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      شبه اخلشبيةضرية و اخل لابلعق لزيتونإكثار ا
 : املقدمة .1

الشتالت  امة منهميات كابحلصول على   اخلضرية وشبه اخلشبية ابلعقل إكثار الزيتون ةمتتاز طريق
 نصف أوو ف سنة ظر  يفللغراسة و تكون جاهزة  اإلنتاجاملطابقة للصنف وذات دخول مبكر يف 

قل لعاأخذ  ةفرت ب يضاو هي مرتبطة أف من صنف إىل آخر ختتل جتذير العقلإال أن نسبة .سنتني
 قسية و تربيةتير من التجذ وتعترب مراحل ما بعدالتجذير.وظروف  الغذائية للشجرةواحلالة الصحية و 

 .قةالطري ل هذهعة.و فيما يلي نستعرض أهم مراحنجدا للحصول على شتالت سليمة و ايهامة 
 
 تركيز حقل األمهات والعناية به .2

 و احلفر حتضري األرض 1.2.
عة ة لزراناسبمقبل استفاء مساحة العزل للحقل حسب كراس الشروط،  جيب أن تكون األرض  

ات اآلف يلية ومنب الطفعشاشجرة الزيتون: عميقة وذات نفاذية للرتبة لتفادي التغردق، خالية من األ
 ضة متِوسطة.ومحو  نيةوذات ملوحة متد  Verticillium dahliae األمراض مثل و
 .القيام حبراثة عميقة لألرض للرفع من نفاذيتها وهتوئتها-
 صم. 6060xحتضري احلفر حبجم  -
  م  4 / 3إىل    م3 /1.5كثافة الغراسة :  حسب نوعية الرتبة وعمق األرض من -

 
 تسميد ما قبل الغراسة 2.2.

ام بتحضري د القيبة عنيف الرت األمسدة التالية  تقدمييعترب حقل األمهات زراعة مكثفة لذا جيب 
 : األرض

 نيرتات البواتس/ هك  من   كغ 1.50كغ سوبر فسفاط و   250مساد معدين :  -
 طن/هك حسب حتليل الرتبة. 40إىل  20مساد عضوي مفكك : تقدمي من  -

نيرتات  كغ  1.5وكغ فسفاط   2.5كغ مساد عضوي مفكك،   25إذا كان التسميد موضعيا جيب تقدمي 
 يف كل حفرة. البواتس
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 :  الغراسة 3.2.   
يد جات منو ذو ية او النصف خشب  استعمال مشاتل متنقاة ومؤصلة ومتأتية من العقل اخلضرية

 .ومستقيمة الساق وخالية من األمراض ومطابقة ملواصفات الصنف
 

 : تنظيم الغراسة 4.2.
ف مع  لصنااسم  ووضع لوحات بيانية حتمل )صنف واحد يف السطر(يغرس كل صنف على حدة 

 جتنب خلط األصناف عند الغراسة للمحافظة على نقاوهتا.
 
 
 

 
 
 

 مهات  األ حقل
 

 م. 1.5بواسطة عصي من القصب أو اخلشب بطول  تسنيد الغراسات 5.2.
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 شجرة مسندة



 4 

  Frenjiventoزيتون لاح : يستحسن استعمال صنف مبصدات الراي محاية احلقل  6.2.
 

 50أو  45 ق بطولذات سا للحصول على شجرة : يبدأ التقليم من السنة الثانيةتقليم التكوين 7.2.
   أساسية. فروع 4أو  3صم و
 ل من املاء. 100أو  50مباشرة بعد الغراسة تسقى الشجرية بـ : الري

 8000      إىل 6000عادل مم أي ما ي 800و 600حتتاج الزيتونة سنواي إىل كمية من املاء ترتاوح بني 
غطيتها نسبة تو جمها ّن حاجة الزيتونة إىل املاء ختتلف حسب مراحل منوها وعمرها وحإ هك./3م

لة ملوافقة ملرحاحلرجة راحل ا. وتقسم هذه الكميات على املاجلغرافية املتواجدة هبا املنطقةو  لألرض
 اخلضرية. تشكل الرباعم

  

 قطرة( والتسميد. -) قطرة لري املوضعيا 8.2.
الري  ميد معلتسنصح ابيازن و إنتاج عقل صاحلة للتجذير، للحصول على منو خضري طبيعي ومتو 

(Fertigation) ام ع احرت ملاء مابواتس( يف  -فوسفاط -مع إضافة األمسد ة األساسية ) أمونيرت
 املعادالت التالية:

بداية من  25/20/ 20:  إىل حدود السنة اخلامسة مث 15/20/15:  مث 10/ 10/15الثالث سنوات األوىل: 
 السنة السادسة.

نصح بتحليلهما قبل الغراسة.كما يت حسب نوعية املاء و الرتبة لذا مالحظة: ختتلف هذه املعادال 
نصح بتقدمي األمسدة  العضوية املفككة واخلالية من األمراض كلما تقدمت الغراسات يف العمر)بداية ي

 امسة(من السنة اخل
                                            

                                                   
                                      

 
 
 
 

 قطرة(-الري املوضعي )قطرة                                    
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 لإلكثار: املعدةاألصناف  9.2.
  ،شايلمش ، اصي، زرازي إجن،  زرازي،  شتوي،  جربوعي،  زملاطي: مشاليلأصناف الزيت  -

 نا ...ورتيجامري، كروانيكي، ك مشاليل جرجيس، مشاليل جربة،مشاليل تطاوين،وساليت،
 ،منزنيال ولني ،سكوالان،  بيشأ ،: مسكي ، بسباسي ،  مرسلني ، تونسي أصناف الطاولة -

 ... تفاحي ، فخاري
الشجرة، عادة يبدأ إ نتاج العقل املؤهلة للتجذير  منو  حسب عمرو قوة : ةكمية العقل املنتج  -

         .ثالثة أو الرابعةمن السنة ال انطالقا

          

 قبل وبعد قطف العقلمهات  حقل األ

                              

 .املراقبة الصحية ومقاومة األمراض واحلشرات 10.2.
راقبة جبت املذا و زراعة مكثفة، للعديد من األمراض و اآلفات ، ل يتعرض حقل األمهات، كأي

 ها.الصحية املستمرة للوقاية من هذه اآلفات و األمراض ومكافحتها عند ظهور 
 

 : مالحظات
 لصنف.اللتثبت من    نصح إببقاء بعض الثمرات فوق الشجرة يف السنوات األوىلي -
-100برية احلجم )كتيكية  بالس كن غراسة املشاتل يف أوعيةإذا تعذر توفري املسافة العازلة للحقل مي -

ومعزولة  (insecproof)ل( حتت بيوت معدة للغرض حمكمة التغطية بشباك مانع لدخول احلشرات150
كما لو كانت يف   نفس العناية األشجار.تتلقى هذه (Filet isolant) عن أرضية البيت بشباك عازل

 الضيعة. 
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 ألخذ العقل. األمّ اختيار الشجرة  3.
ذات منّو  و آلفاتاو  جيب أن تكون الشجرة األّم ذات مواصفات مرغوب فيها و خالية من األمراض

ي حتتو  اتأمه حقولإحداث  ذلك يتحتم على أصحاب املنابت. لو خالية من الثمار خضري جيد
وحتضى  (لرتبة...حسب نوعية ا مزروعة بكثافة مرتفعة و لألصلمطابقة و  منتخبة أصنافعلى 

 .لسنةار اقطف منها العقل على مدلت ...(، املداواة)الرّي، التسميد بعناية فائقة
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إختيار الشجرة األم يف حقل األمهات                        
 
 

 : إلعداد العقل األغصان  قطف إختيار و  .4 
 ارجية للشجرةاخلاملوجودة على األطراف  صم 60-40بطول غضة ال األ غصان و قطفيتم إختيار 

ا غاية استعماهللبللة مياس وذلك بوضعها مباشرة يف أوعية أو أك ألشّعة الشمس والريح وعدم تعريضها
 لكبريةا فروعى الجيب تفادي أخذ األغصان اليت تنبت عل .يف ظرف أقصاه أربعة وعشرين ساعة

(gourmands) خول يف اإلنتاجديف التتأّخر  ألن شتالهتا,                                                                            
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 األغصان اختيارقطف و 
  :العقل إعداد .1.4

 طى وحنافظو الوس يةالقاعد تزال أوراقها مث صم 15-12 أجزاء بطولتقطع هذه األغصان إىل عّدة 
فلى و الس لوسطىاالعقل يستحسن استعمال  العقلة. أعلى يف الصنف، بأوراق، حس 6 أو 4على 

اخل د هلرمونا ذلنفا كما يستحسن قص العقل مباشرة أسفل إحدى العقد  ،للتجذيرمن األغصان 
ا تعدى ذجلة اهلرمونية إجبرح أسفل العقلة قبل املعا أيضا نصحي .عملية التجذير تسهيلو  األنسجة
 مم. 4قطرها 
                                                         

                                               
 
 
 
 

 

 
 العقل قص وإعداد
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 .املداواة الوقائية ضد الفطرايت 2.4.
ري ال يد فطمبيف حملول حيتوي على  لبعض حلظات سموتغ صنف على حدة،كل   ،جتمع العقل 

نوية عملية اثترب هذه التعف.يئق يف الظل للتجفمن املاء مث تركها لبعض دقا ل /غ0.5يتعدى تركيزه 
   واهلدف منها الوقاية من االمراض.  

                                 
                    

 
 
 
 
 

 مداواة العقل
 .املعاجلة ابهلرموانت .3.4 
 يف حملول التجذير مون()حسب تركيز اهلر  ثواين 10 أو 5صم ملدة  1إىل  0.5من  ة العقلتغمس قاعد 

 الذي عقل الزيتون( ابلنسبة لAIB)من نوع األكسني(. عادة ما يستعمل حامض األندول بيرتيك )
 4000و  2000بني  وحترتا الرتاكيز األكثر استعماال يساعد على حتسني نسبة التجذير بصفة ملحوظة.

ن كما ميك.ل الكحويلمض يف اللرت من احمللو احلاغرام من هذا  4إىل  2املليون أي من وحدة من 
 هرمونية جاهزة إذا كانت حديثة الصنع. مستحضرات استعمال

                                            
                                       
 
 
 
 

 لبعض ثواين املعاجلة اهلرمونية  
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 .غراسة العقل يف بيت التجذير .3.5
 ارة والرطوبةن احلر بة متؤخذ العقل اليت مت إعدادها  إىل بيت التجذير، حيث توضع يف ظروف مناس

 حتتوي  .املياه لتصريف ئامهي يكون أسفلها  واليتصم  30 اىل  25ذات عمق  وتغرس يف أحواض
حيويّة  غريادة م وهي (perlite) "على طبقة من احلصى تعلوها أخرى من "الربليت هذه األحواض

عقلة يف املرت املربع  600 إىل 500.تتم غراسة العقل بكثافة وقادرة على امتصاص الرطوبة بقدر كبري
فل ذور أسا عّدة جخالهل تربزحيث  هامةّ املرحلة هذه عترب تو  .حسب حجم أوراق الصنف الواحد

 حسب الصنف.  أشهر  3دة بني شهرين والعقلة يف ظروف مناخّية معّينة وتدوم هذه املرحلة عا
 .العقل ففجت ب( لتجنّ  % 80-70 جيب أن تكون نسبة الرطوبة يف بيت التجذير عالية )يف حدود

ثبت مرطوبة بواسطة "  من حتقيق ذلك  يف بيت التجذير. تعّدل ال  Fogميّكننا نظام الضباب "
ضت ذا اخنفإعّفن. أما عّدة مشاكل كالت". ميكن أن تتسبب الرطوبة العالية يف Hygrostat"الرطوبة 

 .اقهاوسقوط أور  العقل عنها جتففنجر في
ارة بيت التجذير أقل على أن تكون درجة حر  درجة، 24و  20 تكون درجة احلرارة أسفل العقل بني 

 من ذلك بقليل.  
وحنصل  ( حىت تكون مستقرّة.Thermostatبواسطة مثبت احلرارة ) اسفل العقل تضبط درجة احلرارة

 يف أسفل احلوض.عليها بواسطة   ماء دافئ مير عرب قنوات 

                                 

 قل جمذرةع                          غراسة العقل يف بيت التجذير                
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 مرحلة التأقلم .6
 أو أكياس خصبة كيةو هي مرحلة ما بعد التجذير حيث توضع العقل اجملذرة يف أكياس بالستي

(fertilpot)  و سط خايل من األمراض و احلشرا ت و متكون من تربة خفيفة و ب مملوءةة احلجم صغري
.توضع هذه األكياس خالل فصل الشتاء يف Tourbe ( من السماد العضوي من نوع 1/4) نسبة قليلة

                               hors-sol) ) ذات رطوبة معتدلة و ذات أرضية معزولة عن الرتاب بيوت بالستيكية

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 مرحلة التأقلم
 

 الرتبيةومرحلة التقسية  .7
 (ل 5-3) جماحكرب أستيكية مع ظهور براعم جديدة للعقل اجملذرة تغرس الشتالت يف أكياس بال

 لعضويالسماد امن  بوسط خايل من األمراض و احلشرات و متكون من تربة عادية و نسبة مملوءة
                                                                  .يف احلقل ني غراستها ح ( إىلhors solمعزولة عن الرتاب)و  لةمضل التقسيةل إىل بيت الرتبية و تنقو 
 
 
 
 
 
 
 

 الرتبيةومرحلة التقسية                                        
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 ابلشتالت العناية .8
رضها تع و كثرة لشتالتة اشاشا هلنظر  لإلكثار ابلعقل اهلامة من املراحلتعترب مرحليت التقسية و الرتبية 

نصح يكما   أخرى, جهة والتعفن من جهة التيبس منلتفادي  نصح ابلري املعتدل واملنتظميلألمراض.
 من ات وقايةملبيداب هاشبر  آخر إىلابملراقبة املستمرة للحالة الصحية للشتالت و القيام من حني 

 األمراض واحلشرات. 
و      رعات اجل اماحرت  مع ضعي أو الورقيملساعدة الشتالت على النمو ميكن استعمال التسميد املو 

  أوقات الرش.
   
 .امة. نصائح ع9

  لي:ا يمب حنصي إلجناح عملية جتذيرالعقل و احلصول على شتالت سليمة ومطابقة للمواصفات
  مراض األو  )ري، تسميد، مداواة ضد األعشاباجليد به واالعتناءتركيز حقل أمهات

  واحلشرات...(
 ضري املمتازاألغصان ذات النمو اخل اختيار. 
(احملافظة على رطوبة األغصانturgescenceو عدم تعريضها للشمس والريح ) عد قطفها.ب 
االستعمالحملول هرموين جديد و خزنه يف الثالجة بعد  استعمال. 
ر.املراقبة املستمرة للرطوبة واحلرارة داخل بيت   التجذي 
الفصل بني األصناف يف كل مراحل اإلكثار. 
 واآلفاتاملراقبة املستمرة لألمراض. 
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                                 عقل جمذرة                                              

                        
 وشبه اخلشبية يةدخول مبكر يف اإلنتاج ملشاتل العقل اخلضر                        

 
 
 
 
 
 
 



 أهم االمراض اليت جيب مراقبتها و مكافحتها قبل و بعد تركيز حقل األمهات
 
 

 المرض
 

 

 الفرتسيليوم

La Verticilliose 
 

 

 مرض عين الطاووس

La maladie de l’oeil de Paon 

 

 السركوسبورا

La Cercosporiose 

 

 تعفن الجذور

La pourriture des racines 

 
 
 
 
 

 المسبب
            

 
 : طرف

Verticillium dahliae 
 
 
 

 
 : فطر

Spilocea oleagina 
 
 

 
 : فطر

Cercospora cladosoporioides 

   :عديد الفطريات
 AArrmmiillllaarriiaa  mmeelllleeaa  ;;    

MMaaccrroopphhoommiinnaa  pphhaasseeoollii  

((==RRhhiizzooccttoonniiaa  bbaattaattiiccoollaa))  ;;  

FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm,,  FFuussaarriiuumm  

ssoollaannii,,  PPyytthhiiuumm  sspppp..  ,,  

PPhhyyttoopphhtthhoorraa  sspppp..  SScclleerroottiiuumm  

rroollffssiiii,,  CCoorrttiicciiuumm  ssoollaannii,,  

RRoosseelllliinneeaa  nneeccaattrriixx  ,,  

RRhhiizzooccttoonniiaa  zzoollaannii.. 

 

 
 
 
 
 

 األعراض
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 و البراعم تيبس األغصان
 
 

 أعراض مرضية على األوراق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعراض مرضية على األوراق
 )بقع رمادية على الوجه السفلي لألوراق(

 
 تيبس األغصان

 
 

 
 

 
 ر تعفن الجذو

 

 المكافحة 
 
 

  
 تجنب غراسة الخضروات تحت أشجار الزياتين- 
 حرق األشجار اليابسة -
 تعقيم أدواة العمل -
الحد من تكاثرا لفطر في األرض بطريقة التشميس  -
(solarisation) 
 المداواة بسقي األشجار المريضة )بداية اإلصابة( بمادة  -

carbendazine 

ذات الرطوبة  تجنب الغراسة في المناطق -
 المرتفعة

تجنب اإلفراط في سماد اآلزوط والنقص في  -
 سماد البوطاس

المداواة بالرش في بداية الربيع و كذلك في  -
 آخر الصيف ب

bouillie bordelaise أو بمادة نحاسية 
(cuivre + chaux) 

المداواة بالرش في بداية الربيع و كذلك في آخر 
 الصيف

Bouillie bordelaise(cuivre+chaux)  
 أو بمادة نحاسية

  
 
 

 تفادي غراسة الخضروات تحت اشجار الزياتين -
 تجنب ركود المياه تحت جذع الشجرة -
 تجنب غراسة الزياتين في األراضي المصابة -
 حرق األشجار اليابسة -
 تعقيم أدواة العمل -
المداواة بسقي األشجار المريضة )بداية االصابة(  -

ادة المداواة بعد  أسبوعين واع bénomylب    
   Méthyl thiophanateبمادة 
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