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52نشرة رقم:
التطعيم في بساتين الفاكهة
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تمهيد
اأخي املزارع: تهدف هذه الن�شرة اإىل امل�شاعدة  مبعرفة الع�امل امل�ؤثرة يف جناح الب�شاتني الزراعية  اإىل اختيار الأ�شتال 

ال�شليمة  وزراعتها و العناية الدائمة فيها .

مقدمة 
تعريف التطعيم: عبارة عن عملية جمع بني جزئني من نباتني خمتلفني بطريقة �شليمة للح�ش�ل منهما على نبات واحد 

يحمل ال�شفات املرغ�بة للنباتني.

يتكون النبات املطعم من :
• الأ�شل: اجلزء ال�شفلي من النبات املت�شل بالأر�ض الذي يك�ن املجم�ع اجلذري وجزء ي�شري من ال�شاق او ال�شنف 	

الذي نن�ي التطعيم عليه، غالبًا ما يتمتع مبزايا وم�ا�شفات خا�شة مثل التقزمي اأو املقاومة للأمرا�ض واجلفاف.
• الطعم:اجلزء الذي يك�ن النبات اجلديد حيث يزهر ويثمر . اأو ال�شنف املرغ�ب اإكثاره 	

تعترب عملية التطعيم من طرق الإكثار اخل�شرية اأو اللجن�شية، 
ميكن لهذه العملية اأن تتم يف النباتات وذلك ب�شبب وج�د ما يعرف بظاهرة )Totipotancy( وهي غري م�ج�دة يف 

احلي�ان تعريفها : ه� اأن كل خلية قادرة على اإنتاج نبات جديد وكامل .

اهداف التطعيم
ت�شخم الأ�شناف حيث ميكن زراعة عدد اكرب يف وحدة امل�شاحة . 1

اإكثار النباتات التي ل ميكن اإكثارها بالطرق الأخرى مثل البذور اأو العقل اأو الرتقيد.. 2

تغيري الأ�شناف يف املزارع املن�شاأة ب�شه�لة .. 3

احلد من �شرر الآفات الزراعية التي تهاجم بع�ض اأ�شجار الفاكهة كما يف  ح�شرة الفايل�ك�شرا التي تهاجم املجم�ع . 4
اجلذري يف العنب.

التحكم بحجم الأ�شجار كما يف التفاح) احلد من من� املجم�ع اجلذري وبالتايل زراعة عدد اأكرب يف وحدة امل�شاحة . 5

معاجلة بع�ض الأ�شرار التي ت�شببها الآلت الزراعية للأ�شجار مثل طريقة التطعيم القنطري اأو اجل�شري .. 6

معاجلة بع�ض حالت عدم الت�افق بني الأ�شناف مثل ا�شتخدام �شنف و�شيط .. 7

Double Working:  يف حالة وج�د عدم ت�افق ما بني الأ�شل والطعم نلجاأ اإىل ا�شتخدام ال��شيط اأو فيما يعرف

. Inter Stock 

زيادة تاأقلم النبات مع الظروف البيئية املحيطة .. 1

التجان�ض يف الأ�شناف .. 2
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مواد التطعيم
�شكني او م��ض تطعيم. 1
مق�ض تقليم. 2
م�اد الربط ) رافيا(. 3
�شمع التطعيم. 4

مواصفات أمهات األشجار
اأن تك�ن يف �شن الإثمار .. 1
التاأكد من ال�شنف املاأخ�ذ منه املطاعيم.. 2
خل� هذه الأ�شجار من الأمرا�ض.. 3
املعرفة التامة بال�شفات املظهرية للأ�شجار مثل طبيعة النم� ،طبيعة احلمل ) املعاومة(، اإنتاجها ،م�ا�شفات الثمار . 4

)ال�شكل ، املذاق ، م�عد ن�شجها. 
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مواصفات المطاعيم:
اأن ل يزيد عمر الطعم عن �شنة اأو �شنتني يف بع�ض احلالت.. 1
اأن تك�ن قد و�شلت اإىل درجة الن�شج والتخ�شب.. 2
اأخذها من الأجزاء اخلارجية املعر�شة لل�شم�ض ، خالية من الأمرا�ض واأعرا�ض نق�ض العنا�شر .. 3
اأن تك�ن الرباعم يف ط�ر ال�شك�ن.. 4

اقسام التطعيم
التطعيم العني :Budding : يحت�ي الطعم برعم واحد فقط.1:1م�اعيده: 

التطعيم الربيعي :اأكرثها �شي�عًا لت�فر املطاعيم و�شه�لة اإن�شلخ اللحاء ، تتم يف اأ�شهر الربيع، وميكن اإجراوؤها يف . 1
الغرا�ض املروية والبعلية.

التطعيم ال�شيفي : تتم يف اأ�شهر ال�شيف ، غري �شائع نظرًا لإرتفاع درجات احلرارة .. 2
با�شتعماله يف . 3 القادم،ين�شح  امل��شم  ربيع  �شاكنة حتى  الرباعم  وتبقي  تتم يف ف�شل اخلريف  التطعيم اخلريفي: 

الغرا�ض املروية او يف امل�شاتل .
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العناية بالغراس المطعمة
اإزالة النم�ات التي تظهر على ال�شل .. 1
،وت�فري . 2 الربعم  الغذاء اىل  لت�ريد  املجم�ع اجلذري  ن�شاط  لتكري�ض  �شم   10-5 التطعيم من  نقطة  ف�ق  الق�ض 

ركيزة دعم للنبات اجلديد.) يف التطعيم الربيعي وال�شيفي (، اما يف التطعيم اخلريفي فل تتم عملية الق�ض 
حتى بداية الربيع للمحافظة على الربعم يف حالة ال�شبات.

اإزالة الرباط بعد 3-4 اأ�شابيع من م�عد التطعيم ) يف التطعيم الربيعي وال�شيفي (، اما يف التطعيم اخلريفي . 3
فيتم اإزالة الرباط يف بداية الربيع .

علمات جناح عملية التطعيم:. 4
• �شق�ط عنق ال�رقة امل�ج�دة مع الربعم.	
• بقاء اللحاء احلامل للربعم اأخ�شر .	
• بدء عملية الإنبات.	

التطعيم بالقلم :Grafting : يحت�ي الطعم على اأكرث من برعم. ويق�شم اىل :

التطعيم اللساني :	
نهاية الطعم تك�ن على �شكل ل�شان. 1
ي�شرتط اأن يك�ن قطر ال�شل والطعم مت�شاويان.. 2

اخلطوات.
التطعيم املن�شدي : يف حالة تطعيم العقل غري املجذرة اأو ال�شتال قبل زراعتها يف الط�بارة ، حيث يتم حت�شينها  . 1

اىل حني زراعتها .كما يف الزيت�ن او العنب .
امل�عد: خلل فرتة ال�شك�ن يف ال�شتاء وبداية الربيع.قبل اإنتفاخ وتفتح الرباعم .. 2

التطعيم السوطي :
ي�شبه التطعيم الل�شاين يف ال�شروط واخلط�ات وامل�عد.. 1

• التطعيم ال�شقي:	
ي�شتخدم يف ال�شجار الكبرية او لتغيري ال�شناف يف املزارع املن�شاأة.. 1
امل�عد:نهاية ال�شتاء وبداية الربيع.. 2

التطعيم القلفي او الجانبي:
كما يف التطعيم ال�شقي ولكن دون �شق ال�شل وامنا ي��شع الطعم بجاين اخل�شب حتت اللحاء .. 1
من �شروط جناح عملية التطعيم ه� اللت�شاق واللتحام اجليد بني ال�شل والطعم. 2
احد التف�شريات يف وج�د ال�شتال املقزمة  ه� الت�شال غري اجليد بني ال�شل والطعم .. 3
م�اعيد التطعيم متتد من الخلريف اىل بداية ال�شيف .. 4
يف�شل ا�شتخدام rubber او plastic tape  ل�شمان عملية الت�شاق واللتحام.. 5
ا�شتخدام الكيا�ض املظللة للتقليل من عملية النتح.. 6
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  التطعيم في الزيتون
طرق االكثار املتبعة يف الزيتون: 

الكثار اجلن�شي: البذور 
الكثار اخل�شري :حيث يتك�ن من: 

العقل اخل�شبية ) الك�رمات،البي��ض(: وهي اأجزاء ب�شيطة ت�ؤخذ من ا�شفل ال�شاق ، تزن ح�ايل 1 كغم حت�شر يف ال�شتاء 
وتزرع يف الر�ض الدائمة .

العقل ال�رقية: ب�ا�شطة الري الرذاذي:من اأكرث الطرق �شي�عًا، �شهلة،ت�شتخدم يف ال�شناف �شهلة التجذير.

التطعيم.
اال�سباب:

وج�د ا�شناف �شعبة التجذير. 1
للت�شريع يف دخ�ل ط�ر الإثمار . 2
الإنتقائية يف اختيار ال�شل والطعم.حيث ميكن تطعيم ال�شنف املرغ�ب على:- ا�ش�ل بذرية عقل جمذرة عقل . 3

غري جمذرة، رغم اعتبار طريقة التطعيم منن طرق الكثار اخل�شرية ، اإل ان الب�شاتني ل تك�ن متجان�شة وذلك 
ب�شبب ال�ش�ل البذرية.

خطوات التطعيم:
عاملني  يف  املتمثلة  البذور  �شك�ن  اىل  ذلك  يعزى  حيث  وبطئها  انبات  ن�شبة  بقلة  الزيت�ن  بذور  :متتاز  البذور  انبات 

ا�شا�شيني هما :
يكانيكي:يتمثل ب�ج�د الغلف ال�شلب ح�ل البذرة وميثل 28%. 1
داخلي: م�ج�د يف الن�اة وميثل 65%.. 2

• عن طريق النقع والتجفيف  ت�شقق الغلف .عن طريق التن�شيد للبذور على درجة حرارة 15م ملدة �شهر كامل .	
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اإعداد: م.اأ�شرف فالح
الدارة العامة للر�شاد والتنمية الريفية
حق�ق الطبع حمف�ظة © 2012     

ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية
وزارة الزراعة

الخطوات:
• حت�شري البذور:	

ت�شتخدم عادة بذور �شنف ال�شمليل املبكر او �شنف فرانتي� حيث متتاز بذور هذه ال�شناف : . 1
• ارتفاع ن�شبة النبات	
• �شه�لة ف�شل الغلف	
• التبكري يف الن�شج	

نقع البذور يف ال�ش�دا الكاوية ) تركيز %5( ملدة 24 �شاعة حيث تغ�شل ثم تفرك بالرمل وتغ�شل مرة اخرى.. 2
معاملة الن�ية مبحل�ل ملح الطعام ) تركيز %20( لف�شل الن�ية الفارغة.. 3
التغلب على �شك�ن البذور كما مر �شابقًا.. 4
الزراعة: وذلك مبعدل 2 كغم / م2.. 5
نقل ال�شتال بعد انباتها اىل الكيا�ض البل�شتيكية.. 6
التطعيم.. 7

برنامج »حت�شني م�شت�ى املعي�شة يف الرا�شي الفل�شطينية املحتلة- ال�شفة الغربية« 
بتم�يل من مكتب املمثلية اله�لندية


