ع
تعف��ن اجل��ذور ويقل��ل م��ن اجلف��اف و�أي�ض�اً يوفر من ا�س��تخدام املي��اه ويزيد من الإنتاج ويجب
احلذر ب�ش��دة عند ا�س��تخدام معدن الزيو اليت ب�أن يتم �أخذه من م�صادر معروفة وم�ضمونة
جتنبا للغ���ش.
 الري:يل��زم اعط��اء ري متق��ارب بع��د الزراع��ة م��رة كل
ثالث��ة �إىل خم�س��ة �أي��ام وبعده��ا يباع��د ف�ترات ال��ري
ح�س��ب تق��دم عم��ر ال�ش��جرة واملن��اخ وطبيع��ة الرتب��ة
الزراعي��ة املتاح��ة.
 التع�شيب:يل��زم التع�ش��يب ال��دوري للح�شائ���ش والأع�ش��اب
ال�ض��ارة الت��ي تعم��ل عل��ى مناف�س��ة �أ�ش��جار ال�بن يف
غذائه��ا.
 تغطية الأحوا�ض:ميك��ن ا�س��تخدام (�أوراق النبات��ات ،الت�بن� ،أحج��ار،
ك��ري ،ني���س) داخ��ل الأحوا���ض وذل��ك للحف��اظ عل��ى
الرطوب��ة ومن��ع ت�ش��قق ترب��ة الأحوا���ض املزروع��ة
بداخله��ا غرو���س �أ�ش��جار ال�بن.
 تظليل الأ�شجاري�س��تخدم خ�لال املراح��ل الأوىل م��ن زراع��ة �أ�ش��جار
ال�بن �س��عف النخي��ل �أو ق�ص��ب ال��ذرة يف تظلي��ل �أ�ش��جار
ال�بن كم��ا ي��زرع �أي�ض�اً ج��وار الأ�ش��جار �أ�ش��جار الطن��ب
وه��ي م��ن �أف�ض��ل الأ�ش��جار املنا�س��بة لتظلي��ل �أ�ش��جار
ال�بن عل��ى امل��دى البعي��د كم��ا يل��زم االهتم��ام بتقلي��م
�أ�ش��جار التظلي��ل ملن��ع �أح��داث تظلي��ل كثي��ف ي�ؤثر على
الإزه��ار والإثم��ار وكذل��ك الت�أث�ير عل��ى ج��ودة ثم��ار ال�بن.
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 الزراعة البينية:ميك��ن للمزارع�ين �أن ي�س��تفيدوا م��ن الأر���ض
بزراع��ة حما�صي��ل اقت�صادي��ة �أخ��رى خ�لال
املراح��ل الأوىل مث��ل اخل�ض��ار واحلب��وب وذل��ك
يف ح��ال توف��ر م�ص��ادر مي��اه ال��ري يف الودي��ان
وال�س��يما عندم��ا تك��ون امل�س��افة الزراعي��ة
متبا ع��دة.
 الوقاية:يل��زم مراع��اة وقاي��ة الغرو���س م��ن الأمرا���ض والآف��ات و�أهمه��ا الأنرثاكن��وز و�صانع��ات الأنف��اق
وحفار ال�س��اق وغريها با�س��تخدام طرق املكافحة املتكاملة لآفات النب.
تقليم �أ�شجار النب
التقلي��م ه��و �إزال��ة �أج��زاء م��ن النم��وات
اخل�ضري��ة للح�ص��ول عل��ى الرتبي��ة الالزم��ة
لل�ش��جرة وذل��ك للحف��اظ عل��ى هي��كل و�إنتاجية
ال�ش��جرة ،ويلج��أ �إىل تقلي��م �ش��جرة ال�بن كونه��ا
تع��اين م��ن �ضع��ف ن�ش��اط قمته��ا ال�س��ائدة مم��ا
ينت��ج عن��ه ظه��ور �أف��رع جانبي��ة كثيف��ة ،وه��و
الأم��ر ال��ذي ُيل��زم �إج��راء عملي��ة التقلي��م.

�أخي املزارع ...
للتقلي��م �أهمي��ة كب�يرة يف تعري���ض قل��ب ال�ش��جرة لل�شم���س ،والتخل���ص م��ن
الف��روع املري�ض��ة وال�ضعيف��ة واملجروحة واجلافة وامل�س��نة ،و�إزال��ة الأغ�صان
وال�س��رطانات الغ�ير مرغ��وب فيه��ا .وكذل��ك للتقليم �أهمي��ة يف جتديد حيوية
ال�ش��جرة وزيادة ن�ش��اطها.
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درجات تقليم �أ�شجار النب:
 .1تقلي��م جائ��ر :وفي��ه يت��م �إزال��ة معظ��م �س��يقان
وف��روع النم��و اخل�ض��ري عل��ى ارتف��اع منخف���ض م��ن
�س��طح الرتب��ة ي�تراوح ب�ين � 80-60س��م.
 .2تقلي��م جزئ��ي :ويج��رى بقط��ع ع��دد م��ن
ال�س��يقان عل��ى ارتف��اع م��ا ب�ين � 80-60س��م م��ن �س��طح
الرتب��ة وت��رك البقي��ة حت��ى ظه��ور من��وات ال�س��يقان
الت��ي مت تقليمه��ا.
 .3تقلي��م متو�س��ط :وفي��ه ي��زال ن�ص��ف املجم��وع
اخل�ض��ري لل�ش��جرة.
 .4تقلي��م خفي��ف :وفي��ه يت��م �إزال��ة �أج��زاء م��ن
النم��وات اخل�ضري��ة.
جتدي��د حيوي��ة �أ�ش��جار ال�بن القدمي��ة
(املعم��رة):

�أخي املزارع تذكر ب�أن...
موع��د جتدي��د (تقلي��م) �أ�ش��جار ال�بن املعم��رة املزروع��ة عل��ى م�ص��در ري دائ��م
(�آب��ار ،عي��ون ،غي��ول ،ب��رك  ....،ال��خ) يت��م بع��د جن��ي املح�ص��ول مبا�ش��ر ًة� ،أما
الأ�ش��جار املزروع��ة عل��ى مي��اه الأمطار ف�أنه يتم قبل مو�س��م �س��قوط الأمطار.
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طريقة جتديد �أ�شجار النب املعمرة:
الطريقة الأوىل :جتديد �أ�شجار النب املعمرة بدرجة التقليم اجلائر:
يتم التقليم اجلائر بقطع ال�س��اق �أو ال�س��يقان الرئي�س��ية لل�ش��جرة على ارتفاع � 80-60س��م من
�سطح الرتبة ويتم الق�ص ب�شكل مائل ،ودهان منطقة القطع مبادة �شمعية (�شمع الربافني)
لإغ�لاق امل�س��امات حلمايته��ا م��ن �أي تعفن��ات فطري��ة وك��ذا تقلي��ل نتح املي��اه من مو�ضع القطع
يف ج�سم ال�شجرة.

الطريقة الثانية :جتديد �أ�شجار النب املعمرة بدرجة التقليم اجلزئي:
ال�سنة الأوىل :يتم التقليم �أي�ضاً على ارتفاع � 80-60سم مع الإبقاء على فرع واحد وذلك
حلمل املح�صول الالزم للمزارع وبعد مرور  40يوم تقريباً تظهر منوات جديدة ينتخب منها
ثالثة �أفرع قوية و�إزالة بقية النموات.
ال�س��نة الثاني��ة :عندم��ا ي�صب��ح عم��ر النم��وات اجلدي��دة �س��نة يل��زم احلف��اظ عل��ى الف��رع
الق��دمي حلم��ل الثم��ار مل��دة �س��نة �أخ��رى.
ال�سنة الثالثة :النموات اجلديدة قادرة على حمل الثمار لهذا يلزم �إزالة الفرع القدمي.
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تقليم تربية �أ�شجار النب:

للتذكري  ...فقط
�أف�ض��ل ميع��اد لتقلي��م الرتبي��ة ه��و عقب جمع املح�ص��ول وقبل خ��روج النموات
اجلديدة
وطرق الرتبية املالئمة للأ�صناف املزروعة يف اليمن هي-:
 الطريقة الك�أ�سية (القدحية). الطريقة الهرمية.ويقت�ص��ر تقلي��م الأ�ش��جار يف الطريقت�ين عل��ى
�إزال��ة الأف��رع القدمي��ة لت�ش��جيع النم��وات احلديث��ة
(اجلدي��دة) وتفت��ح الأزه��ار.
طرق تقليم الرتبية:
الطريق��ة الأوىل :تقلي��م الرتبي��ة عل��ى �س��اق
واح��دة:
ت��زرع �ش��جرة ال�بن يف الأرا�ض��ي امل�س��تدمية وت�ترك لتنم��و حت��ى ت�ص��ل �إىل ارتف��اع م��ن -1.5
 2م�تر ،وبع��د ذل��ك يت��م ق��رط القم��ة النامي��ة (�إزال��ة
قم��ة ال�ش��جرة) ويت�س��م ه��ذا الن��وع م��ن الرتبي��ة م��ع
الأ�صن��اف العدين��ي ،التفاح��ي ،بعده��ا يت��م �إزال��ة
الأف��رع املتدلي��ة عن��د منطق��ة اجل��ذع م��ع احلف��اظ
عل��ى الأف��رع القوي��ة ال�س��ليمة و�إزال��ة الأف��رع اجلاف��ة
واملري�ض��ة.
يل��زم �إزال��ة م��ا جمموع��ه ن�ص��ف النم��وات الثانوي��ة
عل��ى ال�س��اق الرئي�س��ي وذل��ك لإح��داث ت��وازن ب�ين
املجم��وع اخل�ض��ري وحج��م ال�س��اق لل�ش��جرة.
الطريقة الثانية :تقليم الرتبية على عدة �سيقان للأ�شجار الفتية:
يت��م ه��ذا الن��وع م��ن تقلي��م الرتبي��ة م��ع الأ�صن��اف ذات النم��و امل�ضغ��وط الر�أ�س��ي بزاوي��ة ح��ادة
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مث��ل ال�صن��ف التفاح��ي بع��د �أن ت�ص��ل �ش��جرة ال�بن �إىل عم��ر الإثم��ار املب�ش��ر م��ن � 4-3س��نوات.
حينئ��ذ يت��م التقلي��م بقط��ع ج��ذع ال�ش��جرة عل��ى ارتف��اع � 60-40س��م ينت��ج ع��ن ذل��ك ظه��ور ع��دة
من��وات يت��م اختي��ار� 2أو  3منه��ا (ح�س��ب رغب��ة امل��زارع) لتنم��و ب�ش��كل دائ��ري عل��ى حاف��ة منطق��ة
القط��ع ،وت�ترك تنم��و حت��ى ت�ص��ل �إىل ارتف��اع م��ا
بني  2-1.5مرت بعدها يتم �إزالة القمم القدمية
و�إزال��ة �أي ف��روع عمودي��ة قدمي��ة لأنه��ا ق��د تك��ون
نا�ش��ئة م��ن �س��رطانات لأن طبيع��ة ال�س��رطانات
تنم��و ب�ص��ورة عمودي��ة.

�أخي املزارع ...
يج��ب علي��ك رعاي��ة �أ�ش��جار ال�بن املقلمة
ب�إج��راء العملي��ات الزراعي��ة العام��ة املرتبطة برفع كفاءة حيوية الأ�ش��جار
من ت�س��ميد وخدمة الرتبة والتع�ش��يب والري ومكافحة الآفات.

تقنيات حت�سني معامالت ما بعد احل�صاد ملح�صول النب وحت�سني اجلودة
جمع الثمار (القطاف):

�أخي املزارع ...
عن��د التزام��ك بجم��ع ثم��ار النب بالط��رق ال�صحيحة �س��يكون مدخال لتح�س�ين
جودة النب.

�شروط جمع ثمار النب:
 �إج��راء عملي��ة القط��ف يف الأي��ام ال�صح��وة ويف�ض��ل �أن يك��ون ذل��ك يف �س��اعات ال�صب��اح �أو�س��اعات م��ا بع��د الظه��ر.
 جتمع الثمار عند و�صولها �إىل مرحلة الن�ضج وي�ستدلعلى ذلك بتلونها الكامل باللون الأحمر الفاحت ،وجتميع
الثمار مع حواملها مع مراعاة عدم ال�ضغط �أو �شد الثمار
�أثناء اجلمع حتى ال تتعر�ض للخدو�ش.
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�أخي املزارع ...
يج��ب ا�س��تبعاد الثم��ار املتقدم��ة يف الن�ضج (حت��ول لونها �إىل الأحم��ر الغامق �أو
البن��ي) ،وكذل��ك الثم��ار امل�صابة واخل�ضراء ،والتي ت�س��قط حتت الأ�ش��جار ،لأن
خلطها مع املح�صول الرئي�س��ي ي�ؤدي �إىل ظهور الطعم ال�س��يئ يف القهوة.

احر���ص �أخ��ي امل��زارع عل��ى ع��دم ت��رك �أي ثم��ار نا�ضج��ة عل��ى الأ�ش��جار ،لأن
تركها ي�ؤدي �إىل حتنطها فت�صبح م�أوى منا�سب للأمرا�ض الفطرية واحل�شرية
الت��ي تنتق��ل من مو�س��م لآخر.
 جتمي��ع الثم��ار املقطوف��ة عل��ى �ش��كل �أك��وام يف�أماك��ن ظليل��ة ومه��واه تهي��ئ يف �أط��راف احلق��ل
وتفر���ش بقط��ع بال�س��تيكية �أو �ش��والت لتجمي��ع
الثم��ار املقطوف��ة حت��ى ال تكت�س��ب روائ��ح الرتب��ة.
 الإ�س��راع بنق��ل الثم��ار املقطوف��ة �إىل الأماك��ناملخ�ص�ص��ة للتجفي��ف ،وع��دم تركه��ا مكوم��ة يف
�أر�ضي��ة احلق��ل لف�ترة طويل��ة حت��ى ال حت��دث
تخم��رات تظه��ر نتائجه��ا ال�س��لبية عل��ى املنت��ج.
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جتفيف ثمار النب:
�أخي املزارع �إن عملية التجفيف اجليدة تعمل على رفع وحت�سني م�ستوى اجلودة،
و�إطال��ة م��دة احلف��ظ والتخزين بالإ�ضافة �إىل تقليل خماطر الإ�صابة بح�ش��رات
و�آفات املخازن.
ن�س��بة الرطوب��ة املنا�س��بة لثم��ار ال�بن
ت�تراوح م��ا ب�ين ()%12 -11
 وي�ستدل على جفاف ثمار النب من خالل: ال�ش��كل الظاه��ري ل�س��طح الق�ش��رة اخلارجي��ةللثم��ار وه�شا�ش��تها ،م��ع حت��ول لونه��ا �إىل البن��ي
الغامق.
 انف�ص��ال ف�ص��ي حب��وب ال�ص��ايف ع��ن اجل��دارالداخل��ي للق�ش��رة ،وميك��ن �س��ماع �ص��وت
الف�صو���ص بو�ض��وح عن��د حتريك جمموعة من
الثم��ار يف قب�ض��ة الي��د.
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�أخي املزارع ...
�إن ارتف��اع املحت��وى الرطوب��ي يف ثم��ار ال�بن املجفف��ة ع��ن  %12ي ��ؤدي �إىل من��و
الأعف��ان واخلمائ��ر وبالت��ايل انخفا���ض ج��ودة املح�ص��ول كم��ا يت�س��بب يف �صعوب��ة
عملي��ة ف�ص��ل الق�ش��ر ع��ن ال�ص��ايف.
تذكر ب�أن...
انخفا���ض املحت��وى الرطوب��ي يف ثم��ار ال�بن املجفف��ة ع��ن  %11ي ��ؤدي �إىل رداءة
النوعي��ة نتيج��ة له�شا�ش��ة ال�ص��ايف وارتف��اع ن�س��بة الك�س��ر �أثن��اء التق�ش�ير.
�أخي املزارع ...
ال ت�ض��ع ثم��ار ال�بن الت��ي ت�س��قط عل��ى الأر���ض م��ع الثم��ار املح�ص��ودة لأنه��ا تك��ون
عر�ض��ة لنم��و العف��ن وت�ؤث��ر عل��ى طعمه��ا وتنق��ل الأعف��ان �إىل الثم��ار ال�س��ليمة
طرق التجفيف:
 -1التجفي��ف ال�شم�س��ي :ين�ثر ال�بن
يف طبق��ات عل��ى �أ�س��طح املن��ازل �أو الأج��ران
ال�صخري��ة امل�س��توية وذل��ك بع��د تنظيفه��ا م��ن
الأترب��ة والأحج��ار و�أي خملف��ات ،ويف حال��ة
كان ال�س��طح املخ�ص���ص للتجفي��ف ترابي �اً يت��م
التغطي��ة بال�ش��واالت �أو الطرابي��ل ون�ش��ر ال�بن
عليه��ا وت�س��تغرق م��دة التجفي��ف به��ذه الطريق��ة
( )14 -7يوم �اً وح�س��ب �س��ماكة طبق��ة الثم��ار.
 -2جتفي��ف الظ��ل :ين�ثر ال�بن يف �أماك��ن ال
ت�ص��ل �إليه��ا �أ�ش��عة ال�شم���س املبا�ش��ر وتك��ون بعي��دة
ع��ن الأمط��ار واحليوانات والدواجن وخملفاتها،
ويع��اب عل��ى ه��ذه الطريق��ة �أن الق�ش��ر ميي��ل �إىل
الل��ون الأ�س��ود وه��ي �صف��ة غ�ير مرغوب��ة كم��ا ت�س��تغرق ف�ترة طويلة مقارنة بالط��رق الأخرى.
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-3املجففات اخل�شبية  /احلديدية (ال�سلكية):
ت�صن��ع م��ن عوار���ض خ�ش��بية �أو حديدي��ة (�أ�س��رة) مرتفع��ة ع��ن الأر���ض وتثب��ت يف قاعدته��ا
�ش��بك �س��لكي �أو ظل��ة م�ش��اتل ت�ش��كل م��ا ي�ش��به الغرابي��ل لك��ن فتحته��ا تك��ون �صغ�يرة ال ت�س��مح
مب��رور احلب��وب امل��راد جتفيفه��ا .وتختل��ف �أبع��اد ه��ذه املجفف��ات (الط��ول والعر���ض) بحي��ث
تتنا�س��ب م��ع كمي��ة ال�بن امل��راد جتفيف��ه.

مميزات املجففات اخل�شبية  /احلديدية:
 جتان�س جتفيف املح�صول. �سهولة التنظيف و�إزالة ال�شوائب. وج��ود الفتح��ات ت�س��مح بالتب��ادالت الهوائي��ةللثمار مع الو�س��ط اخلارجي.
 تقليل الفاقد. خف�ض املدة الالزمة للتجفيف.التق�شري:
�أخي املزارع ...
عن��د ا�س��تخدامك للط��رق التقليدي��ة لف�ص��ل حب��وب ال�بن ع��ن الق�ش��ر (ا�س��تخدام
�أدوات بدائية �أو طواحني معدلة) غري جمدية �إذ ت�ؤدي �إىل ارتفاع ن�س��بة الفقد
والتك�س�ير وعدم الف�صل الكامل للق�ش��ور فرتتفع ن�س��بة ال�ش��وائب ،كما �أن ا�ستخدام
املطاح��ن املعدل��ة وا�س��تخدامها لأكرث م��ن مادة تعمل على �إك�س��اب النب نكهة وطعم
غ�ير منا�س��بة ،وبذل��ك يفقد ال�بن جودته وبالتايل تقل قيمته الت�س��ويقية.
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لذل��ك وج��دت ت�صامي��م ملق�ش��رات �آلي��ة تق��وم به��ذه املهم��ة دون �إح��داث �أ�ض��رار
تذك��ر عل��ى حب��وب ال�ص��ايف ،خا�ص��ة �إذا كان��ت درج��ة رطوب��ة ال�بن �ضم��ن احلدود
املتف��ق عليه��ا والت��ي تق��در ب  %12-11وزن�اً.
وت�صمي��م ه��ذه الآالت �أم��ا يك��ون ب�ش��كل
مفرد �أو مرتبطاً بعدة �آالت �أخرى مثل �آالت
التنظي��ف و�آالت الف��رز ،وق��د تك��ون م�صمم��ة
�ضم��ن وح��دة متكامل��ة يق��وم كل ق�س��م منه��ا
مبعامل��ة معين��ة ب��د ًء م��ن التنظي��ف الأويل
وانته��ا ًء بالتعبئ��ة.
التلميع:
الغر���ض منه��ا �إزال��ة الغ�ش��اء الداخل��ي
املحيط بال�صايف واملعروف بالغالف الف�ضي،
و�إزالت��ه بالتلمي��ع يك�س��ب احلب��وب �صف��ة
اللمع��ان.
التدريج:
يف ه��ذه العملي��ة يت��م ف�ص��ل ال�ص��ايف وفق �اً
للحج��م ،با�س��تعمال غرابي��ل متدرج��ة الثق��وب ت�س��مح مب��رور احلب��وب ذات الأبع��اد املت�س��اوية
لت�ش��كل رتب��ة �أو درج��ة تتح��دد عل��ى �أ�سا�س��ها الأ�س��عار.

35

الدليل اإلرشادي في زراعة وتحسين إنتاجية

ودة مح
وج

صول

البن

الفرز:
وه��ي مرحل��ة تهيئ��ة املح�ص��ول للت�س��ويق ت�س��تبعد كاف��ة ال�ش��وائب غ�ير املرغوب��ة كاحلب��وب
ال�س��وداء واملتخم��رة وتل��ك الت��ي مل تق�ش��ر �أو حتت��وي عل��ى �أج��زاء م��ن الق�ش��رة ،واحلب��وب
ال�ضام��رة وامل�ش��وهة بالإ�ضاف��ة �إىل احلب��وب املعروف��ة بالفيل��ة (حب��وب كبرية احلجم) التي مل
تف�ص��ل بعملي��ة التدري��ج� .ص��ورة ()53 ،52

اعل��م �أخ��ي امل��زارع  /امل�س��وق �أن وج��ود �ش��وائب ب�ين حم�صول النب تعم��ل على تدين
اجلودة وبالتايل انخفا�ض �أ�سعاره ،لذلك يجب احلر�ص على �إجراء عملية الفرز
الت��ي تتم �آليا �أو يدوي ًا.

�أخي املزارع ...

عن��د تعبئ��ة وتخزين حم�صولك من النب بالطرق ال�صحيحة وال�س��ليمة ي�س��اعدك
على التحكم يف الت�سويق وحتقيق عائدات جمزية.
�شروط العبوات:
 .1يعب��أ ال�بن يف عب��وات منف��ذة لله��واء مث��ل �أكيا���س (ج��واين)
اجلوت �أو الكتان �أو �أي عبوات منا�سبة.
 .2تك��ون العب��وات جدي��دة ونظيف��ة وخالي��ة م��ن امللوث��ات
والروائ��ح.
� .3أن حتت��وي العب��وات عل��ى بطاق��ة تعريفي��ة تو�ض��ح بل��د
املن�ش ��أ ،ا�س��م املنت��ج ،ودرجت��ه ،ا�س��م ال�صن��ف ،وتاري��خ الإنت��اج،
وتاري��خ انته��اء ال�صالحي��ة (بال�ش��هر وال�س��نة).
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�أخ��ي امل��زارع  /امل�س��وق �أن التعبئ��ة يف �أكيا���س م��ن اخلي���ش تتي��ح حلب��وب ال�بن
االحتف��اظ برطوب��ة مت�س��اوية (.)%12-11
�شروط املخازن:
يجب �أن تتوفر يف خمازن النب ال�شروط التالية:
 �أن تك��ون جدرانه��ا ا�س��منتية نظيف��ةوخالي��ة م��ن ال�ش��قوق.
 �أن حتتوي على فتحات تهوية. بعيدة عن م�صادر الروائح. �أال تزي��د رطوب��ة املخ��زن ع��ن  %60ودرج��ةاحل��رارة ع��ن  20درج��ة مئوي��ة.
 �أن تتوف��ر فيه��ا طبلي��ات خ�ش��بية ترتف��عع��ن �أر�ضي��ة املخ��زن بح��وايل � 15س��م وتبتع��د
ع��ن اجل��دران � 15س��م �أي�ض��ا تر�ص��ف العب��وات عل��ى ه��ذه الطبلي��ات ف��وق بع�ضه��ا بحيث تكون يف
م�أم��ن م��ن رطوب��ة �أر�ضي��ة املخ��زن والت��ي حت��دث تغ�يراً يف الل��ون وظه��ور التخم��رات.
احر���ص �أخ��ي امل��زارع عل��ى �أن ال تزي��د ف�ترة التخزي��ن ع��ن �س��نة حت��ى ال حت��دث
تغ�يرات غ�ير مرغوب��ة يف حم�ص��ول ال�بن
�شروط النقل:
ينق��ل ال�بن املع��د للت�صدي��ر بو�س��ائل نق��ل
نظيف��ة خالي��ة م��ن امللوث��ات.
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قيا�س اجلودة على �أ�سا�س حجم الثمار:
لتحدي��د درج��ات ج��ودة ثم��ار ال�بن عل��ى �أ�سا���س احلج��م ح�س��ب النظ��ام
الأمريك��ي للموا�صف��ات وحتدي��د درج��ات ثالث��ة جل��ودة ثم��ار ال�بن
م

درجة اجلودة

احلجم

املقيا�س (ملم)

1
2
3

الدرجة الأوىل
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة

الكبري
املتو�سط
ال�صغري

16-15
14-12
10-8

قيا�س اجلودة على �أ�سا�س ن�سبة ال�شوائب:
يب�ين اجل��دول الت��ايل اجل��ودة عل��ى �أ�سا���س ن�س��بة ال�ش��وائب يف عين��ة
ع�ش��وائية من ثمار النب تزن  300جم وهذا النظام يحدد  8م�س��تويات من
اجل��ودة ومنه��ا نح�ص��ل عل��ى  3درج��ات لثم��ار ال�بن
م

درجة اجلودة

1

)الدرجة الأوىل (اجلودة عالية

2
3

الدرجة الثانية (رديء النوعية وغري قابل
)للت�صدير
)الدرجة الثالثة (�أدنى درجة

عدد ال�شوائب كمياً

امل�ستوى
1
2
3
4
5
6

�صفر 3-
13-4
25-14
45-26
100-46
153-101

7

340-154

8

 341وما فوق

ال�ش��وائب تت�ضم��ن الثم��ار غ�ير املق�ش��ورة والثم��ار الفي��ل (كب�يرة
ع��ن احلج��م الطبيع��ي) والثم��ار املعطوب��ة وال�ضام��رة وذات الل��ون
الأ�س��ود ،وامل�صاب��ة باحل�ش��رات ،والأحج��ام ال�صغ�يرة ،واملك�س��ورة،
والق�ش��ر ،وم��واد غريبة.
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تقييم جودة النب
مقايي�س جودة النب:
تتح��دد موا�صف��ات ج��ودة ال�بن بالعدي��د م��ن املقايي���س البع���ض منه��ا �ش��كلية (مظهري��ة)
والأخرى كيميائية (حتليلية) و�أخرى فيزيائية بالإ�ضافة �إىل نتائج االختبارات التي جترى
لفنج��ان القه��وة (النكه��ة والطع��م) والت��ي يتح��دد عل��ى �ضوئه��ا �س��عر البي��ع.
جدول يو�ضح بع�ض املوا�صفات (ال�شكلية ،والكيميائية ،والفيزيائية) واملحددة
لدرجة اجلودة.
م

ال�صفة

1

لون الثمار عند القطف
)(درجة الن�ضج

2

حجم حبوب ال�صايف

3

لون �أعلى حبة ال�صايف

4

لون �أ�سفل حبة ال�صايف

5

�سطح حبة ال�صايف

6

ن�سبة الرطوبة من الوزن

7

عدد ال�شوائب يف 500
جرام �صايف

الدرجة
املوا�صفات
1
�أحمر كامل
2
�أ�صفر
3
�أخ�ضر
1
كبري  12-9ملم
2
متو�سط  8-6ملم
3
�صغري �أقل من  6ملم
1
خم�ضرة
2
خم�ضرة فاحتة
3
فاحتة
م�صفرة يف كل الدرجات
1
�أمل�س وم�ستوي
خفيف �إىل متو�سط
2
التجعد
3
متجعد
1
%13-11
2
%16-14
3
 17وما فوق
1
�صفر45-
2
153-46
3
 154وما فوق

النوعية
ممتازة
متو�سطة
رديئة
ممتازة
متو�سطة
رديئة
ممتازة
متو�سطة
رديئة
ممتازة
متو�سطة
رديئة
ممتازة
متو�سطة
رديئة
ممتازة
متو�سطة
رديئة
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ودة مح
وج

صول

البن

التقييم وفق ًا ملظهر النب املحم�ص:
تقيي��م ال�بن باالعتم��اد عل��ى مظه��ر التحمي���ص ال��ذي
يج��ري يف �أف��ران ت�تراوح حرارته��ا ب�ين ( 240-180درج��ة
مئوي��ة) ومل��دة ( 20-15دقيق��ة) م��ع التقلي��ب امل�س��تمر،
ويك��ون التحمي���ص �أم��ا غامق �اً �أو فاحت �اً ويتح��دد ذل��ك
ح�س��ب ذوق امل�س��تهلك.
التقييم وفق ًا لفنجان القهوة:
يعتم��د ه��ذا التقيي��م بدرج��ة �أ�سا�س��ية عل��ى الطع��م
والرائح��ة لفنج��ان القه��وة املح�ض��ر بطريق��ة الرت�ش��يح.
ويق��وم به��ذه العملي��ة خ�براء متخ�ص�ص��ون ي�س��مون
(الذواق��ة) ويتمتع��ون بحا�س��تي ال�ش��م وال��ذوق العاليت�ين
وي�س��تطيعون خالله��ا من��ح الدرج��ات املنا�س��بة لكل �صنف
م��ن �أ�صن��اف ال�بن.
ميك��ن الق��ول �إن البل��دان املنتج��ة �أو امل�س��تهلكة
لل�بن حتر���ص عل��ى و�ض��ع معاي�ير ملزم��ة للت��داول
يتقي��د به��ا القائم��ون عل��ى الإنت��اج والت�س��ويق
والت�صدي��ر والت�صني��ع.
املوا�صفات القيا�سية اليمنية للنب الأخ�ضر:
يع��رف ال�بن الأخ�ض��ر ب�أن��ه احلب��وب اجلاف��ة للأ�صن��اف الناجت��ة ع��ن نبات��ات ال�بن ،ويف الآون��ة
الأخ�يرة �أق��رت اجله��ات املعني��ة تطبي��ق موا�صف��ات دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي على بع�ض
املنتج��ات اليمني��ة ومنه��ا املوا�صف��ات القيا�س��ية اخلا�ص��ة بح��ب ال�بن الأخ�ض��ر حيث �صنف النب
الأخ�ض��ر تبع �اً جلودت��ه (الدرج��ة املمت��ازة ،الدرج��ة الأوىل ،الدرج��ة الثاني��ة) عل��ى �أن يحق��ق
ال�ش��روط التالية:
 �أن يكون حمتفظاً بخوا�صه الطبيعية ،وخالياً من التزنخ �أو �أي روائح غريبة.40
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 التجان�س يف احلجم واللون. �أال يحتوي على امللونات اال�صطناعية بهدف تغيري اللون احلقيقي �أو �إخفاء �أحد العيوب. �أال تزيد فيه ن�سبة بقايا املبيدات عن احلدود امل�سموح بها. �أال تزي��د الن�س��ب املئوي��ة للعي��وب امل�س��موح به��ا يف الدرج��ات املختلف��ة لعين��ة وزنه��ا  300ج��رامح�س��ب ما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
م

)العيوب (عدد

حب غري مق�شور
1
حب مك�سور
2
)حب كبري (فيل
3
حب �أ�سود
4
حب معطوب
5
حب �ضامر
6
 7حب م�صاب باحل�شرات
ق�شر
8
مواد غريبة
9
احلد الأق�صى للتجاوزات
امل�سموح بها ملجموع العيوب

التجاوزات امل�سموح بها
الدرجة املمتازة الدرجة الأوىل الدرجة الثانية
8
5
2
8
5
2
5
2.5
1
3
2
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
3
2
1
6
3
1
%2

%8

%10

امل�صدر :الهيئة اليمنية للموا�صفات واملقايي�س
و�أي�ض �اً م��ن احل��دود الدني��ا امل�س��موح به��ا �أال تزي��د ن�س��بة الرطوب��ة ع��ن  %12وزن �اً ،و�أال تق��ل
ن�س��بة الكافئ�ين ع��ن  %1وزن�اً ،و�أال تق��ل ن�س��بة الده��ن ع��ن  %10وزن�اً ،كم��ا يج��ب �أن يت��م �إنتاج��ه
طبقاً لل�شروط ال�صحيحة يف م�صانع الأغذية والعاملني بها ،و�أن يكون خالياً من الفطريات
و�أي �أحي��اء دقيق��ة ممر�ض��ة �أو ملوث��ات �ض��ارة مث��ل العنا�ص��ر املعدني��ة ال�س��امة ...ال��خ.
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42

الآفات والأمرا�ض

م

1

�صانعة الأنفاق

 خارز النبفرا�شة ثمار النب

2

املكافحة املتكاملة لآفات النب
الأعرا�ض

املكافحة

 تق��وم يرق��ات خ��ارز ال�بن بثق��ب الثم��ار يف اجلوان��ب ونهاي��ة �إجراء عملية تنظيف دورية للحقولالثمرة ويتحول لون الثمرة امل�صابة �إىل اللون البني
 املمار�س��ات الزراعي��ة :مث��ل التدخي��ل با�س��تخدام تتغ��ذى الريق��ات عل��ى حمتوي��ات الثم��رة وترتكه��ا فارغ��ة خملف��ات احليوان��ات يف اللي��ايل البي���ض م��ن كل �ش��هروجافة
 �إزال��ة وح��رق كل الثم��ار القدمي��ة قب��ل الإزه��ار ملن��عانتق��ال الإ�صاب��ة
 التعجيل بعملية جني املح�صول تك��رار احل�ص��اد كل �أ�س��بوعني للتخل���ص م��ن الثم��ارالت��ي ق��د تظ��ل م ��أوى للح�ش��رات
 املكافحة احليوية :ا�ستخدام امل�صائد للحد من الآفة املكافح��ة الكيميائي��ة  :ت�س��تخدم يف حال��ة الإ�صاب��ةال�ش��ديدة وبع��د ا�ست�ش��ارة املخت���ص يف قاي��ة النب��ات.
 قط��ع �أف��رع خ�ض��راء م��ن �أ�ش��جار الإث��أب وو�ضعه��ا ف��وق�أ�ش��جار ال�بن لط��رد الفرا�ش��ة ومنه��ا م��ن التزاوج

عبارة عن فرا�شة ت�ضع بي�ضها على الأوراق وتفق�س اىل
يرقات تقوم مبهاجمة الأوراق وت�ؤدي اىل موتها

 املمار�س��ات الزراعي��ة ال�صحيح��ة والتغذي��ة املثالي��ةللأ�ش��جار
�إزالة وحرق احل�شائ�ش التي تعترب عائل للح�شرات املحافظة على املفرت�سات الطبيعية مثل الدبابري جمع الأوراق امل�صابة املكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات
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الآفات والأمرا�ض

حفار ال�ساق ال�سوداء

م

3

احل�شرة الق�شرية
اخل�ضراء

املكافحة املتكاملة لآفات النب
الأعرا�ض

املكافحة

 م�شاهدة �أوراق �صفراء ذابلة يف نهاية الأغ�صان والفروع  -تقليم الأغ�صان وال�سيقان امل�صابة وحرقه م�ش��اهدة ثق��وب بحج��م الدبو���س يف اجلان��ب ال�س��فلي م��ن  -الت�سميد الكايف للأ�شجار و�إبقاء املح�صول قوياًال�س��اق واجل��ذع وق��د ت�ش��اهد
احل�ش��رات ال�صغ�يرة ال�س��وداء -ملكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��د
والبي���ض داخ��ل الأن�س��جة امل�صاب��ة
ا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات

 �إجراء عملية تنظيف دورية للحقول القيام بعملية التدخني مكافح��ة النم��ل ال��ذي يتغ��ذى عل��ى الن��دوة الع�س��ليةوج��ود ثق��وب عل��ى �أج��زاء النب��ات الأوراق وال�س��يقان وعن��د الت��ي تف��رزه احل�ش��رة حي��ث �أن الإ�صاب��ة ال�ش��ديدة حت��دث
الإ�صاب��ة ال�ش��ديدة ت�صب��ح الأوراق �صف��راء  ،تق��زم اجل��ذور عن��د وج��ود النم��ل
وتتحول الأوراق وال�س��يقان اىل اللون الأ�س��ود ب�س��بب الندوه  -املمار�سات الزراعية والتغذية املثلى
الع�س��ليه الت��ي ينموعليه��ا فط��ر العف��ن الأ�س��ود
 التخل���ص م��ن الأغ�ص��ان والأوراق امل�صاب��ة و�إزال��ةالأف��رع الغ�ير مرغوب��ة
ملكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات
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44

م

الآفات والأمرا�ض

البق الدقيقي

دودة الأر�ض البي�ضاء

املكافحة املتكاملة لآفات النب
الأعرا�ض

املكافحة

 الت�أك��د م��ن خل��و امل��واد الزراعي��ة اجلدي��دة م��ن الب��قالدقيق��ي
�ى
�
ل
ع
�ر
�
ه
تظ
ح�ش��رة �صغ�يرة طري��ة مغط��اه بطبق��ة �ش��معية
وتتغذى  -التغذي��ة الكافي��ة للأ�ش��جار القدمي��ة وال�ضعيف��ة
النب��ات ب�ش��كل جتم��ع قطن��ي املظه��ر يف �أجزاء النبات
بال�س��ماد البل��دي
عوال�ل�ىأزه�كل�ار الأج��زاء اخل�ض��راء يف النب��ات والثم��ار احلديث��ة  -اقتالع �أو حرق الأ�شجار التي تعاين من �أ�ضرار بالغة
 املكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات

 العناي��ة بالأ�ش��جار كال��ري املنتظ��م والت�س��ميد بالذب��لالق��دمي املتحل��ل
توق��ف من��و الأ�ش��جار ويح��دث ذب��ول تدريج��ي ويف حال��ة  -قل��ب الرتب��ة وجم��ع الريق��ات وقتله��ا �أو تعري�ضه��ا
الإ�صاب��ة ال�ش��ديدة جت��رد الأ�ش��جار م��ن املجم��وع اجل��ذري للطي��ور للتغذي��ة عليه��ا
 املكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات
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ودة مح
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البن

م

الآفات والأمرا�ض

)الأر�ضة ( النمل الأبي�ض

الأنرثاكنوز
( اللفحة البنية )

املكافحة املتكاملة لآفات النب
الأعرا�ض

وجود اخل�شب امليت حيث يتكاثر النمل الأبي�ض فيه

ي�صي��ب الفط��ر الأوراق وال�س��يقان والثم��ار وتظه��ر
الأعرا���ض عل��ى الأوراق عب��ارة ع��ن بق��ع �صغ�يرة �صف��راء
تتح��ول �إىل الل��ون البن��ي
يظه��ر يف الثم��ار ال�صغ�يرة والنا�ضج��ة ب�ش��كل ا�س��وداد
تدريج��ي لثم��ار ال�بن اخل�ض��راء وظه��ور بق��ع منخف�ض��ة
تتح��ول لل��ون الأ�س��ود ق��د تنم��و وت�س��بب تعف��ن كام��ل للثم��ار

املكافحة
 ك�ش��ط جمي��ع الأنف��اق املوج��ودة ونظاف��ة الأ�ش��جاروال�س��يقان م��ن احل�شائ���ش
 زراع��ة ال�بن يف �أر���ض نظيف��ة مت فيه��ا �إزال��ة جمي��ع�أج��زاء الأ�ش��جار مب��ا فيه��ا اجل��ذور
 التقليم اجليد للأخ�شاب امليتة نظافة احلقل من املخلفات النباتية ملكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات
 التقلي��م اجلي��د والتخل���ص م��ن الف��روع امل�صاب��ةوحرقه��ا
 جمع الأوراق امل�صابة وحرقها ا�ستخدام �أ�صناف مقاومة للمر�ض �إزالة الثمار امل�صابة وحرقها تنظيم الري خا�صة يف الأرا�صي املروية تطبيق العمليات الزراعية املنا�سبة ملكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات
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م

الآفات والأمرا�ض

ال�صد�أ

مر�ض تعقد اجلذور
النيماتودي

املكافحة املتكاملة لآفات النب
الأعرا�ض

املكافحة

 االعتدال يف الري يجب اختيار موقع منا�سب للم�شتل فيه تهوية كافيةتب��د�أ ال
أعرا���ض عل��ى ال�س��طح ال�س��فلي ل�ل�أوراق عب��ارة ع��ن  -زراعة الأ�صناف املقاومة للمر�ض
أ�ص
�
�ون
�
ل
ذات
بق��ع دائري��ة
وعندماف��ر ،تك�بر هذه البق��ع وي�صبح لونها  -تطبي��ق املمار�س��ات الزراعي��ة ال�س��ليمة مث��ل التقلي��م
يف املركز رمادي
تلتحم هذه البقع مع بع�ض ي�ؤدي والت�س��ميد وغ�يره
�إىل جف��اف وت�س��اقط الأوراق
 املكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات

 عدم زراعة �شتالت م�صابة االعتدال يف الري لل�شتالت جتنب الزراعة يف الرتبة الرطبة ا�ستخدام بذور خالية من الأمرا�ضي�صي��ب ه��ذا املر���ض ال�بن يف امل�ش��تل �أو يف الأر���ض امل�س��تدمية  -جتن��ب الإ�س��راف يف �س��قي الب��ذور وتعقيمه��ا مبحل��ول
 ،وي�صيب ال�شتالت والنباتات الكبرية من �أعي عمر وتظهر النحا���س %0,5
الأعرا���ض عب��ارة ع��ن ا�صف��رار للنب��ات وتقزمه��ا م��ع ظه��ور  -معاجلة البذور باملاء ال�ساخن �إذا لزم الأمر
 العناي��ة باحل��رث اجلي��د وجتن��ب ج��رح اجل��ذور وق��تعق��د �أو تورم��ات عل��ى اجل��ذور
احل��رث م��ع تقلي��ب الرتب��ة
 املكافح��ة باملبي��دات يف حال��ة ا�ش��تداد الإ�صاب��ة وبع��دا�ست�ش��ارة املخت���ص يف وقاي��ة النب��ات
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�أعرا�ض نق�ص العنا�صر الغذائية على �أ�شجار النب
حي حتتاج �إىل التغذية كغريها من الكائنات احلية املوجودة على �سطح الأر�ض،
�شجرة النب كائن ٌّ
ولأن��ه كائ��ن منت��ج فه��و يغ��ذي نف�س��ه بنف�س��ه ع��ن طري��ق امت�صا���ص العنا�ص��ر ،والأم�لاح املعدني��ة من
الرتب��ة  ،و�أيّ نق���ص م��ن العنا�ص��ر الغذائي��ة ي�ؤث��ر ب�ش��كل مبا�ش��ر عل��ى النبات��ات ،م��ن حي��ث �ش��كلها
اخلارج��ي ،ومنوه��ا ،و�إثمارها.
وم��ن امله��م ج��داً التفري��ق ب�ين �أعرا���ض نق���ص العنا�ص��ر الغذائي��ة عل��ى النب��ات والأعرا���ض املر�ضي��ة
الت��ي ت�صي��ب النب��ات يف مراح��ل خمتلف��ة وفيم��ا يل��ي ملخ�ص لأهم �أعرا���ض نق�ص العنا�صر الغذائية
عل��ى �أ�ش��جار ال�بن م��ع التو�ضيح بال�صور.

ال�صورة التو�ضيحية

العن�صر
الغذائي

�أعرا�ض نق�ص العن�صر الغذائي على
الأ�شجار

النرتوجني �إ�صفرار الأوراق خ�صو�ص ًا القدمية
) الآزوت ( وميتد الإ�صفرار �إىل الورقة
كلهاويزداد اال�صفرار �إىل اللون
الربتقايل �أو الأ�صفر امل�صفر وينخف�ض
حجم الورقة  ،ويقل �سرعة منو
النبات وتتقزم الأ�شجار ويكون منوها
�ضعيف وعندما يكون النق�ص �شديد
تت�ساقط الأوراق ويقل الإثمار بدرجة
كبرية ،ويتقزم النبات ،وعدم منوه
ب�شكل طبيعي
الف�سفور تظهر الأعرا�ض يف الأوراق القدمية
حيث تظهر امل�ساحات ال�صفراء غري
املنتظمة �أو ً
ال يف الأوراق ويكون مظهر
الورقة مرق�ش ،وقد تتحول الأوراق
�إىل اللون الأحمر �أو البنف�سجي يف
مراحل متقدمة وهذا ي�ؤدي النخفا�ض
منو النبات ،ويتحول لون عروق
الأوراق �إىل احلمرة  ،وتت�ساقط
الرباعم الزهرية وينخف�ض منو
اجلذور تدريجي ًا
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ال�صورة التو�ضيحية

ودة مح
وج

العن�صر
الغذائي

صول

البن

�أعرا�ض نق�ص العن�صر الغذائي على
الأ�شجار

البوتا�سيوم تظهر الأعرا�ض النا�شئة على الأوراق
القدمية وميكن �أن تظهر على النبات
ب�أكمله يف حالة الإ�صابة ال�شديدة،
وتبد�أ الإ�صابة يف وجود ا�صفرار
مبدئي على حواف الأوراق ثم يتطور
�إىل وجود بقع ميتة ،ثم تت�ساقط
الأوراق
الكال�سيوم تبد�أ الأعرا�ض مبوت الأطراف ،
وعدم انتظام منو الأجزاء الزهرية،
وا�صفرار الأوراق املتربعمة اجلديدة،
تظهر بقع غامقة وحمرتقة على
�سطح الأوراق ،ويحدث جفاف �أطراف
الأوراق حديثة النمو ثم تلتوي
وت�سقط ويف مراحل متقدمة ي�ضعف
هيكل جذع ال�شجرة
املاغن�سيوم �إ�صفرار الأوراق مع بقاء العروق
الو�سطية خ�ضراء وينت�شر اللون
الأ�صفر من قمة الورقة �إىل قاعدتها
 ،وقد تكون الأوراق حماطة ب�شريط
�أخ�ضر فاحت وي�ؤدي النق�ص احلاد
�إىل وجود بقعة بنية منخورة على
�أطراف الأوراق ،وتت�ساقط الأوراق
تباع ًا الكبرية ثم ال�صغرية ثم الأوراق
النامية
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العن�صر
الغذائي

�أعرا�ض نق�ص العن�صر الغذائي على
الأ�شجار

الكربيت

ظهور الأوراق باللون الأ�صفر ال�شاحب،
حيث ي�صفر زوج من الأوراق وتبدو
العروق الورقية �أقل خ�ضرة من ال�ساق،
وتكون الأوراق �أقل حجم ًا ومنحنية
�إىل �أ�سفل ،وجفاف الفروع الغ�ضة
يف الأ�شجار ،و�ضعف يف منو اجلذور
وظهورها على �سطح الرتبة
ظهور بقع �صفراء يف احلواف وما بني
العروق الورقية ال�صغرية ،وحتول لون
العروق ال�صغرية للون الرمادي الباهت
يف حال زيادة معدل النق�ص يف هذا
العن�صر ،ويحدث تقزم النبات ،ونق�ص
النمو ب�شكل عام ويحدث ا�صفرار
الأوراق مع وجود خطوط ملونة
البني ،والربتقايل يف العروق
باللون
ّ
الورقية ال�صغرية
حتول الأوراق حديثة النمو للون
الأ�صفر ،واحرتاق �أطراف الأوراق،
وجزء من ال�ساق النامية ،بحيث ت�صبح
جميعها بنية اللون ،ويف حاالت النق�ص
ال�شديد لهذا العن�صر ف�إن الورقة
حترتق ب�شكل كامل ،وخا�صة يف النمو
احلديث ،و�ضعف الإنتاج ب�شكل عام

املنجنيز

احلديد
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ال�صورة التو�ضيحية

ودة مح
وج

العن�صر
الغذائي

�أعرا�ض نق�ص العن�صر الغذائي على
الأ�شجار

الزنك

وجود اللون الأخ�ضر الغامق يف و�سط
الأوراق ،بينما ينت�شر اللون الأ�صفر
على جوانب الأوراق ،وبني العروق
الورقية ،وتكون �أوراق ق�صرية و�صغرية
ذات �أطوال متباينة ويحدث الإ�صفرار
يف الأوراق احلديثة  ،وحتول لون
الأن�سجة �إىل اللون البني  ،ثم موتها
 ،و�صغر حجم الثمار ،وزيادة �سمك
ق�شرتها ،و�ضعف قدرة الأ�شجار على
تكوين عقد ثمرية جديدة ،وكذلك
�ضعف يف �إنتاج الثمار
تكون الأوراق ذات لون �أ�صفر �شاحب
وم�شوهة و�سميكة وملم�سها خ�شن ،
ويالحظ �أي�ض ًا موت القمم النامية

البورون

النحا�س
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صول

البن

�إ�صفرار امل�سافات الواقعة بني العروق
الرئي�سية  ،وتذبل �أو ت�صفر الأوراق
احلديثة � ،أو الرباعم الورقية  ،ويكون
لون العروق �أخ�ضر فاحت وتلتوي
الأوراق ال�صغرية مما ي�ؤدي �إىل موت
.الأطراف

ال
دلي
ل اإلر
شادي في زراعة وتحسين إنتاجية وجودة محصول البن

51

الدليل اإلرشادي في زراعة وتحسين إنتاجية

52

ودة مح
وج

صول

البن

