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الفصل األول :هل جودة املواد النباتية مهمة إلنتاجية املوز؟
إن زراعــة املــوز الحلــو و مــوز البالنتــن و مــوز الطبــخ مهمــة للمزارعــن الصغــار يف املناطــق اإلســتوائية
و شــبه اإلســتوائية ألنهــا توفــر لهــم غــذاء متنــوع ودخــل للماليــن مــن العائــات الريفيــة.
كل عــام تســتعمل العائــات الريفيــة  20إىل  30مليــار مــن الخلفــات او الفســائل وأصنــاف أخــرى مــن
املــواد الزراعيــة.
يقــدم هــذا الدليــل املصــور ملحــة عامــة عــن املامرســات الرئيســية التــي تســمح بإنتــاج مــواد زراعيــة
ســليمة ذات إنتــاج أحســن لصغــار املزارعــن حســب اآلفــات و األم ـراض املوجــودة.
أٌنجــز هــذا الدليــل كذلــك ،للمســاهمة يف تحســن التخطيــط إلكثــار املــواد الزراعيــة يف إطــار مشــاريع
التنميــة الريفيــة و املســاعدة يف حالــة حــدوث كــوارث.
نســخة مبســطة لهــذا الدليــل متوفــرة عــى شــكل بطاقــات مخصصــة للمزارعــن الصغــار والتــي تتميــز
بصــور عديــدة.
ميكــن للمصطلحــات و التوضيحــات املتعلقــة بالطــرق املختلفــة أن ترتجــم ،إذا اقتىض األمــر ،إىل اللهجات
و اللغــات املحلية.

 1نســتعمل يف هــذا الدليــل مصطلــح املــوز لتعيــن التنــوع الكبــر للنــاذج و األصنــاف املوجــودة يف نــوع موســا إال يف حالــة وجــود اختالفــات هامــة
يف األصناف .إذا كان فريق يتحىل بأهمية خاصة سوف نذكره بالطريقة التالية :موز أ أ أ  ،موز أ أ ب  ،موز أ ب ب ....إلخ .
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التقليل من اآلفات و إنتقال األمراض:
تعتــر كل فســيلة او خلفــة هــي فرصة لتحســن اإلنتــاج والجودة بالنســبة
لصغــار املزارعــن  ،ولكــن ميكنهــا كذلــك أن تعطــي نبتــة غــر منتجــة .كام
هــو الحــال لــكل الزراعــات ذات اإلكثــار الخــري  ،اإلختيــار الــيء ملــواد
الــزرع ميكــن أن يســهل وجــود آفــات حرشيــة ،أمـراض فطريــة ،بكترييــة
وفريوســات .ميكــن ملــواد الــزرع امللوثــة بآفــات او أمـراض أن تتســبب يف
خســائر اإلنتــاج تقــدر مــا بــن  20إىل  100%للحصــدة األوىل إعتــادا ً عىل
نــوع اآلفــة و ميكــن أن تقلــل يف عــدد الحصــدات اىل النصــف أو أكــر.
إن الحصــول عــى مــواد زرع ســليمة متامــاً يعتــر تحديــا كبــرا
لصغاراملنتجــن ألنهــم ال يحتاجــون إىل خمســة أو عــرة نبتــة يف كل
عــام ،بــل يحتاجــون للمئــات إىل اآلالف .إن إصابــة  10أو  % 20فقــط
مــن مــواد الــزرع تــؤدي إىل انتشــار رسيــع لإلمـراض و اآلفــات يف النباتــات
الســليمة ،مــا يــؤدي إىل تقلــص حجــم القــرط و عــدد الحصــدات .إن
بعــض األم ـراض مثــل فــرس تــورد القمــة والذبــول الفيوزاريومــي التــي
تصيــب املــوز ـ مميتة،والنباتــات الجديــدة ذات الفســائل املصابــة غــر
منتجــة متامــا.

بالنســبة للمنتجــن الصغــار الذيــن ميلكــون حديقــة متنوعــة يف الفنــاء الخلفــي  ،االعتــاد عــى خلفــات خاليــة
مــن األمـراض و الحـرات و اآلفــات يشء مهــم جــدا .لكــن فيــا يخــص اســتهالكهم الخــاص ،ميكنهــم تفضيــل
تنــوع أكــر يف األصنــاف التــي تنتــج بعــض الســبائط كل شــهر لإلســتهالك املنــزيل( ج أ ).GO
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تحسني القدرة اإلنتاجية:
كل خلفــة تغــرس لديهــا قــدرة إلنتــاج الســبيطة ،والتــي يعتمــد حجمهــا
وخصائصهــا عــى النبــات األم .خــال آالف الســنني ـ إختاراملزارعــون
نباتــات املــوز بخصائــص اســتثنائية للزراعــة و إعــادة الغــرس مــا أدى
إىل التنــوع البيولوجــي الزراعــي يف العــامل ،إذ أن منتجــي املــوز يف رشق
إفريقيــا لديهــم مثــا  200صنــف مــن مــوز املرتفعــات ( .)AAAاليــوم ـ
التحــدي الــذي يواجــه كل فــرد مــن صغــار املزارعــن هــو غــرس فســائل
ذات قــدرة إنتاجيــة عاليــة يف كل زرعــة جديــدة ،ذلــك بإختيــار فســائل
مشــتقة مــن أجــود األمهــات والتقليــل مــن النبتــات األقــل إنتاجيــة.

أصحــاب الحيــازات الصغــرة الذيــن ينتجــون للســوق ولالســتهالك املنــزيل ويعتمــدون عــي صنــف او اثنــان
ويفضلــون الزراعــة املســتمرة لتحقيــق حصــاد متكــرر عليهــم آن يســتخدموا مــواد الــزرع الخاليــة مــن اآلفــات
واإلمراض.اختيارهــم الجيــد لنباتــات األم ميكنهــم أيضــا مــن تحســن القــدرة اإلنتاجيــة لنباتاتهــم يف كل زرع
جديــد او إعــادة الــزرع (يس س) .cs
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الفصل األول :هل جودة املواد النباتية مهمة إلنتاجية املوز؟

تخطيط توقيت الحصاد:
باإلضافــة إىل انتقــال اآلفــات و األمـراض و القــدرة اإلنتاجيــة ،ميكن لجودة
مــواد الــزرع املســتعملة أن تســاهم يف توقيــت زمــن الحصــاد .الخلفــات
ذات األحجــام املختلفــة املزروعــة يف نفــس الحقــل ـ تنتــج الســبيطة
األوىل يف مــدة زمنيــة أطــول مــن املــدة الزمنيــة للخلفــات املتجانســة
متامــاُ يف الحجــم .بالنســبة لإلســتهالك املحــي ،اإلنتــاج املمتــد لفــرة
طويلــة لــه فوائــده  ،أمــا إذا كان اإلنتــاج مــن اجــل التســويق فــإن إنتــاج
إكــر عــدد مــن الســبائط يف أقــر مــدة زمنيــة تعتــر إسـراتجية مربحــة.
مــواد الــزرع املتجانســة متامـاً ميكــن ان تســتخدم إلنتــاج مســتهدف ملــدة
زمنيــة معينــة ىف الســنة.
عندمــا يكــون ســعر املــوز غــايل يف األســواق ،يكمــن اســتعامل كميــات كبــرة مــن املدخــات وكثافــة عاليــة مــن
النباتــات و هــذا مــن اجــل تكثيــف اإلنتــاج يف مــدة زمنيــة قصــرة .هــذه األنظمــة تتطلــب مــواد زرع ســليمة
ذات قــدرة عاليــة و حجــم متســاوي( .ل ب)LP.
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:
يُوجــد العديــد مــن اآلفــات واألمـراض بالفســائل أو مــواد الــزرع األخــرى وهــذه مــن المحتمــل أن ت ٌنقــل مــن الحقــول
القديمــة ـ حيــث مــكان تواجدهــاـ إلــى الحقــول الجديــدة حيــث المــواد النباتيــة المزروعــة .يمكــن تصنيــف هــذه
اآلفــات و األمـراض إلــى ثــاث فئــات حســب للســهولة إدارتهــا مــن قبــل المزارعيــن أو وكاالت خدمــات اإلنتــاج.
 .1النيماتــود وسوســة المــوز :هــذه اآلفــات شــائعة اإلنتشــار لفتــرات قصيــرة وســهلة اإلدارة بواســطة المزارعيــن
		 بمخاطر قليلة.
 .2الذبــول البكتيــرى و الفطــري وفيــروس تخطيــط االوراق ( )BSVالموجــود فــي مــوز بالنتيــن أأب ( : )AABهــذه
		 المجموعة من المشاكل تحتاج إلى إدارة خاصة في المزرعة رغم انها تتسبب في بعض المخاطر.
 .3فيــروس تــورد القمــة ( )bunchy topوفيــروس وفيــروس تخطيــط االوراق ( )BSVالموجــود فــي المــوز الحلــو
		 ( ) AAAو الفيروســات األخــرى :مشــاكل هــذه األمـراض يمكــن حلهــا فقط باســتعمال تقنيات إكثار خــارج المزرعة .

مالحظــة  :نجــد فــروس تــورد القمــة ( )bunchy topو فــروس موزيــك القنابــة  BBMVو الفصيلــة الرابعــة للذبــول الفطــري FWR4والزبــول البكتــرى
الناتــج عــن ( xanthomonasو  )Ralstoniaيف بعــض املناطــق فقــط .تهــدف إجـراءات الحجــر الصحــي عــى الصعيديــن الــدويل و الوطنــي التقليــص مــن
انتشــار هــذه األم ـراض يف مناطــق جديــدة غــر مصابــة .يجــب استشــارة الســلطات املحليــة للمزيــد مــن املعلومــات بخصــوص وجــود أو عــدم وجــود
هــذه األمـراض يف وطنكــم أو منطقتكــم .
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:
مشاكل اآلفات الواسعة اإلنتشار التي ميكن حلها بسهولة يف املزرعة:

تنقــل بعــض النيامتــود النباتيــة و سوســة املــوز عــر مــواد الــزرع املصابــة ومــع ذلــك باســتعامل مامرســات بســيطة مــن املمكــن إنتــاج مــواد
زرع ســليمة نســبياً.

النيامتودا العقدية تتسبب يف تشوه الجذور (م ت ن ).

تتســبب الديــدان الثعبانيــة (النيامتــودا) الحافــرة للجــذور يف أرضار ذات لــون بنــي أحمــر
عــى الجــذور ،التــي عــادة مــا تكــون بيضــاء .ميكــن للجــذور أن تصبــح ســوداء يف حالــة
االصابــة الحــادة( .ش س ).

النيامتــود ديــدان صغــرة تعيــش يف جــذور النبــات والرتبــة وهــي
غــر مرئيــة للعــن املجــردة و لكنهــا تســبب أرضار خطــرة يف املـزارع.
النيامتــود تتســبب يف ضعــف املجمــوع الجــذري و ميكــن أن تــؤدى
إىل ســقوط نبــات املــوز والســبائط مازالــت صغــرة. .عندمــا تكــون
االصابــة حــادة شــديد ،ميكــن للنبتــات أن تســقط قبــل تكــون
الســبائط (ب ش).
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:
ميكــن العثــور عــى سوســة املــوز يف حقــول املــوز يف ثالثــة مراحــل مــن التطــور .يعيــش الطــور البالــغ منهــا يف بقايــا أشــجار املــوز وتنتقــل يف
األنفــاق املحفــورة بالريقــات .تضــع بيضهــا يف داخــل الكورمــة و عندمــا تفقــس تتغــذى الريقــات عــي الكورمــة والســاق الكاذبــة( .ب ش) .

تتغــذى يرقــات سوســة املــوز مــن الكورمــات والســاق الكاذبــة حيــث
تقــوم بحفــر شــبكة مــن األنفــاق التــي تتميــز بأنســجة ميتــة ذات
اللــون البنــي األســود .هــذه األنفــاق تــؤدي إىل ضعــف الكورمــات و
انبعــاث الجــذور ،ويف أغلــب االحيــان تســقط النباتــات عــى مســتوى
الكورمــة( .ب ش) .

(ب ش)

(ب ش)

(ب ش)

تنظيم املامرسات الرئيسية عىل املواد النباتية لتالئم حل مشاكل اآلفات بسهولة يف املزرعة:

.1

		

.2

		

.3

		
		

.4
.5

		

إختيــار مــواد زرع مــن زراعــات خاليــة مــن المشــاكل أو بأقــل درجــة مــن اإلصابــات ،شــابة،
وقوية ال تزال في دورة إنتاجها األولى.
تقشــير و/أو غســل الفســائل بالمــاء المغلــي لتقليــص النيماتــودا و سوســة المــوز .التخلــص مــن
الفسائل المنخورة ذات اللون األسمر أو األسود.
تطبيــق إجـراءات صحيــة للفســائل (بالتقشــيرو /أو الســلق ) فــي األماكــن التــي تــم فيها اســتخراج
الفســائل ،ممــا يجنــب تلــوث الحقــل الــذي ســيزرع بجــذور ملوثــة أو بالقطــع المزالــة مــن
الكورمات.
تخزين الفسائل المعقمة بعيدا ً من أي مزرعة الموز.
التأكــد مــن اســتخدام خلطــة ســليمة لتعبئــة األكيــاس البالســتيكية (خاليــة مــن النيماتــودا)
للمشاتل في حالة إذا استعملت تقنيات التكاثر الواسع.
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:

مشاكل اآلفات التي تتطلب رعاية خاصة يف املزرعة:
يجــب إتبــاع املامرســات الجيــدة لإلكثــار للحــد مــن إنتقــال النيامتــود وسوســة
املــوز بــكل مــواد زرع املــوز .مــن املستحســن اتخــاذ تدابــر إضافيــة ىف املزرعــة
أويف املشــاتل للحــد مــن مخاطــر نقــل األم ـراض البكترييــة و الفطريــة عــى
مــواد الــزرع.
إن فــروس تخطيــط األوراق ( )BSVموجــود غالبــا يف الجينــوم ب  Bيف مــوز
البالنتــن (أأب) و ىف بعــض الهجــن التــي تحمــل الجينــوم ب  Bىف تسلســلها
الجينــي .يف معظــم األحيــان تبقــى هــذه التسلســات الفريوســية يف حالــة نــوم،
مــا يــؤدى إىل إنتــاج عــادي ملــوز البالنتــن أأب يف الزراعــات الناتجــة مــن
الخلفــات. .بينــا إذا تعــرض مــوز البالنتــن أأب ذو التسلســات الفريوســية
إىل إجهــاد مــايئ أو فــارق كبــر للحـرارة ،فســوف تظهــر عــى النباتــات أعـراض
املــرض و يكــون اإلنتــاج اضعــف .اســتخدام املامرســات الخاصــة يف املزرعــة،
خاصــة القضــاء عــى النباتــات التــي تظهــر عليهــا أع ـراض املــرض ،يــؤدى إىل
تقليــص تأثــر فــروس تخطيــط األوراق ( ) BSVعــى اإلنتــاج .توجــد مــواد
جزيئيــة التــي تســمح الكشــف يف املختــر عــن مــا إذا كان مــوز البالنتــن
حامــل للتسلســات الفريوســية النامئــة ،لكنهــا مل يتــم تســويقها بعــد .إن
وجــود فــروس تخطيــط الــوراق ( ) BSVعــى أصنــاف أخــرى (خاصــة أ أ أ)
موصــوف يف قســم « مشــاكل األم ـراض التــي تتطلــب تقنيــات إكثــار خاصــة
خــارج املزرعــة».

تتميــز البكترييــا اروينيــة بوجــود نســيج
عــى ســطح وداخــل الســاق الكاذبــة،
ذات مظهــر طــرى ومــايئ الــذي رسعــان
مــا يتــم اجتياحــه مــن طــرف أفــات
أخــرى التــي تــؤدى إىل تعفنــه (ب ش)

الذبــول البكتــرى يســبب اصفـرار أو ذبــول األوراق
القدميــة ومــوت النباتــات.
ال يجــب أبــدا اســتخدام خلفــات تظهــر عليهــا
هــذه األعــراض أو مــن النباتــات املجــاورة.
ميكــن للبكترييــا أن تنتقــل بواســطة املــاء أو
الحــرات .بصفــة عامــة ،عمومــاً ال يجــب
اســتخدام املــزارع املصابــة بالذبــول البكتــرى
كمصــدر للخلفــات (أب)

النباتــات املصابــة بفطــر الفيوزاريــوم (الذبــول) تظهــر
اصفــرار تدريجــي ألوراقهــا يبــدأ يف األقــدم منهــا ثــم
يحــدث ذبــول و إنهيــار األوراق (ب ش)
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:
ميكــن يف بعــض األحيــان الكشــف عــن األمـراض البكترييــة و الفطريــة بعمــل قطــاع عــريض للســاق الكاذبــة .يجــب
أن يكــون القطــاع العــريض داخــل ســاق أبيــض كليــا بــدون أي بقعــة ملونــة.

يف حالــة وجــود الذبــول البيكتــرى مــن املمكــن مالحظــة
ســائل أو نضــح بنــي يف القطــع العــريض للســاق الكاذبــة
و كذالــك يف ،معظــم األحيــان ،تغــر لــون الســاق الكاذبــة
(ب ش)

يقــوم الفطــر باجتيــاح الجــذور و الجهــاز الوعــايئ للنبتــة و
خيــوط ســمراء (ميســليوم فطــري) ميكنهــا أن تصــل تدريجيــا )تل(
إىل الســاق الكاذبــة (ب ش)

نالحــظ أن األوراق الخارجيــة للســاق الكاذبــة لديهــا نســيج
طــرى و مــايئ مــع تغــر اللــون إىل البنــي كلــا انتــر املــرض
(ب ش)

)تل(

اع ـراض االصابــة بالفــروس املخطــط لــأوراق
( )BSVعــى مــوز البالنتــن ( أأب) تظهــر
اوراق رفيعــة وســميكة ومشــوهة بخــدوش
كلوروفيليــة عــى شــكل رشط أو بقعــة التــي
تصبــح نخريــة بعــد ذلــك .غالبــا مــا تتشــقق
الســاق الكاذبــة .وجــود فــروس تخطيــط
األوراق( )BSVيــؤدي ايل تكــر الورقــة القميــة
للســبيطة وميكــن أن يــؤدى إىل إنتــاج ســبائط
مشــوهة .

)سد(
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:

تنظيم املامرسات الرئيسية عىل مشاكل األفات التي تتطلب رعاية خاصة يف املزرعة:
فيما يخص الذبول البكتيري و الفطري:

 .1ال تستخرج فسائل من الحقول المصابة.
 .2إذا كانــت ال توجــد حقــول غيــر مصابــة ،يجــب اســتخراج الفســائل فقــط مــن النباتــات البعيــدة مــن النباتــات المريضــة و فــي المناطــق العاليــة مــن المزارع.
 .3إســتخرج القســائل مــن النباتــات التــي على وشــك الحصاد .عندما تكون األعـراض أكثر وضوحا تجنــب النباتات ذات األعراض المشــبوهة و النباتــات المجاورة.
 .4لتجنــب انتشــار مــرض الذبــول البكتيــري يجــب إزالــة الزهــرة الذكريــة في اقرب وقت ممكن .التســتخرج فســائل مــن النباتــات ذات األعراض المشــبوهة ومن
		 النباتات المجاورة القريبة.
 .5لمنع انتشــار الذبول البكتيري من نبتة إلى أخرى ،عبر األدوات ،من المستحســن تطهير المناجل و األدوات األخرى المســتعملة ،بعد كل اســتخراج أو تقشــير
		 خلفة .التطهير ليس فعال للذبول الفطري.
 .6تخلص من كل خلفه التي تظهر عالمات تغير مشبوه للون في القطع عرضي للساق الكاذبة.
 .7أقشر وإختار الخالفات قرب الحقول التي استخرجت منها ،لتجنب تلويث مزارع جديدة من طرف الجذور أو قطع الكورمات الفاسدة.

فيما يخص فيروس تخطيط االوراق ( ) BSVلموز البالنتين ( أأب)

.1
.2
.3
.4

تجنب إستخراج فسائل من النباتات المصابة بفيروس تخطيط االوراق ( )BSV
إستخرج االفسائل من النباتات على وشك الحصاد ،حيث تكون األعراض أكثر وضوحا .
قم بإزالة كلية للنباتات غير المطابقة للصنف أو التي تتضمن أعراض فيروس تخطيط االوراق (  )BSVفي كل مرحلة اإلكثار والزرع.
أعد الزرع في مناطق قريبة من مكان الزرع األساسي للحد من اإلنتشار المحتمل للفيروس في مناطق خالية منه.
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:

مشاكل اآلفات التي تتطلب تقنيات خاصة لإلكثار خارج املزرعة:
بعــض أنــواع الفريوســات تؤثــر بشــدة عــى مــردود إنتــاج أشــجار املــوز .إذا كانــت هــذه الفريوســات منتــرة
بصــورة معروفــة مبــواد زرع  ،يجــب عــى املنتجــن عــدم اســتعامل مــواد زرع مســتخرجة مــن مزارعهــم
أو مــن امل ـزارع املجــاورة .يجــب إكثــار نباتــات خاليــة مــن الفريوســات ،منتجــة يف معامــل زراعــة األنســجة
( ،)in vitroباستعامل بروتوكوالت خاصة للكشف و إزالة التلوث من هذه الفريوسات.

إن فــروس تخطيــط االوراق ( )BSVللمــوز أأب
نجدهــا بأنــواع مختلفــة لكنهــا تتســبب بنفــس
األعــراض مثــل الــروط الكلوروفيليــة التــى
تتطــور اىل نخــر .أعــراض ال ( )BSVاملوصوفــة
هنــا متشــابهة جــدا لألعــراض يف مــوز البالنتــن
( أأب) املوصوفة سابقا( .ج ك ر).

يف النباتــات املصابــة بفــروس تــورد القمــة
( )bunchy top virusللمــوز تنمــو األوراق
الجديــدة بزاويــة ضيقــة و تتزاحــم عــى شــكل
باقــة يف قمــة النبتــة .كل ورقــة جديــدة اصغــر
مــن ســابقاتها و نحيفــة وهشــة مصفــرة عــى
الهامــش .تتميــز النبتــة بقزامــة شــديدة أهــم
عــرض األكــر خصوصيــة للمــرض ،هــو ظهــور
خطــوط خ ـراء داكنــة عــى العــرق الوســطى و
الســاق الكاذبــة و العــروق الثانويــة .تقــزم النبــات
مــن االعــراض املعتــرة (ش س).

النباتــات املصابــة بفــروس تخطيــط االوراق
( )BSVميكــن أن تتميــز بتشــقق يف قاعــدة
الســاق الكاذبــة (ب إت).

ميكــن ملــرض تــورد القمــة يف املــوز ( )BBTVأن
يظهــر عــى الخلفــات و الرباعــم بينــا ال يظهــر أي
عــرض عــى النبــات األم .يكــون الفــروس موجــود
يف النبتــة قبــل ظهــور األعــراض النموذجيــة
كاصفــرار وتقلــص حجــم األوراق (ش ش).
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الفصل الثاين :ما هي اآلفات و األمراض اإلبتدائية املنقولة يف املواد النباتية الخرضية:
هنــاك فريوســات أخــرى معروفــة مثــل فــروس موزاييــك القرعيــات ( )CMVو فــروس املوزاييك املعتــدل)BMMV( .
عندمــا تظهــر منفــردة ،تتســبب هــذه الفريوســات يف أرضار غــر مهمــة و لكــن االصابــة الجمعيــة يف نفــس الوقــت،
ميكــن لهــذه الفريوســات أن تتســبب يف خســارة كبــرة يف املحصــول .ميكــن لفــروس موزييــك القرعيــات ( )CMVأن
يكــون لــه تأثــر اكــر إذا كانــت نباتــات مضيفــة أخــرى كالبطيــخ و الخيــار و القرعــة مغروســة كمزروعــات بينيــة مــع
املوز.

تنظيم املامرسات الرئيسية ملشاكل اآلفات التي تتطلب
تقنيات خاصة لإلكثار خارج املزرعة:
.1

		
		
		

.2

فــروس موزاييــك القنابــات للمــوز ( )BBrMVليــس مــريئ
عــى الخلفــات  .يتســبب هــذا الفــروس يف ظهــور خطــوط
موزاييــك عــى األوراق التــي ميكــن أن تــزول برسعــة (48
ســاعة) .خطــوط صف ـراء أو بيضــاء محمــرة ميكــن أن تظهــر
عــي الســاق الكاذبــة .تســاعد ظهــور خطــوط صفــراء
محمــرة أو تغــر لــون عــي قنابــة الســبيطة عــي تشــخيص
هــذا الفــروس (ش ش).

		
		

.3

		

.4

		

.5

فــي المناطــق المصابــة بفيــروس تخطيــط االوراق (( )BSVماعــدا مــوز البالنتيــن أأب) و فيــروس تــورد القمــة
( )BBTVيجب فقط إســتخدام نباتات المختبر الناتجة من زراعة األنســجة في مختبرات مجهزة للكشــف و
التخلص من الفيروسات.
التخلص من الفيروسات.
عنــد الحصــول علــي نباتات المختبر مــن مناطق مصابة بفيروس قنابة الموز ( BBrMVخاصة من آســيا) ،يجب
قبــول فقــط نباتــات المختبر القادمة من مختبرات زراعة األنســجة المجهزة لكشــف كل الفيروســات .للحد من
المخطر يجب شراء نباتات المختبر ( )vitroplantsمن البلدان الخالية من فيروس قنابة الموز ()BBrMV
عنــد شـراء نباتــات المختبــر يجب التاكــد من أنه قد تم القضاء علي الفيروســات األخرى مثــل فيروس القرعيات
 CMVأو فيروس الموزيك المعتدل  BanMMVمن القمم النامية قبل اإلكثار.
إذا اســتخدمت نباتــات المختبــر كمصدرمــواد زرع لإلكثــار الحقلــي ،مــن المستحســن اســتعمال تقنيــات عــزل
متعددة لتفادي تلوث النباتات باألمراض الفيروسية أو البكتيرية.
فــي حالــة إســتخدام نباتــات المختبــر للمــوز البالنتيــن (أأب) يجب القضاء بشــدة على النباتات غيــر المطابقة
والنباتات التي تظهر أعراض فيروس تخطيط االوراق ( )BSVفي أي مرحلة من اإلكثار وبداية تأسيس الزرع.
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?arbmeis ed lairetam le res atisecen emrofinu nat éuQ¿ :3 ertipahC

الفصل الثالث :ما هو مدى رضورة توحيد املواد الزراعية؟

أنــواع مختلفــة مــن مــواد الــزرع ميكــن اســتخالصها مــن مزرعــة مــوز حديثــة اإلنشــاء .تقريبــا كل أنــواع و أشــكال
الخلفــات و الكورمــات الرئيســية ميكــن اســتخدامها كاملــة أو مجــزءة إىل أقســام يف املـزارع الجديــدة.
بالرغــم مــن ان أنــواع مختلفــة مــن مــواد الــزرع ،ذات أشــكال و أحجــام
متنوعــة ،ميكــن اســتخدامها إلنتــاج ســبائط ،فالبعــض منهــا لديهــا دورة
إنتاجيــة اقــر مــن مرحلــة الــزرع اىل مرحلــة الحصــاد .الشــتالت املنبثقــة
مــن النباتــات الكبــرة الحجــم ،التــي مل تزهــر بعــد ،لديهــا اقــر دورة مــن
الــزرع اىل الحصــاد .تتبعهــا الخلفــات الكبــرة ثــم الخالفــات الصغــرة ذات
شــكل الحربــة .الخلفــات املائيــة الصغــرة والخلفــات الجديــدة عــى شــكل
النبتــات مــن الرباعــم لديهــا دورة أطــول مــن الــزرع يف الحقــل حتــي الحصاد.

كورمة متوسطة مجتثة من االرض (ب ش)

ميكــن لوحــدة منتجــة ملحصــول اول  ،أن يكــون بهــا
خلفــات ذات حجــم مختلــف ،حتــى الخلفــات املائيــة
والخلفــات البادئــة ميكــن اســتخراجها منهــا و غرســها يف
املشــتل .الســاق الكاذبــة الكبــرة ميكــن أيضــا اجتثاثهــا مــن
الرتبــة قبــل االزهــار او بعــد حصادهــا (ب ش).

خلفة سيفية كبرية (ب ش)

خلفة سيفية صغرية (ش س)
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اعيةل؟ا
املواداثلاالزرلصف
توحيدم :ثل
رضورةم وه ا
مدىرض ىد
هووت ةرو
الثالث:ملاماديح
الفصلزلا داو
؟ةيعار
عنــد إنشــاء حقــل جديــد قــد يحتــاج املـزارع مــن مئــات إىل آالف الخلفــات أو إىل مــواد زرع أخــرى ،فكلــا كانــت املــواد املزروعــة موحــدة العمــر و الحجــم كلــا
كان الحصــاد مركــز يف الوقــت بــن  5 - 2أشــهر أو أكــر .إذا كانــت مــواد الــزرع ذات حجــم مختلــف أو إذا أســتغرق الــزرع مــدة تـراوح بــن شــهر إىل ثالثــة أشــهر
يتســع الحصــاد عــى مــدة أطــول.
إضافــة إىل حجــم و عمــر مــواد الــزرع ميكــن أن تظهــر
إختالفــات حســب أصنــاف أو أنــواع املــوز إعتــادا ً
عــى األهــداف ،ففــي مزرعــة لالســتهالك العائــي
يفضــل تنــوع األصنــاف لإلســتهالك املحــي أو إختيــار
أصنــاف عــى مســتوى عــايل التجانــس لحصــد كميــة
كبــرة مــن نــوع واحــد يف فــرة قصــرة.

خلفات صغرية بادئة (ب ش)

خلفة مائية (ش س)
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الفصل الرابع :هل ميكننا تحسني القدرة اإلنتاجية عن طريق إنتقاء النباتات األم
يوجــد حاليــا يف العــامل مئــات مــن أصنــاف مــوز املائــدة ومــوز البالنتــن و مــوز الطبــخ .خــال آالف مــن الســنني قــام
املزارعــن يف آســيا و إفريقيــا و يف املحيــط الهــادي مبراقبــة أشــجار املــوز املزروعــة منهــا أو الربيــة و اختــاروا نبتــات متتــاز
بصفــات مميــزة.
كل صنــف مــن أصنافنــا الحاليــة لديــه خصائــص متيــزه عــن األصنــاف األخــرى مثــل الحجــم و شــكل الســبيطة و األصابــع
و الــذوق و امللمــس و رائحــة الفاكهــة ،و كذلــك لــون و شــكل الســاق الكاذبــة و األوراق .ومــع ذلــك ،نفــس الصنــف
ميكــن أن يكــون لديــه تغ ـرات يف بعــض هــذه الخصائــص .هــذه التغ ـرات متنــح صغــار املزارعــن فرصــة مضمونــة
لتحســن إنتاجيــة مزارعهــم املخصصــة للمــوز .فعليــه ،وببســاطه  -مــواد الــزرع يجــب فقــط ان تؤخــذ مــن نباتــات ذات
صفــات أعــى مــن املتوســط ،كعــدد و حجــم األصابــع ،طــول النبتــة و الفاصــل الزمنــي بــن محصــول قــرط النبتــة األم
و محصــول القــرط املنبثــق مــن خلفتهــا .هــذا اإلنتقــاء لــه تأثــر مــزدوج :فهــو يعمــل عــى تقليــص عــدد النباتــات ذات
الخصائــص األقــل مــن املتوســط بإلضافــة إىل زيــادة النباتــات ذات الخصائــص العاليــة الجــودة..
أمثلة إلنتقاء النباتات األم العالية الجودة:
تعــن الــركات املصــدرة للمــوز ،يف مزارعهــا ،بعــض النباتــات ذات خصائــص ملحوظــة املســاة ب «النخبــة» .بعــد
اجتيــاز الكشــف عــن الفريوســات يتــم إكثــار هــذه النباتــات «النخبــة» يف مختـرات إســتنبات النســيج ،لتوليــد ســاالت
وحيــدة املنشــأ لنباتــات يتميــز قرطهــا بنمــو وخصائــص متجانســة .هــذا ال يزيــد فقــط مــن املحصــول املحتمــل ،و لكــن
يــؤدي أيضــا إىل الحصــول عــى أعــى كثافــة للــزرع طاملــا كل النباتــات ذات نفــس الحجــم ،مــا يقلــل مــن تأثــر التظليــل
مــن نباتــات مجــاورة تتحــى بحجــم أعــى.
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قــام املعهــد التايــواين لبحــوث املــوز ( )TBRIبإنتخــاب النباتــات عــى نطاق واســع ،لتعيني نباتــات متحملــة للفيوزاريوم.
كل عــام يعيــد منتجــي املــوز يف تايــوان الــزرع بنباتــات املختــر  ،Vitroplantsمــا كان يف البدايــة ،عبــارة عن إسـراتيجية
تهــدف للحــد مــن الخســائر الناتجــة عــن األعاصــر .منــذ ظهــور الذبــول الفيوزاريومــي ،قــام العلــاء واملنتجــن بإنتقــاء
نباتــات ميكنهــا أن تتابــع منوهــا ،حتــى إذا كانــت النباتــات املجــاورة مصابــة بالفيوزاريــوم .بفضــل هــذه اإلسـراتيجية تــم
التعــرف عــي ســاالت جديــدة مــن املــوز الحلــو ( ( AAA Cavendishمتحملــة للفيوزاريــوم شــبه االســتوايئ الســالة
 ،4ورغــم ذلــك ،تعتــر هــذه الجموعــة عرضــة لإلصابــة بهــذا املــرض.

مبادئ انتقاء النباتات االم بالخصائص عالية الجودة:

• تحديد الخصائص الهامة التي ترتكز عليها عملية االختيار
• تعني الحد األدىن أو األقىص للخصائص املأخوذة بعني االعتبار خالل االختيار.
• وضع عالمة عىل النباتات املنتجة ذات الخصائص املرغوبة لالختيار.
• اختيار النباتات األم فقط من بني النباتات املوجودة يف الظروف العادية للرتبة7.
• تجنب اختيار النباتات املوجودة عىل حافة الحقل أو يف أماكن أخرى بظروف منو استثنائية.
• تجنب النباتات التي لديها خصائص غري عادية أو أعراض أمراض أو آفات معروفة.
الخلفات املختارة بهذه الطريقة ميكن غرسها أو إكثارها باستعامل تقنيات عديدة.
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الفصل الخامس :ما هي طرق اإلكثار األكرث شيوعا؟

هنــاك خمســة طــرق مســتخدمة للحصــول عــى مــواد الــزرع  )1الفسائل المستخرجة من حقول الموز اثناء اإلنتاج:

إلنشــاء زراعــات جديــدة للمــوز .كل طريقــة لهــا متطلباتهــا
الخاصــة مــن حيــث اإلمكانيــات واملعــدات ونســبة إكثــار
خاصــة وبعــض أخطــار التلوث مــن األمـراض واآلفــات .ترتاوح
الطــرق مــن اســتخراج بعــض الخلفــات مــن نفــس قطعــة
األرض ،مــرورا عــى مشــاتل صغــرة تنتــج بعــض املئــات مــن
الشــتالت املوزعــة محليــا ،حتــى وحــدات إنتاجيــة صناعيــة
تنتــج عــدة ماليــن مــن نباتــات املختــر موجهــة للتصديــر
عــر العــامل.
أســهل التقنيــات موصوفــة ومصــورة أدنــاه :يف األقســام التالية
ســنقوم بوصــف التقنيــات املالمئــة للمراحــل املختلفــة إلكثــار
النباتات.

شــجرة مــوز تنتــج خلفــة مــن برعــم النبتــة األم .ميكــن يجــب أن تســتخرج الخالفــات مــن النبتــة األم باســتعامل
اســتخراج و إعــادة غــرس هــذه الخالفــات إلنشــاء تقنيــات مالمئــة لتجنــب تضعيــف النظــام الجــذري
(ب ش).
حقــل جديــد( .ش.س).
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 )2الفسائل المنتجة في مشتل إكثار الفسائل:

يجــب تأســيس حقــل اإلكثــار مــن خلفــات جيــدة خاليــة مــن اآلفــات واألمـراض
لتــزرع بكثافــة وعــى أرض خصبــة و ذات محتــوي عــايل مــن املــواد العضويــة.
(ج ك).

ميكــن اســتخراج الخلفــات الســتعاملها يف مـزارع جديــدة بإســتخدم تقنيــات
مالمئــة لتقليــل انتقــال اآلفــات و األمـراض (ج ك).
عندمــا تبــدأ بعــض النباتــات األم يف اإلزهــار ،قبــل ظهــور
الزهــرة ،يقطــع رأســها لتوقيــف منــو الســبيطة و بالتــايل
تعزيــز منــوكل الخالفات.مــن املمكــن أيضــا اســتعامل
إنحنــاء الســاق الكاذبــة أو «قطــع الــرأس الكاذبــة» التــي
تعيــق اإلزهــار ،و لكــن ال متنــع منــو النبتــة األم و تعــزز يف
نفــس الوقــت منــو الخلفــات( .ب ش).
قطع الرأس يحفز انبات  10إىل  20خلفة يف الوحدة املنتجة (ب ش).
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 )3الكورمات الصغيرة:

بعــد ســتة أو مثانيــة أســابيع ،تبلــغ النباتــات الحجــم
املناســب لالنتقــال إىل الحقــل .ميكــن تصنيــف
النباتــات حســب الحجــم و عــدد األوراق لضــان منــو
و فــرة حصــاد متجانســة (ش س).

نســتخرج خالفــات صغــرة أوبراعــم عــى شــكل
مخــروط تــزن مــا بــن  200إىل  300غـرام مــن حقــل
يف إنتــاج أو مــن مشــتل لتكاثــر الخلفــات (ب ش).

تقــر الخالفــات و تعالــج مبطهــر ســطحي ثــم
تغــرس داخــل أكيــاس صغــرة مــن البالســتيك
مملــوءة بخلطــة زرع نظيفــة (ش س).

مبــا أن كل النباتــات ســليمة و قويــة النمــو ،يتوقــع ان تتميــز الحقــول الجديــدة بكثافــة
نباتيــة عاليــة (ب ش).
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 )4اإلكثار عن طريق البراعم اإلبطية:

تقطــع الغمــد الورقيــة للخلفــات ذات الحجــم املتوســط (تــزن بــن  200تغطــي الخلفــات بنشــارة الخشــب الرطبــة يف احــواض لفــرة أســابيع
إىل  500غــرام) واحــدة تلــوى األخــرى ،إلظهــار الرباعــم الجانيــة التــي عديــدة .داخــل غرفــة مــن البالســتيك عاليــة الرطوبــة( .ت ل).
توجــد يف قاعــدة كل غمــد .يتلــف الربعــم الرئيــي بفضــل قطــع عــى
شــكل صليــب عــر الجــزء العــايل مــن الخلفــة( .ث ل).

النباتــات الجديــدة املنبثقــة مــن الرباعــم تفصــل بعنايــة مــن الخلفــة،
ثــم توضــع هــذه األخــرة يف الصوبــة لتحفيــز إنتــاج براعــم إضافيــة منهــا،
التــي تفصــل بدورهــا .ميكــن لخلفــة واحــدة أن تنتــج بــن  15إىل 60
برعــم خــال فــرة  4إىل  5أشــهر( .ت ل).

يف املشــاتل املظللــة ،تــزرع النباتــات الجديــدة البادئــة يف أكياس
مــن البالســتيك مملــوءة بخلطــة نظيفــة لتنمــو لفــرة شــهر ايل
شــهرين لتكــون جاهــزة للنقــل والزراعــة يف الحقــل( .ت ل).
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الفصل الخامس :ما هي طرق اإلكثار األكرث شيوعا؟
 )5النباتات المنتجة من زراعة األنسجة:
يجــب مــن االفضــل اســتخراج الخلفــات
مــن مناطــق خاليــة مــن األم ـراض ،تحجــر
صحيــاً ،تختــر لكشــف وجــود األمــراض
ويتــم تنظيفهــا اذا كان هــذا رضوريـاً .تطهــر
القمــم الناميــة املســتخرجة مــن الخلفــات
قبــل دخولهــا يف مختــر معقــم (إ م).

تســتخرج األنســجة اإلنشــائية و تنقــل إىل وســط
منــو وتجذيــر معقــم .كل نســيج ناشــئ يعطــي
بــن  3إىل  20برعــم جديــد والتــي بدورهــا
تعطــي بتكـرار زرعهــا نفــس التضاعــف الســابق.
ال يجــب ان يتجــاوز تك ـرار زراعــة النســيج االول
 10مــرات (تنتــج حــوايل  -2000 1000نبــات
نســيجي) وذلــك لتفــادي خطــر ظهــور نباتــات
غــر عاديــة (إ م ) .
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الفصل الخامس :ما هي طرق اإلكثار األكرث شيوعا؟
 )5النباتات المنتجة من زراعة األنسجة:
(إ م)

(ت ل)

تفــرز النباتــات الصغــرة جــدا ً حســب الحجــم
ثــم توضــع يف صينيــات أو يف علــب فرديــة صغــرة
الحجــم ،و توضــع يف مشــتل إفطــام حيــث تكــون
الرطوبــة عاليــة و اإلنــارة محــدودة وذلــك ملــدة  4إىل
 7أســابيع .خــال هــذه الفــرة يزيــد حجــم النباتــات
و مســاحة أوراقهــا.
(إ م)

تنقــل النباتــات يف أكيــاس ذات حجــم أكــر ممتلئــة بوســط
معقــم و توضــع يف مشــتل للفطــام .تتعــود النباتــات تدريجيــا
عــي اإلنــارة ولرطوبــة طبيعيــة ،مامثلــة للرطوبــة يف الحقــل.
بعــد  4إىل  7أســابيع ،تصبــح النباتــات جاهــزة للزراعــة يف
الحقــل.

)(TL
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?razilitu a nóicagaporp ed odotém le atcefa sedademrefne y sagalp ed aicneserp al omóC¿ :6 ertipahC

الفصل السادس :كيف يؤثر إنتشاراآلفات واألمراض عىل إختيار الطريقة األنسب لإلكثار؟
يف األجـزاء الســابقة تــم وصــف ثالثــة فئــات مــن اآلفــات و األمـراض :ســهلة اإلدارة يف املزرعــة  -تتطلــب إدارة خاصــة يف املزرعــة  -تتطلــب تقنيــات
متخصصــة خــارج املزرعــة .يف الجــدول أدنــاه ،تــم تقييــم خطــر انتقــال مثانيــة أمـراض و آفــات مهمــة حســب طــرق اإلكثــار الغالبــة االســتعامل .ال
يصلــح هــذا التقييــم إال إذا اســتعملت بعــض املامرســات الرئيســية بالتأهيــل و العنايــة الالئقــة لــكل طريقــة .توصــف املامرســات الرئيســية لــكل
طريقــة يف الجــزء الســابع (الصفحــات التالية).نوصيكــم بالتمعــن يف اإلطــاع خصوصـاً عــى املامرســات الرئيســية الخاصــة بإعــداد و رشاء مــواد الــزرع.
بالطبــع ،إذا كان واحــد مــن هــذه األم ـراض أو اآلفــات غــر موجــود يف منطقتكــم الجغرافيــة ،عــي ســبيل املثــال فــروس تــورد القمــة  BBTVيف
أمريــكا الالتينيــة يقــل الخطــر ،إال إذا كانــت مــواد الــزرع تجلــب مــن قــارة أخــرى أو مــن منطقــة أخــرى حيــث اآلفــة أو املــرض موجــود.
مخاطر انتقال اآلفات و األمراض لكل طريقة إكثار ،عىل افرتاض استخدام  % 100املامرسات الرئيسية الجيدة لإلكثار
آفات و أمراض

النيامتودا
سوسة املوز
األمراض البكتريية*

خلفــات مختــارة مــن خلفــات ناتجــة عــن قطــع الكورمات الصغرية
أرض لإلكثار
مــزارع منتجــة

إكثــار ناتــج عــن الرباعــم زراعة األنسجة
الجانبيــة

أخرض= خطر انتقال ضئيل ،أصفر = خطر متوسط ،أحمر = خطر عايل

الفيوزاريوم
 BSVأأب
*BBTV
 BSVأأأ و أأب*
فريوسات أخرى*
*

*إذا كانت الحرشة أو املرض غري موجود يف املنطقة ينخفض الخطر إىل حد كبري.
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?arbmeis ed lairetam led dadilac al necitnarag euq odotém adac arap nóicacilpitlum ed evalc sacitcárp sal nos seláuC¿ :7 ertipahC

الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟
يحــرص املزارعــون عــي اســتخدام أرخــص التقنيــات يف
مزارعهــم مــا امكــن ذلــك إلنتــاج محصولهــم .عليــه
فــإن اســتعامل مــواد زرع ذات نوعيــة رديئــة ،ملوثــة  .1إســتخراج الخلفــات فقــط مــن مـزارع مــوز خالية من اعـراض فيروس تــورد القمــة  BBTVو
باآلفــات و األمـراض ،ميكــن أن يكــون لــه أثــر ســلبي عــى 		 فيــروس قنبابــة المــوز  BBrMVو فيروس تخطيط االوراق  BSVو فيروس موزيك القرعيات
اإلنتاجيــة وعــى األربــاح .الشــتول املنتجــة يف معامــل		 .CMV
متخصصــة ،غالبــا مــا تبــاع كمــواد زرع ســليمة و عاليــة  .2إســتخراج الخلفــات فقــط مــن مــزارع خاليــة مــن الذبــول البكتيــري و الفطــري.
 .3إســتخراج الخلفــات فقــط مــن مـزارع بأقــل اإلحتمــاالت لوجــود النيماتــود وسوســة المــوز.
الجــودة وراثي ـاً .بينــا ال تقلــل هــذه التقنيــة ،املســاة
 .4طــوال الســنة ،يجــب وضــع عالمــات علــى النباتــات ذات أكبــر ســبيطة كمصدر خلفــات عند
بالحديثــة ،مــن خطــر إنتــاج نباتــات غــر متوافقــة أو 		 حصادهــا ،ذلــك ألنــه بمجــرد إنتهــاء الحصاد يكــون من الصعب التعــرف على النباتــات األكثر
ملوثــة بأمـراض خطــرة ،فريوســية و بكترييــة ،إذا مل يتــم		 إنتاجا.
إتبــاع إجـراءات معينــة .يجــب عــى املنتجــن أن يتعرفــوا  .5طــوال الســنة ،توضــع عالمات على النباتات الســليمة ،كثيرة األوراق ،قوية الجذور ذات ســاق
عــى املامرســات الرئيســية لــكل طريقــة إكثــار ،و هــذا 		 كاذبة متينة البنية و ارتفاع أقل من االرتفاع المتوسط كمصدر للخلفات.
ألخــذ ق ـرارات جيــدة حســب خطتهــم لإلنتــاج .نحــن ال  .6عنداختيار الخلفات لإلكثار في مختبر لزراعة األنسجة أوحتى لإلكثار بالبراعم الجانبية ،يجب
نصــف بدقــة كل تقنيــات اإلكثــار ملــواد الــزرع و لكــن 		 إختيــار نباتــات األم ذات أحســن الخصائــص وبــدون عيــوب .إذا كانــت إختيــار نباتــات األم
		 المنتقــاة ســيئاً ،فــإن مــواد الــزرع التــي تم إكثارهــا التتوفر فيهــا كل المميـزات المرغوبة من
نحــن نحــدد أغلــب املامرســات الرئيســية التــي تؤثــر 		 نسبة إكثار كبيرة.
عــي جــودة مــواد الــزرع.
 .7النباتيــة المختــارة من النباتات األم لعمل التكاثر النســيجي يجــب ان تخضع للحجر الصحي،
rèm-sdeip ed noitcelés al ruop sfelc seuqitarP
الجودة eالعالية :
السليمة ذات
املامرسات الرئيسة إلختيار نباتات األم
snias te srueirépus

		 متبوعة بتحليل للكشف عن الفيروسات و الذبول البكتيري.
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

ال يجــب اســتخراج خلفــات مــن حقــول قدميــة أو مــن حقــول مل يتــم تحديــد أحســن النباتــات فيهــا
(ش س).

تحوطات عند اختيار نباتات االم:
اختــار الخلفــات مــن نباتــات تــم وضــع عالمــات عليهــا لقوتهــا و ارتفاعهــا
األقــل مــن املتوســط و جذورهــا املرتكــزة جيــدا و جــذع قــوي و ســبيطة
كبــرة الحجــم .كذلــك اختــار النباتــات الصغــرة مــن الحقــول الجديــدة
التــي تتميــز بوجــود أقــل للنيامتــودا ،و لسوســة املــوز (ب ش).

1.1ال تستخرج خلفات من الحقول القديمة او غير المنتجة
2.2ال تختار خلفات من نباتات دون تقييم السبائط
3.3ال تختار خلفات من حقول مصابة بالذبول البكتيري والفطري او الفيروسي
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

املامرسات الرئيسة الستخراج وإعداد الخلفات للزراعة املبارشة:
.1

		
.2

		
		
		

إتبــع الممارســات المشــار اليهــا في الجــزء الخاص باختيــار النباتات األم الســليمة
العالية الجودة .
مــن األفضــل ،إختيار الخلفات الرمحية المخروطية الشــكل التي يكون طولها على
األقل متر واحد و قبل ظهور األوراق العريضة رغم أنه يمكن إستعمال الخلفات
البادئــة و أج ـزاء مــن الكورمــات المســتخرجة مــن الكورمــات المحصــودة أو
المتوسطة.
مواد زرع مقبولة (د ك)

 .3إســتخدم معالجــة التقشــير أو المــاء المغلــي لتعقيــم مــواد الزرع.
		 للتقشير:
•		 أقــر الكورمــات يف الحقــل الذي أســتخرجت منه ،حتــى يظهر اللب
األبيض.
•		 تخلــص مــن كل الخلفــات التــي تــم قطع أجـزاء كبــرة منهــا أو التي
		 لديهــا الكثــر مــن البقع البنية املائلــة إىل الســواد أو التي نجد عليها
		 بقع شاحبة اللون أو إفرازات يف القطاع العريض للساق الكاذبة.
•		 يجــب فــورا ً نقل الكورمات املقرشة إىل مكان جديد بعيدا ً عن مزرعة
		 املــوز لتجنــب تلوثهــا مــرة ثانيــة بسوســة املــوز التــي تجذبهــا رائحة
		 أنسجة املوز الجديدة القطع.
مواد زرع مفضلة (ب ش)

مواد زرع مقبولة (ب ش)
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

خلفة مقشورة جيدا ً (ب ش)

تقشري غري كامل (ب ش)

بقايا األنفاق املحفورة من سوسة املوز (ب ش)

كورمة صغرية جدا (غري مقبولة) (ب ش)

لــون غــر طبيعــى يف القطــع العــريض للســاق
(غــر مقبولــة) ( ب ش)

وجود إفرازات (غري مقبولة) (س م)

31
اإلكثار الخرضي ملواد نباتية ذات جودة لتحسني صحة النبات ورفع الكفاءة املحصولية :املامرسات الرئيسية لزراعة موز املائدة ،البالنتني وموز الطبخ

الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟
ملعالجة الخلفات باملاء الساخن:
• إختيــار الخلفــات ذات الكورمــة الســليمة البيضــاء  ،ورفــض كل الخلفــات ذات الكورمــات الصغــرة ،واللــون غــر الطبيعــي او
إفـرازات يف القطــاع العــريض للســاق الكاذبــة أوالغالبيــة املتــررة بأنفــاق سوســة املــوز .التقشــر الكامــل والشــامل ليــس رضورياً.
• أغمس الكورمات يف املاء املغيل ملدة  30ثانية.
• يجب عىل الفورنقل الكورمات املطهرة بعيدا ً عن مزرعة املوز لتجنب التلوث مرة ثانية بسوسة املوز.

خلفات جاهزة للغمس يف ماء مغيل (د ك)

املعالجة باملاء املغيل (د ك )

الخلفات بعد املعالجة باملاء املغيل (ب ش)
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟
التحوطات الالزمة إلستخراج وتجهيز الخلفات للزراعة املبارشة

1.1ال تزرع نباتات مريضة او غير مقشورة جيدا ً

ال تزرع خلفات مصابة بالسوسة او النيامتودا (ب ش).

ال تــزرع خلفــات ذات لــون متغــر أو إف ـرازات تظهــر عنــد القطــع العــريض
للســاق (س م).

ال تــزرع خلفــات ذات جــذور محلوقــة او مقشــورة جزئيــاً
بســبب وجــود محتمــل للنيامتــودا أو لريقــات سوســة املــوز
(ب ش).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

املامرسات الرئيسة إلكثار الخلفات يف حقول االكثار:
1.1إستخدم الممارسات المشار إليها في الجزء الخاص باختيار النباتات األم السليمة ذات الجودة عالية.
2.2إســتخدم الممارســات المشــار إليهــا فــي الجــزء الخــاص باختيــار و تجهيــز الخلفــات للغــرس المباشــر والتــي تشــمل التقشــير أو التطهيــر بالمــاء المغلــي.
3.3إختار حقل لم يُغرس بالموز منذ سنة على األقل ،و يبعد كثيرا ً من مزارع الموز أخرى.
4.4إزالــة النباتــات غيــر العاديــة أوالتــي لديهــا أعراض مشــتبهة ،وال تســتخدم الحقل كمصــدر لمواد الــزرع إذا تم العثور على نباتــات مصابة بفيروســات تورد القمة
		 وتخطيط االوراق وقنابة الموز والذبول البكتيري أو الفطري الفيوزاريومي.
5.5أوقف نمو األزهار قبل ظهورها (بفصل الرأس أو انحناء الساق الكاذبة).

1.1ال تفشل في إزالة نموالساق الزهري.

التحوطات الالزمة يف حقول اكثار الخلفات :

قطــع الــرأس يخــدم إزالــة القمــة الناميــة فبــل ظهــور الزهــرة و يحفــز منــو الخلفــات
(ج ك).

القطــع الوهمــي أيضـاً يخــدم تحفيــز تكويــن الخلفات
مبنــع ظهور الزهــرة (و ب).

يجــب أن تحصــد الخلفــات حــال مــا تصــل ايل الحجــم
األدىن لإلســتخدام إلخــاء املــكان للخلفــات املتبقيــة
(ج ك).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

املامرسات الرئيسة لنمو الكورمات الصغرية:
1.1إستخدم الممارسات المشار إليها في الجزء المخصص إلختيار نباتات األم السليمة ذات الجودة العالية.
2.2إستخدم الممارسات المشار إليها في الجزء المخصص إلستخراج الخلفات للغرس المباشر.
3.3أقشر الخلفات لتصل إلى حجم  200إلى  500غرام و تصنيفها حسب الحجم.
4.4إتبع الممارسات الرئيسية لمشاتل الفطام.

التحوطات الالزمة لنمو
الكورمات الصغرية
1.1ال تستخدم الخلفات التي لم يتم تقشيرها
2.2ال تزحــم النباتــات بــدون تصنيــف ،خاصــة
		 بعد أسبوعين

الخلفات الصغرية تقرش اوالً (ب ش).
يتــم تصنيــف النباتــات و فصلهــا إىل فــرق
متجانســة .تــزال النباتــات الغريبــة واملريضــة و
الغــر قويــة( .ش س).

خفــض الظــل تدريجيــا ايل الصفــر قبــل النقــل
النهــايئ إىل الحقــل (ل ب)

الخلفــات املقــرة تــزرع يف اكيــاس يف املشــتل
بإســتخدام تربــة نظيفــة (ب ش).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

املامرسات الرئيسة إلكثار النباتات من الرباعم اإلبطية
.1

		

.2

		

.3
.4

		
		

.5
.6

		

.7

		

.8
.9

إســتخدم الممارســات المشــار إليها في الجزء الخاص باختيار النباتات األم الســليمة ذات
الجودة العالية.
إســتخدم الممارســات المشــار إليهــا فــي الجــزء الخــاص الســتخراج الكورمــات للغــرس
المباشر.
أقشــر الخلفات التي يصل حجمها ما بين  200إلى  500غرام حتى يظهر النســيج األبيض
أزل األوراق واحــدة تلــو األخــرى عند قاعــدة األغماد الورقية ،لكشــف البراعــم الجانبية.
وأعمــل قطــع عميق بشــكل صليــب في نقطة النمو الرئيســة ،في وســط القطع العرضي
للساق الكاذبة.
تجهيز فرشة عميقة من نشارة الخشب مبللة داخل غرفة رطبة مظللة جزئياً.
القضــــــــاء على كل نمو محتمل يمكن ان ينتج من البرعم الرئيســي ألنه يتســبب في
منــع نمو البراعم الجانبية.
إزالــة النباتــات الصغيـــــرة المنبثقــة مــن البراعــم الجانبـــــية ،التي تتحلى بجــذور ،مع
الحفاظ على الحــالة الجيدة للبصلة الملتصقة بالساق.
إعادة الكورمات الي النشارة الرطبة للحصول على نباتات إضافية.
إتبع الممارسات الرئيسة المتبعة في مشتل الفطم.

تقــر الخلفــات اوال ثــم تــزال
قاعــدة االغــاد الورقيــة واحــدة
تلــو األخــري بتمعــن ،إلظهــار
الرباعــم الجانبيــة( .ت ل).

توضــع الخلفــات عــى نشــارة
الخشــب املبللــة يف الصوبــة،
داخــل غرفــة رطبــة .يجــب أن
يكــون املــكان مظلــل بنســبة
( .50%ت ل).

يجــب القضــاء عــى الخلفــات
الناتجــة عــن الربعــم الرئيــي،
حــال مــا تظهــر ،ألنهــا متنــع منــو
الرباعــم الجانبيــة( .ت ل).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

ترطــب طبقــة النشــارة بإســتمرار .بــدون تكثيــف نقــط املــاء عــى الحــواف
الداخليــة للصوبــة ســوف تجــف النشــارة( .غ ب).

تعــاد الخلفــات ايل الصوبــة الرطبــة لتشــجيع منــوات جديــدة ،لتســتخدم يف تكاثــر
آخــر( .أ ب) .

تفصــل النباتــات الصغــرة الناتجــة عــن الرباعــم الجانبيــة
بحــذر ،وتنقــل يف أكيــاس مــن البالســتيك إىل مشــاتل
الفطــم( .ت ل).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟
تحوطات عند إكثار النباتات من الرباعم اإلبطية:
1.1ال تسمح للبرعم الرئيسي بنمو غير ملموس.
2.2ال تتلف البراعم الجانبية عند إزالة األغماد الورقية.
3.3ال تترك أغماد األوراق الزائدة لتغطي البراعم اإلبطية.
4.4ال تسمح لدرجة الحراة لترتفع بإفراط او تسمح بجفاف الغرفة الرطبة.

الخلفــات ســيئة التجهيــز ،تنتــج نبتــات قليلــة مــن الرباعــم
الجانبيــة (ش س)

منو الربعم الرئييس مينع منو الرباعم الجانبية ( ش س)
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟
التحوطات الالزمة عند رشاء نباتات املخترب:
املامرسات الرئيسة لرشاء نباتات املخترب:
.1

		

.2

		
		
		

.3

		
		
		

.4

		
		

.5

		

.6

		
		

أطلــب شــهادة لضمــان أن نباتــات المختبــر قد تــم إكثارها مــن نباتات أم
لصنف مرغوب ومالئم لظروف المنطقة المناخية.
أطلــب شــهادة لضمــان أن نباتــات األم مصدرها مناطق خاليــة من الذبول
البكتيــري (ْ Xanthomonasو  ) Ralstoniaوالفيروســي (تــورد
القمــة  BBTVوفيــروس قنابــة المــوز (  BBrMVوالذبــول الفطــري
(الفيوزاريوم الساللة )4
أطلب شــهادة ضمان أن نباتات المختبر قد تم الكشــف الفيروســي عليها
لتأكيــد خلوها من فيروســات تــورد القمة ،وتخطيــط االوراق وقنابة الموز
موزيك القرعيات وأي فيروســات أخرى .بالنســبة لفيروس تخطيط االوراق
في البالنتين أأب  BSVفيجب استخدام تقنية الكشف .IC-PCR
أطلــب شــهادة ضمــان أن نباتــات المختبــر خالية مــن أي أمـراض بكتيرية
(خاصــة  Xanthomonasو  ) Ralstoniaو فطريــة (ذبــول الفيوزاريوم
الساللة )4
أطلــب شــهادة ضمان أن  1000نبتة كحد أقصــى قد نتجت من قمة نامية
منفردة.
أطلــب شــهادة ضمــان أن نســبة النباتــات غيــر المطابقــة للصنــف األصلي
التزيــد عــن  .% 5إذا كانــت هــذه النســبة اكبــر يمكنكــم طلــب تعويــض
نباتات من غير إلتزامات مالية.

1.1ال تشتري نباتات المختبر دون الحصول علي شهادات جودة النباتات
األم و ضمانات خلو من الفيروسات و تحاليل تدل على عدم وجود تلوث
البكتيريا و الفطريات.

ميكــن أن تظهــر مشــاكل منــو يف نباتــات املختــر يف
املشــتل بســبب التلــوث مــن البكترييــا أو الفطريــات
خــال التكاثــر املعمــي (ت ل ).
ميكــن للفريوســات أن تنتقــل عــر نباتــات املختــر ،إذا
مل يكــن الكشــف عــي الفريوســات دقيق ـاً( .م ل ك).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟

املامرسات الرئيسة إلمناء الكورمات الصغرية و النباتات من
الرباعم اإلبطية و نباتات املخترب يف مشاتل الرتبية:
.1

		

.2

		
		

.3

		

.4

		
		

.5

		

.6

		

اختيــار مــكان جيــد الصرف و ســهل الوصــول إلى مصدر الميــاه النقي غير
الملوث للري.
لتقليــل مخاطــر إصابــة النباتــات مــن زراعات المــوز المجــاورة خاصة من
الحشـرات بما فيها النمل ،يجب إســتعمال شــبكات وترك مســاحات حولها
بدون أي إستزراع تقدر ب 10أمتار عرضية.
التخطيط ألن تكون نسبة الظل % 50بحيث يمكن ان تقلص هذه النسبة
تدريجياً ،ثم إزالة الظل كليا قبل انتقال النباتات إلى الحقل مباشرة.
تجهيــز خلطــة ســليمة ،غنيــة بالمــواد العضويــة والمــواد الغذائيــة الالزمة
للنمــو اإلبتدائــي لنباتــات قويــة و خاليــة مــن النيماتــودا و البكتيريــا و
الفطريات.
علــي فتـرات زمنيــة منتظمــة ،يجب التخلــص مــن النباتات الغيــر مطابقة
والغير قوية والمريضة.
زيادة المســافة بين األكياس البالســتكية في المشــتل ،كلما كبرت النباتات
و بدأت األوراق تتطاول على بعضها البعض.

تقــر الخلفــات اوال ثــم تــزال قاعــدة االغامــد
الورقيــة واحــدة تلــو األخــري بتمعــن ،إلظهــار الرباعــم
الجانبيــة( .ت ل).

يجــب أن تكــون الخلطــة خاليــة مــن التلــوث باآلفــات
و األم ـراض وكذلــك غنيــة باملــواد العضويــة و املــواد
الغذائيــة (ل ب).

يجــب القضــاء عــى كل النباتــات الغــر عاديــة و
املريضــة أو ذات منــو بطــيء (إ ك ص أ).
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الفصل السابع :ما هي مامرسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضامن الجودة ؟
التحوطات الالزمة عند إنتاج نباتات مشتل الرتبية:
1.1ال تستخدم تربة ملوثة بطفيليات نيماتودا النباتات.
2.2تجنب زيادة الظل أو التوزيع غير المتجانس للظل.
3.3أعزل المكان من التلوث المحتمل من الخارج (الحشرات و ماء الري).
4.4ال تهمل القضاء على النباتات المريضة ،غير العادية أو ذات النمو البطيء.
5.5ال تترك النباتات مزدحمة ،مما يمنع دخول الضوء و مرورجيد للهواء.
6.6ال تفشل في تصنيف النباتات حسب الحجم و عدد األوراق.
7.7ال تترك النباتات ،لمدة طويلة ،في المشتل.

ال تخلط النباتات الصغرية مع الكبرية( .ب ش).

ال تبقــي الظــل الزائــد النــه
كلــا كــرت النباتــات أكــر،
ميكنهــا أن تتحمــل و تســتفيد
مــن كميــة أكــر مــن الضــوء.
(ب ش).

ال تــرك النباتــات مزدحمــة حيــث تحتــاج النباتــات ايل مســاحة اكــر لتنمــو بقــوة
وتــزداد أوراقهــا( .ش س).
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الفصل الثامن :كيف يتم إختيار الطريقة املستعملة حيث ان إنتاج كميات كبرية من
املواد النباتية ذات الجودة العالية و الخالية من األمراض تستغرق وقتا طويال ؟
إن اكــر التحديــات إلنتــاج مــواد الــزرع ذات جــودة عاليــة و خاليــة مــن األمـراض تتمثــل يف البدايــة عــى اختيــار التقنيــة املالمئــة لتجنــب املشــاكل
التــي تســببها األم ـراض و اآلفــات املحليــة ثــم تخطيــط إكثارالنباتــات لتكــون جاهــزة عنــد حلــول وقــت الــزرع .هــذا مهــم بالخصــوص للزراعــات
املرويــة باألمطــار ،حيــث تكتمــل الزراعــة فقــط خــال بضعــة أشــهر مــن العــام.
فيــا يــي عــدة برامــج إكثــار تجمــع بــن تقنيــات مختلفــة أًشــر إليهــا مــن قبــل يف هــذا الدليــل ،هــذه الربامــج تعطــي بصفــة عامــة إرشــادات عــن
الوقــت الــازم و فعاليــة اإلكثــار .إعتــادا ً عــي خدمــة البنــي التحتيــة واالرض وتكلفــة العاملــة رمبــا تكــون الخيــارات يف بعــض املناطــق أكــر فاعليــة
وربحيــة عــن مناطــق أخــري.

كورمات (ب ش)

كورمات صغرية (ب ش)

براعم جانبية ( ت ل)

إكثار كورمات يف قطع ارض (ب ش)

نباتات املخترب( إ م)
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الجمع بني طرق عديدة (ب ش)

الفصل الثامن :كيف يتم إختيار الطريقة املستعملة ؟

الربامج البديلة إلنتاج  50000نبات يف حالة وجود األمراض الخطرية التي تحتاج إىل اإلكثار خارج املزرعة:
إن اســتخدام خلفــات ،منتجــة محليــا ،للــزرع املبــارشة يف الحقــل أو إنتــاج خلفــات و الكورمــات لصغــرة اومــن نباتــات ناتجــة عــن الرباعــم اإلبطيــة،
متثــل خطــر كبــر جــدا لتضاعــف بعــض األم ـراض التــي ميكــن ان تتواجــد .الخيــارات املتاحــة تعتمــد عــي إكثــار القمــم الناميــة النظيفــة يف
املختربحيــث تــم تأكيــد خلوهــا مــن الفريوســات .التأكيــد االويل لربامــج االكثــار يجــب ان يبنــي عــي مــواد خاليــة مــن األمـراض عــى املــدى املتوســط،
لكــن لفــرة  5إىل  10ســنوات ،يجــب ان تشــمل عمليــة اإلنتخــاب تحديــد الســاالت املتفوقــة مــن حيــث التجانــس و القــدرة االنتاجيــة العاليــة.
الخيــار ( 1أنظــر جــدول 1يف الصفحــة التاليــة ) أكــر قابليــة للتطبيــق عندمــا تكــون نباتــات املختــر رخيصــة الثمــن وإعــادة معــدل العــدوي عــايل.
هــذا الخيــار تــم إســتخدامه يف تايــوان خــال تهديــد مــن الفيوزايــوم وىف الفلبــن حيــث كانــت االصابــة عاليــة بفــروس تــورد القمــة .يف مثــل هــذه
الظــروف فــإن اســتعامل حقــول تكاثــر الخلفــات ميثــل خطــر كبــر إلعــادة نقــل العــدوي قبــل اســتخدام النباتــات املنتجــة بالرباعــم الجانبيــة.
الخيــار ( 2أنظــر جــدول 1يف الصفحــة التاليــة) يتطلــب إجـراءات حاميــة خــال عــدة مراحــل ،لكــن رمبــا يكــون قابــل للتطبيــق عندمــا يكــون خطــر
إعــادة التلــوث ضئيــل حيــث تكــون نباتــات املختــر غاليــة الســعر أو خدمــات املختـرات محــدودة و كذلــك عندمــا يكــون الصنــف اساسـاً ذو فائــدة
محلية .
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الفصل الثامن :كيف يتم تقرر الطريقة املستعملة ؟
الجدول .1خيارات إكثار مواد الزرع في حالة وجود أمراض خاضعة للحجر الصحي
الخيار  : 1نباتات املخترب
املراحل
إنتخــاب و فهرســة و تنظيــف 55
أنســجة إنشــائية رئيســية خاليــة مــن
الفريوســات و مــن أم ـراض األصنــاف
املختــارة
إنتاج  55000نبات املخترب
مشــاتل التقســية والفطــم إلنتــاج
 50000نبتــة يف ظــروف عــزل
للحـرات فهرســة (فــروس +بكترييــا
) بــن  1/100إىل  1/1000إىل يف

املدة
(شهور)
 6إىل 12

 6إىل 12
 2إىل 3

الخيار  : 2نباتات املخترب و حقول إكثار الخلفات و نباتات ناتجة عن الرباعم الجانبية
املراحل

عوامل تؤثر عىل اإلكثار

املدة
(شهور)

خســائر قليلــة ناتجــة عــن بقــاء و اختيــار  ،فهرســة و تنظيــف  2أنســجة رئيســية
إكثــار األنســجة اإلنشــائية الرئيســية خاليــة مــن الفريوســات و مــن األم ـراض الخاصــة
باألصنــاف املختــارة

 6إىل 12

نســيج انشــاىئ رئيــي واحــد ينتــج إنتاج  210نبات مخترب
 1000نبــات املختــر
خســارة  8إىل  %10مــن النباتــات مشاتل تقسية وإفطام إلنتاج  205نبات
ناتجــة عــن النباتــات الغــر عاديــة،
أكيــاس املشــتل التالفــة ،النباتــات
التــي ال تحتمــل النقــل

 8إىل 10
 2إىل 3

عوامل تؤثر عىل اإلكثار
خســائر قليلــة ناتجــة عــن بقــاء و إكثــار
األنســجة اإلنشــائية الرئيســية
نســيج انشــاىئ واحــد ينتــج  1000نبــات
مختــر
خســارة  8إىل  10%مــن النباتــات ناتجــة
عــن النباتــات الغــر عاديــة و األكيــاس
التالفــة

النهايــة
غرفة عالية الرطوبة فيها  2000خلفة
صوبة بـ  2000خلفة
مشتل للفطام به  50000نبات
املجموع

 18إىل 27

 8إىل 10

نبتة واحدة تنتج  10كرمان

6

خلفــة واحــدة تنتــج  25نبــات مــن الرباعــم
الجانبيــة

 2إىل 3

خســائر قليلــة تعــود إىل التعبئــة التالفــة
والنباتــات التــي متــوت خــال االنتقــال

 32إىل 44
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الفصل الثامن :كيف يتم تقرر الطريقة املستعملة ؟

الربامج البديلة يف حالة غياب األمراض التي تتطلب طرق مكافحة خارج املزرعة:
ىف املناطــق الخاليــة مــن األمـراض الخاضعــة إىل الحجــر الصحــي ،هنــاك خيــارات عديــدة إلنتــاج مــواد زرع ســليمة .حيــث أن التحــدي االســايس يف
انتــاج مــواد زرع مصابــة بالنيامتــودا ،وكذلــك بعــض األمـراض املذكــورة مــن قبــل .أهــم تحــدى يف هــذه املناطــق هوتنميــة ســالة ( )cloneمتفوقــة
ذات قــدرة إنتاجيــة عاليــة ومتجانســة .إن اســتخدام التكاثــر النســيجي غــر مذكــور مــن بــن الخيــارات أدنــاه ولكــن رمبــا يكــون مفيــدا ً جــدا ً عندمــا
يتــم تحديــد ســاالت متفوقــة.
إن الخيــارات  3و 4هــي ايل يتــم تطبيقهــا يف الغالــب عندمــا تكــون مناطــق الصنــف املرغــوب موجــودة بكــرة (جــدول .)2عندمــا يكــون مصــدر
النباتــات األم محــدود ،تكــون فــرة اإلكثــار أطــول كــا هــو مذكــور يف الخيــارات  5و( 6جــدول  .)3إذا كانــت الخلفــات املتوفــرة لإلكثــار قليلــة جــدا،
تكــون الفــرة الالزمــة لإلكثــار اطــول لتحقيــق هــدف إنتــاج  50000نبــات ،كــا هــو موضــح يف الخيــارات  7و ( 8جــدول .)4

الجدول  .2إكثار مواد الزرع المأخوذة من المزارع المنتجة ( األمراض الخاضعة للحجر الصحي غير موجودة)
الخيار  : 3خلفات من الحقول للزراعة املبارشة
املراحل

املدة
(شهور)

 15إىل  20هكتــار مــن الزراعــات
( 1000نبــات يف الهكتــار) مزروعــة
لإلنتــاج وهــي مصــدر الســتخراج
الخلفــات

10

 50000خلفــة مقــرة ومعالجــة
للــزرع

0,5

املجموع

 10إىل 11

الخيار  : 4كورمات صغرية حقلية منتجة يف مشاتل الفطم
املراحل

عوامل تؤثر عىل اإلكثار

املدة
(شهور)

نبات واحد ينتج  2إىل  5خلفات

 15إىل  20هكتــار مــن زراعــات
لإلنتــاج تســتخرج منهــا الكورمــات
الصغــرة

8

خسائر قليلة لعدم منو الخلفات

الكورمــات الصغــرة مقــرة و
معالجــة لتنمــو ىف املشــتل

2

عوامل تؤثر عىل اإلكثار
نبات واحد ينتج  2إىل  5خلفات

خســائر قليلــة جــدا ً لنباتــات مل
تتحمــل النقــل

10
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الفصل الثامن :كيف يتم تقرر الطريقة املستعملة ؟

جدول  .3إكثار مواد الزرع المأخوذة من حقول إلكثار الخلفات (األمراض الخاضعة للحجر الصحي غير موجودة):
الخيار  : 5حقل إكثار الخلفات
املراحل

املدة
(شهور)

حقــل  2هكتــار مــزروع لإلنتــاج
ومصــدر إلســتخراج الخلفــات

10

هكتــار واحــد للتكاثــر (50000
نبات/هكتــار) مــن خلفــات مقــرة
ومعالجــة

10

املجموع

20

الخيار : 6حقل إكثار الكورمات الصغرية ،مشتل الكورمات الصغرية
املراحل

عوامل تؤثر عىل اإلكثار

املدة
(شهور)

عوامل تؤثر عىل اإلكثار
نبات واحد ينتج  2إىل  5خلفات

نبات واحد ينتج  2إىل  5خلفات

حقــل  2هكتــار مــزروع لإلنتــاج
ومصــدر إلســتخراج الخلفــات

8

نبات واحد ينتج  10خلفات

كورمــات صغــرة مقــرة و معالجــة
لتنمــو يف املشــتل

2

خســائر قليلــة جــدا لنباتــات مل
تتحمــل النقــل

هكتــار واحــد إلكثــار الكورمــات
الصغــرة ( 50000نبات/هكتــار) مــن
خلفــات مقــرة و معالجــة

8

نبــات واحــد ينتــج  10كورمــات
صغــرة

كورمــات صغــرة مقــرة و معالجــة
لتنمــو يف املشــتل

2

خســائر قليلــة جــدا لنباتــات مل
تتحمــل النقــل

20
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الفصل الثامن :كيف يتم تقرر الطريقة املستعملة ؟

جدول  .4إكثار مواد زرع من نباتات مأخوذة من براعم جانبية (األمراض الخاضعة للحجر الصحي غير موجودة):
الخيار  : 7نباتات من براعم جانبية مأخوذة من خلفات
مستخرجة من حقول منتجة
املدة
املراحل
عوامل تؤثر عىل اإلكثار
(شهور)

الخيار  : 8نباتات من براعم جانبية مأخوذة من حقول إكثار الخلفات
املراحل

املدة
(شهور)

عوامل تؤثر عىل اإلكثار

حقــل يف هكتــار واحــد يف مرحلــة
إنتــاج تســتخرج منــه الخلفــات

10

نبات واحد ينتج  2إىل  5خلفات

 100نبــات يف مرحلــة أنتــاج تســتخرج
منهــا الخلفــات

10

 2100خلفة يف غرفة عالية الرطوبة

6

مشــتل فطــم يحتــوي عــي 50000
نبــات

4

خلفــة واحــدة تنتــج  25نبــات مــن  250خلفــة يف حقــل لإلكثــار
مســتخرجة مــن خلفــات مقــرة و
الرباعــم الجانبيــة
معا لجــة
خســائر قليلــة بســبب تلــف التعبئــة يف  2100خلفة يف غرفة عالية الرطوبة
املشــتل و نباتــات مل تتحمــل النقــل

8

نبات واحد ينتج  10كورمات.

6

خلفــة واحــدة تنتــج  25نبــات صغــر
مــن الرباعــم الجانبيــة

4

خســائر قليلــة بســبب تلــف التعبئــة يف
املشــتل و نباتــات مل تتحمــل النقــل

املجموع

20

مشــتل فطــم يحتــوي عــي 50000
نبــات

نبات واحد ينتج  5 2-خلفات

28
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الفصل التاسع :أساسيات تحسني مواد الزرع للمزارع ، -الخدمات ،املواد واملعلومات
ومن الذي يقوم بتوفريها:

اإلختيــار مــن بــن الخيــارات املشــار إليهــا أعــاه أو إعــداد بديــل متفــرد يعتمــد عــى مجموعــة الطــرق املختلفــة ،يحتــاج ايل تقييــم للمخاطروالفــرص
التــي يواجههــا منتجــوا املــوز واألخــذ بعــن اإلعتبــار املتطلبــات فيــا يخــص مــواد الــزرع و الخدمــات و املعلومــات الالزمــة لوضــع الحــل البديــل.
ميكــن أن يكــون هــذا هدفـاً ســهال نســبيا حيــث يتضمــن تغـرات قليلــة أو تحــدى معقــد يحتــاج إىل تنميــة البنيــة التحتيــة وبنــاء القــدرات البرشيــة
و املؤسســية عــى املــدى املتوســط
يف إطارانجازبرامــج عمــل لتحســن مــواد الــزرع عنــد املنتجــن ،األســئلة األوىل التــي يجــب اإلجابــة عليهــا هــي :مــاذا نريــد الوصــول إليــه ومــن الــذي
يجــب أن يعــرف مــا يجــب التعــرف عليــه لتحســن الوضــع ؟
يف حالة بلدان أو مناطق ال توجد بها األمراض التي تحتاج ايل خدمات خاصة خارج املزرعة ،هناك منطقتني اساسيتني تستحقان اإلنتباه :
 .1تقويــة خدمــات الحجــر الصحــي للتأكــد أن البلــدان أواملناطــق الخاليــة مــن األم ـراض مثــل تــورد القمــة ( )BBTVومــرض موكــو ()Ralstonia
والذبول البكتريي( )Xansomonas) (BXWوالفصيلة  4للفيوزاريوم ستبقى خالية من االمراض.
 .2تنميــة القــدرات البرشيــة ميكــن أن تركــز عــى عــدد قليــل نســبياً مــن العــال التقنــن ،الذيــن يقومــون بــإدارة و تنفيــذ إجـراءات الحجــر الصحــي
النبايت ،بجهود الوعي العام تجاه كل الذين ميكن ان ميثلوا أكرب خطر إلدخال غري مقصود ملواد زرع مريضة.
هنــاك أيضــا فــرص لتقويــة قــدرة املنتجــن إلســتعامل مــواد زرع متفوقــة ناتجة عــن نباتــات األم وذات مخاطر قليلــة إلنتشــار سوســة املوزوالنيامتودا.
بفضــل تحســن معــدات التدريــس والتدريــب الحقــي للمــدارس التقنيــة العليــا ،الجامعــات و برامــج التدريــب اإلرشــادي ،ميكــن للمنتجــن أن
يتلقــوا مســاعدة تقنيــة فيــا يخــص نوعيــة مــواد الــزرع.
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الفصل التاسع :أساسيات تحسني مواد الزرع للمزارع ، -الخدمات ،املواد واملعلومات ومن الذي يقوم بتوفريها:
عندمــا يكــون مــرض مثــل تــورد القمــة ( )BBTVموجــود و منتــر ،التحديــات تكــون عديــدة لتجنــب خســائر كارثيــة .فــروس
تــورد القمــة ( )BBTVموجــود يف بلــدان عديــدة مبــا فيهــا أسـراليا و الفيليبــن والجمهوريــة الدميقراطيــة للكونغــو ،هــي بلــدان
مختلفــة جــدا فيــا يخــص البنــي التحتيــة واملــوارد البرشيــة الالزمــة لتطبيــق الحلــول .تحــاول أسـراليا حاليــا القضــاء عــى مــرض
تــورد القمــة ( )BBTVمنــذ عقــود عديــدة لتحــد مــن آثــاره و إنتشــاره .تطــور الفيليبــن حاليـاً برنامــج للبــذور خاليــة مــن فــروس
تــورد القمــة ( )BBTVألهــم األصنــاف املوجــودة يف األســواق املحليــة ،بفضــل قطــاع تكاثــر نســيجي فعــال جــدا يخــدم عــى
الخصــوص مـزارع املــوز للتصديــر .هنــاك محاولــة ســابقة ذات أثــر محــدود مــن معامــل زراعــة انســجة تابعــة للجامعــات لنــر
مــواد زرع خاليــة مــن الفريوســات بالرغــم مــن ذلــك ،تبقــى الجامعــات مــكان مهــم لتدريــب العــال التقنيــن و املنتجــن .منــذ
عـرات الســنني ،يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،إنتــر فــروس تــورد القمــة ( )BBTVعــر كل البــاد ،حتــى يف أبعــد حقــول
املزارعــن الصغــار خــال فــرة تدهــور القطــاع العــام والخــاص بســبب الن ـزاع املــدين .أس ـراليا والفيليبــن تحصلــت عــى نتائــج
متوقعــة مختلفــة ،بفضــل نــر معلومــات مختلفــة لــركاء متعــددون .بــدأت جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف تحريــك وكاالت
القطــاع العــام ملناقشــة الحاجــة للعمــل.
ملواجهــة الطلــب فيــا يخــص مــواد الــزرع املحســنة املوجهــة للمزارعــن ،أصبــح لــدى القطــاع العمومــي و الخــاص يف أسـرا ليــا
و الفيليبــن الخدمــات الرئيســية و املــوارد البرشيــة ،مثــل معامــل إختبــار الفريوســات ورشكات معامــل زراعــة االنســجة واملختصــن
يف الفريوســات و وضبــاط الحجــر الصحــي النبــايت .مــن جهــة أخــرى ،تواجــه جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تحــدي مــزدوج :مــن
جهــة تعيــن الخدمــات اإلضافيــة و املــوارد املاديــة و البرشيــة املالمئــة ملواجهــة توفــر مــواد زرع خاليــة مــن فــروس تــورد القمــة
( )BBTVو مــن جهــة أخــرى ،تطبيــق إسـراتيجية تبــدأ مــن مناطــق ذات كلفــة منخفضــة وفــرص أكــر لنجــاح اإلمكانيــات.
هــذا الدليــل إعتمــد عــى عـرات الســنني مــن البحــث و التنميــة حــول كفــاءة وفاعليــة مــواد الــزرع .بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن
تطبيــق برامــج فعالــة تســهل للمـزارع إســتعامل مــواد نباتيــة ذات جــودة عاليــة ،يعتــر دامئــا تحــدي كبــر يفــوق التفاصيــل
و املامرســات الخاصــة للطــرق املختلفــة لإلكثــار.
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االجهاد الغري حي:
هــي العوامــل التــي تــؤدي ايل خفــض معــدل منــو نبــات املــوز وحجــم الســبيطة ،مثــل زيــادة ونقــص املــاء ،نقــص العنــارص الغذائيــة الكــري
والصغــري ،زيــادة يف العنــارص الســامة ،درجــات الح ـرارة التــي تتجــاوز النســبة املعقولــة للنمــو واإلنتــاج واملســتويات االقــل للضــوء.
قنابات:
ورقة مختصة تطور يف محورها منو زهرة واحدة أو نورة.
قطع الرأس:
القضاء ،قبل اإلزهار ،عىل مصدر األوراق الجديدة وكذلك الزهرة التي تظهر يف وسط الساق الكاذبة لتحفيز تكوين خالفات جديدة.
اإلفرازات:
عصارة النبتة التي تتدفق عندما يقطع أو يتلف النسيج.
قطع الرأس الكاذبة:
إعاقة إنبات الربعم الزهري الرئييس بطرق أخرى غري قطع الرأس و التي تحفز تكوين خلفات جديدة يف إطار برنامج إكثار الخلفات.
مشتل التقسية:
مشــتل أويل للتأقلــم اإلصطناعــي لنباتــات حديثــة االنتــاج يف املعمــل ( . )in vitroيجــب أن تتوفــر لهــا بيئــة رطبــة جــدا مــع حـرارة معتدلــة .يجــب
كذلــك تجنــب تقلــب الحـرارة و الريــاح .متكــن هــذه البيئــة للنبتــة أن تغــرس جذورهــا و تزيــد مســاحة أوراقهــا قبــل اإلنتقــال إىل مشــتل اإلفطــام.
عندمــا تكــون النباتــات يف خضــم مرحلــة النمــو و يتــم زراعتهــا يف وعــاء أكــر عندهــا توصــف كنباتــات متأقلــم .))ex vitro
كثافة عالية للزرع:
نظــام اإلنتــاج بالزراعــة األحاديــة بــدورات ســنوية (أو دورة واحــدة) يجــب إعتبــاره كبديــل تكنولوجــي جديــد لإلنتــاج املعتمــد عــى الــزرع بكثافــة
عاليــة مدعمــة بعــدة نشــاطات مكملــة .ميكــن وصفــه كنظــام تراكمــي ،حيــث أن إزالــة اي مكــون منــه (كثافــة عاليــة عــى  2500نبتــة  /الهكتــار
و بــذور موحــدة وغيــاب الخلفــات و عــدم إســتعامل الــزرع املبــارش و توفــر امليــاه املالمئــة إلــخ ) ..يقلــل مــن اإلنتــاج الــكيل املتوقــع ( املصــدر:
روزاليــس ف أ و آخريــن .2010 .الدليــل العمــي إلنتــاج البالنتــن بإســتخدام كثافــة نباتيــة عاليــة)
53
اإلكثار الخرضي ملواد نباتية ذات جودة لتحسني صحة النبات ورفع الكفاءة املحصولية :املامرسات الرئيسية لزراعة موز املائدة ،البالنتني وموز الطبخ

املعجم
النسيج اإلنشايئ:
موضــع محــي لإلنقســام الرسيــع لخاليــا غــر متاميــزة تنتــج عنهــا خاليــا جديــدة تتاميــز عــى شــكل أنســجة متخصصــة .األنســجة اإلنشــائية توجــد
يف مناطــق النمــو مثــل قمــة الفــرع الناشــئ أو الجــذر .يف شــجرة املــوز ،النســيج اإلنشــايئ القمــي يكــون أوال خــري ثــم يصبــح إنجــايب (النــورة).
(املصــدر :الســوديار .2007 ،شــجرة املــوز و زرعهــا).
سالالت وحيدة النسيلة:
إختيــار مكثــف للنباتــات الفرديــة العاليــة اإلنتــاج ،التــي تتميــز بالصفــات املرغوبــة ،يتــم إكثارهــا بزراعــة األنســجة وتنتــج زراعــات عاليــة التجانــس
تعتمــد عــى تغيــر ورايث محــدود.
مشتل اإلفطام:
متــر ظــروف منــو النباتــات الطريــة تدريجيــا ،يف مشــتل اإلفطــام ،مــن الظــل الجــزيئ إىل الضــوء الشــميس الكامــل أو مــا يقــارب ذلــك .فائــدة هــذه
العمليــة هــي الســاح ملــواد الــزرع الصغــرة و ذات إمكانيــات النمــو املحــدودة أن تولــد جــذور إضافيــة و مســاحة ورقيــة .هــدف مشــتل اإلفطــام
هــو تجهيــز النباتــات للنقــل إىل الزراعــة تحــت ظــروف الحقــل ،حيــث زيــادة اإلضــاءة و تقلــب درجــات الحـرارة ،الرطوبــة النســبية واملــاء.
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