
عنوان المحاضرة
في تمورصنف المجھول واثرھا على تسویق التمور)التقشیر(ظاھرةالتنفیخ

اسبابھا ووسائل الحد منھا
اعداد

حبیب یوسف حبیب التمیمي/ز.م
1982-جامعة الموصل/وقایة النبات-بكالوریوس علوم زراعیة
1988-جامعة بغداد/وقایة النبات-ماجستیر علوم زراعیة

شركة مزارع البركة /خبیرزراعي



المقدمة



مرالوصف التكویني والفسلجي لالزھار االنثویة والذكریة لنخلة الت
نشوء الطلعة في ابط السعفة من البرعم الزھري*

تطور البرعم الزھري الى نورة زھریة          *

تركیب الزھرة الذكریة                             *

تركیب الزھرة االنثویة          *



تأثیر العوامل البیئیة على طبیعة التكوین والظھور لالزھار االنثویة 
والذكریة

الدورالمحفزللسعف االخضر والخوص في نشوء البراعم الزھریة*

الدور المؤثر لدرجات الحرارة في نمو وظھور الطلع وتشققھ     *

تأثیر العوامل الوراثیة والفسلجیة في مواعید االزھار وتفتح الطلع*

تأثیرالریاح الجافة والسریعة على جفاف المیاسم االنثویة          *

تأثیر انخفاض درجة الحرارة في حدوث االنقسام في المیاسم     *



دوراالحتیاجات المائیة وعمر النخلة في نوعیة الطلع الذكري واالنثوي

ضرورة االھتمام بري االشجار بعد انتھاء موسم القطف  *

دور االحتیاجات المائیة الصحیحة في تحفیز نمو الطلع    *

الدور الحیوي للماء في انجاز التفاعالت الحیویة في النخلة*

مواصفات الطلع في السنوات االولى من عمر النخلة       *



لحتأثیر حبوب اللقاح الذكري في مواعید النضج لثمار الب
تأثیرحبوب اللقاح الذكري في مواصفات الثمرة*
االكتشاف االول لظاھرة المیتازینیا               *
االفحل االكثر مالئمة الصناف البلح المختلفة   *
صفات الثمرة االكثر تأثرا بظاھرة المیتازینیا   *
الصفات االخرى التي قد تتأثر بالظاھرة         *
امكانیة تجنب ظاھرة التقشیر من خالل تقدیم او*

تأخیر مواعید النضج                             



مرةتأثیرالتوافق الجنسي بین حبوب اللقاح واالزھار االنثویة على الصفات النھائیة للث
تأثیرحبوب اللقاح في حجم ووزن الثمرة*
تأثیر حبوب اللقاح في النسبة الوزنیة بین*

البذرة ولحم الثمرة                          
صفات جودة حبوب اللقاح واثرھا في    *

جودة الثمار                                 
اختیارواعتماد اصناف الذكوراالكثر      *

مالئمة لالصناف االنثویة                  
تعددالتأثیر النوعي لحبوب اللقاح واختیار*

االفضل مالئمة على مستوى الدول العربیة



لذكري تأثیر طول فترة االستعداد الفسلجي لالزھاراالنثویة على تقبل اللقاح ا
ونجاح العقد

تأثیراوقات النھار في نجاح االخصاب والعقد في ثمار البلح*
تأثیر عدد االیام بعد تشقق الطلع في نجاح االخصاب والعقد*
التجربة االمریكیة حول الفترة الزمنیة لالستعداد الفسلجي   *

للمیاسم لتقبل حبوب اللقاح                                       
تأثیر الظروف البیئیة على طول فترة االستعداد الفسلجي    *

لالزھار االنثویة في تقبل حبوب اللقاح                        



تأثیر طرق التلقیح المختلفة على الصفات الكیمیائیة لثمارالبلح وعالقتھا بظاھرة
)التنفیخ(التقشیر

المحتوى الرطوبي للثمار                                          *
النسبة المئویة للرطوبة في ثمار البلح                            *
عالقة نوعیة حبوب اللقاح بالمحتوى الرطوبي للثمار         *
عالقة طریقة التلقیح بالمحتوى الرطوبي للثمار                *
تأثیر عدد مرات التلقیح المیكانیكي على المحتوى الرطوبي *
تأثیر نوعیة حبوب اللقاح في تراكم المواد الصلب الكلیة     *
تأثیر حبوب اللقاح في النسبة الكلیة للسكریات والنسبة الكلیة*

للسكریات المختزلة والسكروز                                  
تأثیر الصفات اعاله في حدوث ظاھرة التنفیخ                 *



یخ في التنفتأثیر طبیعة برنامج التسمید على البناء اللحمي للثماروعالقتھ بظاھرة

صنف المجھول

دور عملیة التسمیدفي حیاة الثمار                                      *

ارتباط برنامج التسمیدالصحیح بنوعیة التربة                        *

البرنامج السمادي الدقیق المبني على التحلیل الكیمیاوي والمعادلة الریاضیة *

الصحیحة                  



تأثیر الحصة المائیة من حیث الكمیة والفاصلة الزمنیة وعالقتھا بتطور نضج

الثمارووصولھا الى مرحلة التمروبالتالي مدى ترابطھا فسلجیا مع ظاھرة التنفیخ

في صنف المجھول)التقشیر(
حاجة النخلة الى برنامج ري مناسب للوصول الى النموالخضري والثمري االفضل*

العوامل والمحددات المؤثرة في نظام الري                                                 *

توزیع االحتیاجات المائیة خالل فترة تطور الثمار                                         *

تنظیم برنامج الري المالئم للصنف والعمر                                                  *



ة تأثیر الظروف البیئیة السائدة في المنطقة في حدوث ظاھر

في صنف المجھول)التقشیر(التنفیخ 
التغییر في درجات الحرارة                                                 *

الخفض التدریجي لدرجة حرارة الثمارالحقلیة عند الجني قبل الخزن *

المبرد

طبیعة الریاح السائدة في المنطقة واثرھا في ظھورحالة التقشیر      *



ویة تأثیر التتابع الزمني والنوعي والكمي من االسمدة الكیمیا

في صنف المجھول)التقشیر(على حدوث ظاھرة التنفیخ
طبیعة االحتیاجات السمادیة للنخلة                                  *

التباین الكبیر في اراء الباحثین حول موضوع تسمید النخلة     *

طبیعة حركة العناصر في التربة واثرھا في بناء برنامج التسمید*

دور التسمید المتوازن والصحیح في تجنب ظاھرة التقشیر       *



اسالیب وطرق معالجة التقشیربعد القطف في صنف المجھول

المعامالت الحراریة والرش بالمحالیل السكریة *

المعاملة بدبس التمرمع المعاملة الحراریة العالیة*

اختیاراالسلوب االمثل لغسیل وتجفیف التمور   *



االجراءات الحقلیة المقترحة للتقلیل من ظاھرة التنفیخ 

في صنف المجھول)التقشیر(
تنظیم عملیات الري والتسمید والمكافحة بشكل علمي دقیق                        *

اجراء عملیة خف الثمارفي وقت مبكربعد اكتمال العقد                             *

عمل مصدات الریاح في المناطق التي تتعرض لھبوب الریاح الحارة في فترت *

نضج الثمار

العمل على التبرید التدریجي للثمار بعد القطف قبل الخزن المبرد                  *



في الختام
نشكركم على حسن المتابعة

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ


