
Vegetative Propagationاإلكثار الخضري 

: Suckersالسرطانات •

يث  تنأثم مثن تكون قريبة جدا من األشجار حاماوهي عبارة عن نباتات جديدة تنمو بجانب أشجار التفاح وهي 
رضثثثية تظهثثثر عقثثثل منثثثاجة مثثثن الأثثثجرة األن وتكثثثون ناميثثثة مثثثن البثثثراعل ال اوالبثثثراعل الموجثثثو ة عقثثثل من  ثثثة التثثثا  

.اقط األوراق الموجو ة عقل الجذور ، وتفصل النرطانات من األن جي وقت الت قيل جي الخريف والأتاء عند تن

1/ الثالث                     فاكهة نفضية : قسم البستنة وهندسة الحدائق              الصف 

The Appleالتفاح 



: Cuttingsالعقل •

األهثثو  ال يمكثثن ثارثثار جميثثا األهثثنال رهثثذب ال ري ثثة رثثل تنثثتخدن وارثثار ب ثث  األهثثو  و اهثثة مجموعثثة
ت جثي انكقتثرا ، وان ننثبة نجثاح ال  ثل ي تمثد عقثل وقثEast Mallingالم صرة والتي أنتجت جثي مط ثة تجثار  

أهثل التفثاح المطقثي الم ثرول ان، كمثا IBAمرثل لقتجثذيرا ذ ال  ل ومدى م امقتها بمنظمات النمثو المأثج ة 
.باسل تفاح عمارة يمكن ثارارب بال  ل 

: Mound Layeringالتليالترقيد •

د هذب ال ري ثة عقثل وهي طري ة شائ ة ومنت مقة عقل ن اق تجاري جي المأاتل التي تنتج أهو  التفاح ، وت تم
عبثارة عثن شثتقة ثنتا  نباتات جديدة لها مجموعة جذرية بجانب الأجرة األن وجصقها ب د ذلك حي  يصبح كل نبثات

.منت قة يمكن ثجراء الت  يل عقيها بالصنف التجاري الم قو  





:ماهأساسيينجزءينمنتتكون الأتقةهذب
وجزءالجذري المجموعويأكل:Stockاالصل
اووربالبذثاراربنتيجةجاءوالذي،الناقمن
،الخضري اوارارطرائقمنطري ةأية
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جييرلقتمثاو،لقتربةالنيئةالصفاتب  
.األساسيالصنفهفات

ءوالجز الخضري المجموعويمرل:Scionالطعم
ندعالرماريطملالذيوهو،الناقمناألابر
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:Buddingالتطعيم •

األهثثل وت نثثي ا ثثذ جثثزء مثثن شثثجرة الصثثنف المثثرا  ثارثثارب والثثذي يكثثون عبثثارة عثثن رثثرعل ، ووضثث   عقثثل شثثتقة
ويصبح الجزءان ، وتتل عمقية االلتطان( رذور ، سرطانات ، ع ل ، ترقيد ) المكررة بإحدى ال رق التي ذكرت ساب ا 

أيقثو  )  ثيل الخريفثي شجرة واحدة ت ون بإنتا  الرمار جيما ب د ، تجرى عمقية الت  ثيل جثي موعثدين رئينثيين همثا الت 
بي ثي ألنث  يتثيح الوقثت ويفضثل الت  ثيل الخريفثي عقثل الر ( نهايثة شثباو واذار ) والت  يل الربي ي ( تأرين الراني –

 ثثثيل الثثثدرعي الكثثثاجي لق  ثثثل لاللتطثثثان باألهثثثل ، وهنثثثاط عثثثدة أشثثثكا  لقت  ثثثيل وان ال ري ثثثة األارثثثر شثثثيوعا هثثثي الت 
Shield Budding ( الت  يل عقل شكل حرلT ) والت  يل بالرق ة ، والت  يل الطق ي وغيرها ،.





ثارارهثا يكثون الجثزء المثم وذ مثن الأثجرة المثرا انوهذب ال ري ة ت تمد عقل نفس األسس المذكورة جي الت  يل ثال 
ارة وتوقفهثا أي موعد التركيثب يكثون جثي موسثل سثكون ال صثاناابر ، جيكون عبارة عن ققل يطتوي عقل عدة رراعل ، 

يوعا جي التفاح هثي جي الأتاء وقبل ردء موسل نمو شتالت التفاح ، وهناط عدة طرائق لقتركيب وان ال ري ة األارر ش
مثثثن ققثثل ال  ثثثل يبثثثرى كثثل وحنثثثب طري ثثة التركيثثثب القنثثاني حيثث  Bench graftingطري ثثة التركيثثب المنضثثثدي 

كين الت  ثيل واألهل من جهة واحدة بطي  تكون متماثقة وب د ذلك ي مل شق جثي الرقث  األو  مثن البريثة رواسث ة سث
زرع جثثي ولكثثل مثثن ال  ثثل واألهثثل ثثثل يرب ثثان بالأثثريط ، ويمكثثن وضثثا شثثما الت  ثثيل عقثثل من  ثثة االلتطثثان ، ثثثل تثث

.المأتل  ال  جصل الربيا ونتا  شتالت لقصنف الم ين المرا  ثارارب 

: Graftingالتركيب •



التركيب اللساني



Cleft Graftingالتركيب الشقي 

تهيئة قلم الطعم



Bark  Graftingالقلفيالتركيب 



Apple Rootstocksأصول التفاح 

عهثثا الجثثذري وتمتثثاب بمنهثثا متواج ثثة مثثا جميثثا األهثثنال التجاريثثة التثثي ت  ثثل عقيهثثا ، وان مجمو : األصووول البية ووة•
. مثاء األرضثي المرتفثا قوي ويت مق كريرا جي التربة ، وتتطمثل رثرول التربثة النثيئة والسثيما الر يقثة وذات منثتوى ال

االهثابةهقة األشجار الناتجة عند الت  يل عقثل هثذب األهثو  تكثون قويثة النمثو وتتثم ر جثي رثدء اونتثا  وهثي سثان
.بطأرة المن ال  ني وغير متجاننة جي النمو وتخر  الكرير من النرطانات 

راق كمثا وهثو هثنف مطقثي يمكثن اسثتخدام  كمهثل ألهثنال التفثاح األ ثرى الموجثو ة جثي ال ث: أصل تفاح عمواة •
جميثا األهثنال ، يمتاب هذا األهل بم اومت  لقتثر  المالطثة ، و رجثة تواج ث  جيثدة مثا. ثمارب تنتخدن لقتصنيا ان

.ويمكن ثارارب بال  ل 

األهثنال غيثر جيثد ولكن تواج   ما ب ث التقيالترقيد اووهو أهل شب  م صر يمكن ثارارب بال  ل : السفرجل•
  الكريثثر مثثن ممثثا يج ثثل من  ثثة اتصثثا  األهثثل بثثال  ل ضثث يفة وقارقثثة لالنفصثثا  تطثثت ال وامثثل الميكانيكيثثة ويخثثر 

.النرطانات 



جثثي انكقتثثرا ب ثثد ت اونهثثا East Mallingجثثي مط ثثة انتجثثتوهثثي أهثثو  مكرثثرة  ضثثريا : أصووول التفوواح المقصوور •
:، ويمكن ت نيل تقك المجموعة من األهو  حنب  رجة تمثيرها عقل نمو ال  ل الل اآلتيMertonبمط ة 

، M26و M9و M8و M27وتأثمل األهثو  : Very Dwarfing Stocksصول مقصر  جدا أ-أ
يفا لثثذا جثثان وضثث رهيفثثاالمجمثثوع الجثثذري لجميثثا هثثذب األهثثو  سثث طي وال يت مثثق كريثثرا جثثي التربثثة ويكثثون ان

اتجثثة تبثثدأ الثثل أسثثالط ، واألشثثجار الناوعنثثد براعتهثثا جثثي البنثثتان سثثنا اتاألشثثجار الم  مثثة عقيثث  تطتثثا  الثثل 
.سنة من براعتها جي البنتان 2-1باوثمار مبكرا ب د 

، جثثثذورها M7و M4و MM106وتأثثثمل : Semi-Dwarfing Stocksأصوووول  وووبة مقصووور  - 
.تت مق جيدا جي التربة وال تخر  سرطانات وهي متواج ة ما م ظل أهنال التفاح 

، جثثذورها مت م ثثة MM104و MM111و M2وتأثثمل : Vigorous Stocksأصووول منشووطة - 
.م اومان لظرول التربة الرطبة MM111و M2واالهالنجي التربة ومتواج ة ما م ظل األهنال 

، جثذورها تت مثق جثي MM109و M16وتأثمل : Very Vigorous Stocksأصول منشطة جدا - 
M16التربثثة ، وحجثثل األشثثجار الناتجثثة م ثثار  لطجثثل األشثثجار الم  مثثة عقثثل األهثثو  البذريثثة ، وان األهثثل 

.الم اون لهذب الطأرة MM109حناس لإلهابة بطأرة المن ال  ني ب كس األهل 







عم ؟كيف يحدث االلتحام بين األصل والط

:تتم العملية من خالل أربع خطوات أساسية وهي 

جثي اولثل ثوة كخواالهثلجثي كثل مثن ال  ثل الكثالسالتركيثب تبثدأ عمقيثة تكثوين اوب د ثجثراء عمقيثة الت  ثيل •
.عمقية التئان الجروح 

مكونثات تدا ل رينايال  ل ويمتز  ما ب ض  من  ون حدوث كالساألهل ما كالسيتدا ل •
.الخاليا المكونة ل  

يثدة ت مثل عقثل ربثط جدمرسثتيميةجتتطثو  الثل  اليثا لقكثالسالمكونثة البرنكيميثةتطدث عمقيثة تمثايز لثب   الخاليثا •
.وال  ل االهلاامبيون

االهثلر المغذيثة مثن وعائية لن ثل المثاء وال ناهثاننجةبانتا الجديد الكامبيونوالتي تمرل المرستيميةت ون الخاليا •
 ثل نبثات ، وبهثذا يأثكل األهثل وال ( الجثذور ) من ال  ثل الثل األهثل االوراقالل ال  ل ون ل الموا  المصن ة جي 

.جديد قا ر عقل ال يان بجميا ال مقيات الطيوية 



:التركيب او روط نجاح عملية التطعيم 

هثثل وال  ثثل لكثثل مثثن األالكثثامبيوننجثثاح أي مثثن عمقيتثثي الت  ثثيل والتركيثثب ي نثثي نجثثاح االتصثثا  رثثين أننثثجة ان
  الأثروو المهمثة وتكوين ننيج واحد جديد ي ون بإضاجة الخأب والقطاء الرانويين ، ولضمان ذلثك الرثد مثن تثوجر ب ث

:ومنها 
. الية من المنببات المرضية واألضرار الميكانيكية ال  ونتكون ان•
.جي حالة سكون عند ثجراء ال مقية ال  ونتكون رراعل ان•

.توجر الظرول البيئية المناسبة من  ال  ال يان بال مقية جي الوقت المناسب •

.يكون هناط تواجق تان رين األهل وال  ل انيجب •

.البراجينالتركيب من التقوث والجفال وذلك رتغ يتها بأما اوحماية من  ة الت  يل •

.يكون ال ائل بال مقية ذو  برة ومهارة وان ينتخدن األ وات المناسبة ان•

.عاقةاالاومن هذب الأروو جان عمقية الت  يل سول تت رض الل الفأل اارراووجي حالة عدن توجر واحد 



Commonly used planting distances of apple trees:
Row and plant distance (m) Number of tree per Hectare

Single row
5.00 X 5.00                             400
7.00 X 4.00                             358
6.00 X 4.00                            417
5.00 X 3.00                            667

:مسافات الزةاعة 



:Floweringاإلزهاة 

7-5تثي تطتثوي عقثل الزهريثة الالنثورةالبرعل الزهري جي التفاح مختقط ، وعند تفتط  تخر  األوراق ومن ثل تظهثر 
عبارة عن نمو قصثير يطتثوي عقثل ع ثد : Spurوالداررة) م مرة  واررالبراعل الزهرية تطمل طرجيا عقل . أبهار 

نثبة مثن أبهارهثا ، وهناط عد  ققيل من أهنال التفثاح تطمثل ن( وسالميات قصيرة تنأم من رراعل  ضرية جانبية 
. سثنوات مثن نأثوئها رتكثوين البثراعل الزهريثة ب ثد ثثالثالثداررةب مر سنة واحدة ، وتبدأ اجرعجانبيا عقل اوطرجيا 

صثثبح األوراق بالغثثة تانويبثثدأ تكثثوين البثثراعل الزهريثثة جثثي التفثثاح  ثثال  الصثثيف عنثثد نهايثثة  ورة النمثثو الرئينثثة ب ثثد 
عمقيثات الخدمثة ، ي تمد عقل الظرول المنا يثة و ( ثمرية) ، وان تطو  البراعل الخضرية الل رراعل بهرية جنقجيا

ردايثة الربيثا اوتاء ويبدأ تكون البراعل الزهرية  ال  الصيف ثل تثد ل جثي طثور الراحثة ويثتل تكامقهثا جثي نهايثة الأث
تم ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ كفايتهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن النثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعات البثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار ة انثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالتفتح ب ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ذلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك ب ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد 

 (Chilling Requirement. )



أطثثرال البثثراعل تبثثدأ البثثراعل باالنتفثثاد جثثي ردايثثة الربيثثا ومثثن ال المثثات األوليثثة لبثثدء النمثثو رهثثور القثثون الفضثثي عقثثل
ف ورهور مبثا   ل مل تقك البراعل نتيجة انفصا  الطراشاال ضر، وب د ذلك يبدأ رهور القون الدواررالمطمولة عقل 

التويجيثثةراقلثثالو الزهريثثة المتماسثثكة ، يقثثي تقثثك المرحقثثة رهثثور القثثون الثثور ي النثثورةاألوراق ، وب ثثد ذلثثك يبثثدأ رهثثور 
.الكامل االبهارومن ثل االولياالبهارويبدأ 



والسالم عليكم وةحمة هللا 
وبركاتة


