
68نشرة رقم:
عينات  أخذ  كيفية  بخصوص  توصيات 
األوراق من األشجار للتحليل  في المختبر

موعد         املح�صول
عمر عدد الأوراق اأخذ العينة

اجلهة نوع الوراق الأ�صجار 
لل�صجرة

80-60ت�شرين االولاأفوجادو
اعتبارَا 

من ال�شنة 
الرابعة

من منوات الربيع االأول لنف�س ال�شنة 
طرفها  يف  ثمار  حتمل  ال  اأفرع  من  و 

و بدون تفرع
ال�شمالية

ا�شبوعني قبل دراق
100-80الـقطف

اعتبارَا 
من ال�شنة 

الثالثة
لنف�س  النموات  منت�شف  من  اأوراق 

املو�شم
من كل 

اجلهات

ا�شبوعني قبل م�صم�ش
100-80القطف

اعتبارَا 
من ال�شنة 

الثالثة
لنف�س  النموات  منت�شف  من  اأوراق 

املو�شم
من كل 

اجلهات

كاكي 
100-80ت�شرين االأول)فر�صمون(

اعتبارَا 
من ال�شنة 

الرابعة
لنف�س  النموات  منت�شف  من  اأوراق 

املو�شم
من كل 

اجلهات

مع بداية عنب
100-80الن�شوج

اأ�شجار 
مثمرة

مع  القطف )ن�شل  امام  التي  الورقة 
عنق( و ميكن اأخذ اأوراق حتى الورقة 

ال�شابعة من القطف
غري مهم



100-80ت�شرين االأولحم�صيات
اأ�شجار 

ذات انتاج 
جتاري

اأوراق من منوات نف�س املو�شم القريبة 
من  م   1.5 ارتفاع  على  الثمار  من 

�شطح الرتبة
ال�شمالية

كانون الثاين زيتون
150-100بعد القطف

من ال�شنة 
اخلام�شة

اأوراق  اأو  �شنة  بعمر  اأفرع  من  اأوراق 
بالغة من الثلث االأخري العلوي للفرع

من كل 
اجلهات

80-60ايلولماجنا
من ال�شنة 

ال�شاد�شة
من  الربيعي  النمو  من  بالغة  اأوراق 
مع  كاملة  )ورقة  ثمار  حتمل  ال  اأفرع 

فرع(
من كل 

اجلهات

100-80متوز - اآببيكان
من ال�شنة 

ال�شاد�شة
منوات  من  الأفرع  اأوراق  من  وريقات 

نف�س ال�شنة )منت�شف الفرع(
من كل 

اجلهات

100-80حزيران - متوزلوز
من ال�شنة 

الرابعة
لنف�س  النموات  من  بالغة  اأوراق 

املو�شم 
من كل 

اجلهات

اأ�شبوعني      تفاح
100-80قبل القطف

من ال�شنة 
الثالثة

الورقة  من  لوحده  الن�شل  ناأخذ 
الورقة  من  لوحده  العنق  و  الثالثة 

ال�شابعة من اأعلى.
من كل 

اجلهات

موز

اأيلول -   
من نباتات 20 ورقةت�شرين ثاين

اأزهرت يف 
موعد واحد 

متجان�س
من كل ال يتم عد الورقة املغلقة امللتفة

اجلهات
للقطعةبعد توقف النمو
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