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اتباعها لزراعة االشتال:

اجلور . 1 ويتم حفر  الرتبة  لتح�سني خوا�ص  املتخمر   البلدي  ال�سماد  اليها  وم�ساف  االر�ص حمروثة  تكون  ان  يجب 
للزراعة  بعمق 50 �سم تقريبا   

تو�سع كمية منا�سبة من ال�سماد الع�سوي املتخمر )حوايل 0.5 كيلو( وتخلط مع الرتاب الذي �سي�ساف يف ا�سفل . 2
احلفرة

م�سافات الزراعة 8X7  او 8X6 مرت. . 3
يجب تقليم اجلذور املجروحة وال�سعيفة وذلك حتى ال تكون عر�سة للتعفن واملوت. 4
عند زراعة اال�ستال ان تكون جذورها يف و�سع مريح يف اجلورة ثم كب�ص الرتاب جيدا حول اجلذور حتى ال ترتك . 5

فراغ حولها قد ي�سبب فيما بعد جفافها كما يجب عدم اعادة االجزاء غري املالئمة من تراب اجلورة للجورة.
يجب ري اال�ستال مبا�سرة بعد زراعتها اال اذا �سادف �سقوط امطار غزيرة بعد اجراء عملية الزراعة.. 6
ويثبت . 7 العمودي  الو�سع  اإىل  ثانية  تعدل  اأن  يجب  الري  عملية  اإجراء  بعد  وخا�سة  املزروعة  اال�ستال  ميل  حال  يف 

ماحولها من تراب، وقد حتتاج بع�ص الغرا�ص اإىل دعائم لت�ستند عليها حتى المتيل بتاأثري الرياح .



بعد االنتهاء من عملية الزراعة والري يجب اأن يبقى مكان الطعم فوق �سطح الرتبة بـ15 �سم  واأن اأهمية ذلك تعود اإىل 
متييز االأفرع الناجتة عن الطعم عن الفروع التي تخرج من االأ�سل البذري حيث يجب اإزالة االأخرية بق�سها من اأ�سلها.

مابني . 8 التوازن  حتقيق  بهدف    ) تطوي�ص   ( �سم   80-60 ارتفاع  وعلى  مبا�سرة  الزراعة  بعد  اال�ستال  تقليم  يجب 
املجموع اخل�سري واجلذري وبذلك نحقق ن�سبة جناح اأعلى للغرا�ص خالل ف�سل النمو التايل.

يتم عمل حاجز من الرتاب او احلجارة حول اال�ستال بقطر 80-100 �سم وذلك لتجميع اكرب كمية من مياه االمطار . 9
او الري وعدم ت�سربها.

اإن موعد الزراعة مهم لنجاح عملية الزراعة وخا�سة يف املناطق البعلية واأن تاأخري زراعتك البعلية لال�ستال �سوف . 10
ت�سبب لك فقد ن�سبة كبرية من اال�ستال وكلما كان موعد الزراعة اأبكر كلما كانت ن�سبة النجاح اأعلى.

عملية التقليم والتربية : 
اإن الهدف من الرتبية التقليم هو احل�سول على اأ�سجار قوية متنا�سقة يتخللها ال�سوء ب�سهولة ذات �سطح مثمر جيد 
ومتوزع على جميع اأنحاء ال�سجرة، واأن تكون ال�سجرة ذات ارتفاع متو�سط ت�سهل معه تنفيذ عمليات اخلدمة املختلفة 

وخا�سة عملية القطاف.
  نختار االأفرع الرئي�سية اأو الهيكلية لل�سجرة )من 3-5( بحيث تكون موزعة ومتباعدة حول ال�ساق الرئي�سي اأي يجب . 1

اأن التكون خارجة من نقطة واحدة.
 اأن تكون زاوية تو�سع هذه االأفرع بحدود °45  واأن االأفرع التي تكون بزوايا حادة اأو منفرجة النها غالبًا ماتنك�سر . 2

يف امل�ستقبل نتيجة ل�سعف منطقة ات�سالها بال�ساق الرئي�سية.

 اإعداد :م.اأحالم ال�سدر 
االدارة العامة لالر�ساد والتنمية الريفية
حقوق الطبع حمفوظة © 2012     

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة الزراعة

برنامج »حت�سني م�ستوى املعي�سة يف االرا�سي الفل�سطينية املحتلة- ال�سفة الغربية« 
بتمويل من مكتب املمثلية الهولندية


