
1/ الثالث                     فاكهة نفضية : قسم البستنة وهندسة الحدائق              الصف 

:Pruningالتقليم 
قسةم الةق مسةيين والتقلةيم ي. الييتةة نةن الرة    االجةزاءالحيةة وجيية  االجزاءبعض بازالةوهو علم وفن يختص 

: نهيين هيا 

ق نةا وهةو التقلةيم الةيج ي ة ى علةق اةتفا التذةار نتةي زااعتهةا والة: Training pruningتقلييم التبييية : أوال 
:مبل البدء باإلثياا ويهدف الق 

:طبيقة التبيية 
عد بلوغها السيما باليهوالحجم المتوقع وصول الشجرة واألصل يتم اختيار طريقة التربية المناسبة تبعا للصنف 

ة الحرارة وان شجرة التفاح من األشجار التي تعمر طويال ، وكذلك الظروف البيئية في المنطقة والسيما درج

.  ( اإلضاءة ) وشدة اإلشعاع الشمسي 

لةك الذة و  برةكل نتةت م تكوين هيكل موج للر    وذلك بتكوين زوايا موية بين الذة و  ال ييسةة وال ةي  وتوزية  ت•
.وحلزوني علق ال ي  

.ية العيلياا الزااعاج اءالر    اكف نعيتا نفيم ل  وف البيئة في اليتطقة ويسهل نعه اعطاء•



 Modifiedا الط يقةة اليتابةةبة لت  يةة راةة اا التذةار فةةي العة ا  هةةي ا يقةةة السةا  ال ييسةةي اليحةو ان

Leader Methodجةي  مةوج ، فهيه الط يقة تضةين الحوةوع علةق اة    جيةد  الهيكةل والبتةاء تتكةون نةن
داخ ، كيةا ذاا اتواع موج بال ي  تكةون امةل ع  ةة للكسة  واالنرة( هيكلية ) اذا  اييسية 5–4بهتتول 

.ياا الضوء يتوز  داخلها بركل نتت م و يا يضين نروء الب اعم الزه ية وتحسين صذاا الثان

:لتالية اختيار األذرع البئيسية في هذه الطبيقة يتم وفق األسس اان

األذا  انرةةةداخلت تةةة  ْ  90تكةةةون امةةةل نةةةن اننتذ جةةةة نةةة  السةةةا  الةةة يي  ويذضةةةل اوترةةةكل زوايةةةا حةةةاد  اال•
.ال ييسية نستقبف 

.تتوز  توزيعا نتت يا علق السا  ال يي  ان•
.علق بعضها لكي ال تح   األذا  العلوية الضوء عن األذا  السذلية نسامطتركل اال•
.بم 20–15تقل اليسافة بين ذاا  وآخ  عن اال•
.بم عن بطح األاض 40يقل ااتذا  الياا  األوع عن اال•

لةة ، كيا ت  ق راة اا التذةار فةي اليتةاات ذاا اإل ةاء  القليOpen Centerومد تستخدم ا يقة الوبط اليذتور 
.دعايم اوعلق ربفك 







حقيةت الةق تويهيد وهو التقليم اليج ي  ى علق األا اا اليثي  : Bearing Pruningتقليم االثمار : ثانيا 
:واحد او ركث  نن األهداف التالية 

.توزي  الثياا بركل نتت م علق الر    •
.تحسين نوعية الثياا وزياد  ح يها •
.التقليل نن ظاه   تتاوب الحيل •
. ية اليحاف ة علق الركل االبابي للر    تبعا لط يقة الت  •
.التخلص نن جيي  االجزاء اليوابة والييتة •

:أهم األعمال التي تجبى في تقليم اإلثمار فهي اما

.إزالة مسم نن الخر  اليثي  اذا دعت الحاجة لتت يم حيل الر    •
.تقوي  بعض األف   الكبي   بهدف ت ديد الخر  اليثي  •
.لخااج تقوي  األف   الكبي   التانية لألعلق نن فو  ام ب ف   جانبي نت ه ل•
.يزاع مسم نن األف   الثانوية في حالة تزاحيها •
.إزالة الس ااناا واألف   اليايية واألف   اليوابة واليكسوا  والييتة •



:Fruits Maturationنضج الثمار 

ييثةةل للوةةت  عتةةد داابةةة نتحتةةق نيةةو ثيةة   التذةةار فةةان الي حلةةة الثالثةةة التةةي توةةل فيهةةا الثيةة   الةةق الح ةةم ال
يزيةد انالييكةنح ةم الثية   اناذن حلةة اكتيةاع الح ةم او Maturation Stageيطلت عليهةا ن حلةة البلةو  

ألن  Physiological Maturationالذسةل ينوةطلح البلةو  ايضاعن ذلك ، ومد يطلت علق هيه الي حلة 
ي ن حلةة التضةا التةام وتكون ب عة تتذسها نتخذضة ، ثم تي  الثي   بي حلة الحقة هةفسل ياالثي   توبح بالغة 

Ripening ثةل ملةة الوةفبة نوالذيزياويةةوالكييياويةةالذسةل يةحيث تحدث في هيه الي حلة عدد نن التغية اا
والزانثةةوفيفاااالكااوتيتةةاألخةة ى نثةةل الوةةبغاا، اختذةةاء صةةبغة الكلواوفيةةل نةةن برةة   الثيةة   ، وزيةةاد  ت كيةةز 

.، ونقص الترا وزياد  السك ياا ونقص الحيو ة وغي ها واالنثوبيانيتاا

ثم تدخل في ن حلةة التضةا بعةد ال تةي ، Maturationفي ن حلة البلو  اناتقط  انثياا التذار ي   ان
الق يةة  فةةييكن لفبةةتهفك اليبااةة  والتسةةويتانةةاالتقةةل ليسةةافاا بعيةةد  ، اووهةةيا ال تةةي يكةةون بهةةدف التخةةزين 
.للثياا علق الر    Ripeningتأخي  القط  ليتم التضا التهايي 



فةةةان ثيةةة   التذةةةار ال تتضةةةا بةةةل تذقةةةد خواصةةةها االكليةةةةImmatureمطذةةةت الثيةةةاا مبةةةل ن حلةةةة البلةةةو  اذاانةةةا
.نها والتوعية لعدم تكون الطبقة الريعية علق بر تها و التالي تيبل الثي   وتذقد كثي ا نن وز 

ويعتةي وصةوع Horticultural Maturationويوجةد نوةطلح آخة  للتضةا يطلةت عليةه التضةا البسةتاني 
.الثي   الق ن حلة ال تي اليتاببة لغ ض نعين 

:Maturity Indicesمؤشبات النضج 

ا وصةةفحيتها وهةةي عبةةاا  عةةن اليواةة اا واليقةةايي  التةةي يةةتم بوابةةطتها نع فةةة او تحديةةد اكتيةةاع نيةةو الثيةةا
:ومن هذه المقاييس اآلتيللقط  ، 

لسةةايد  وهةةيه يختلةة  بةةاختفف األصةةتاف وال ةة وف البيئيةةة ا: الكامييا اليين النضييجاالزهييارعييدا األمييا  ميين •
ي نتطقةةة وعيليةةاا الخدنةةة رثتةةاء نيةةو وتطةةوا الثيةةاا ، وييكةةن تحديةةد هةةيه اليةةد  لعةةد  بةةتواا للوةةت  الواحةةد فةة

ضعة ريام ، عليا يتأخ  ذلك اليوعد لباونحدد  ، و عد ذلك ييكن التتبو بيوعد نضا الثياا ومطذها ومد يتقدم 
.يوم لتول الق التضا 150–125اغل  األصتاف تحتاج ان



او األحية  حيث ان لون الثياا يتغي  نن االخضة  الةق األصةذ  ، األبةيض: ظهور اللون االساسي المميز للصنف•
.حس  الوت  وييكن نقاانة لون الثياا بلوحاا خاصة بكل صت  

وهةةيه اليةةواد تةةزداد بتقةةدم الثيةةاا الةةق ن حلةةة التضةةا ، وان مييةةة هةةيه: %TSSنسييبة المييواا الصييلبة الذائبيية الكلييية •
حيةةةث Refractometerالضةةةويي اليكسةةةااالوةةةذة تختلةةة  بةةةاختفف األصةةةتاف ، وييكةةةن ميابةةةها بوابةةةطة جهةةةاز 

ديةةد  لهةةيا عانةةوا مطةة تين نةةن عوةةي  الثيةة   علةةق عدبةةة ال هةةاز ثةةم تقةة ر القييةةة ، ويفحةة  انةةه هتةةاك اوتو ةة  مطةة   
.ال هاز 

زاع وتقاس ب هاز مياس الوفبة ، حيث توخةي عةد  ثيةاا بةليية ، وتة: Fruit Firmness Testصالبة الثمار •
القرةةةةةة   الخااجيةةةةةةة بوابةةةةةةطة بةةةةةةكين حةةةةةةاد ونةةةةةةن ثةةةةةةم يةةةةةةتم ميةةةةةةاس صةةةةةةفبة لحةةةةةةم الثيةةةةةة   عةةةةةةن ا يةةةةةةت إدخةةةةةةاع غةةةةةةاا  

اننلم داخةل لحةم الثية   ، علةق 7.9نلم الق عيت 11بقط  Pressure Testerجهاز مياس الوفبة ( ثام  ) 
.اصة بالوت  يوخي م اءتين نن ات اهين نختلذين نن الثي   ثم يستخ ج نتوبطها ، وتقاان التتي ة ن  جداوع خ

، وان هاانسة تالكثية  نةن الترةا فةي االولةقثياا التذار تخةزن فةي ن احةل نيوهةا ان:  Starch Testاختبار النشا •
حةم الثيةاا وفةي تقةاس كييةة الترةا عةن ا يةت اخةي نيةاذج نةن ل. هيه الكيية تقل كليا تقدنت الثي   بات اه التضةا التةام 

ي نحلوع اليود اخي ا ايح نن الثياا وغيسها فاونواعيد نختلذة ، فتحدد كيية الترا فيها بابتعياع احد رنفر اليود ، 
  بات ةةةاه يقةةةل كليةةا تقةةةدنت الثيةةة   ركثةةةاالزا  اللةةةون انيةةةدع علةةةق كييةةةة الترةةا فةةةي الثيةةة   ، رج االزا  وان اةةد  اللةةةون 
.التضا التام 



:Pre-harvest Fruit Dropتساقط الثمار ما قبا الجني 

سةةب  خسةةاا  عتةةد امتةة اب نوعةةد جتةةي ثيةةاا التذةةار تتسةةامط نسةةبة ال بةةأس بهةةا نةةن تلةةك الثيةةاا مبةةل مطذهةةا نيةةا ي
تضةةا والةيج يرةة   ويعةود السةةب  فةي ذلةةك الةق انتةةاج غةاز االثيلةين برةةكل ابيعةي باعتبةةااه هوانةون ال. امتوةادية 

جةداان الخفيةا األنزيياا اليرت كة في إنضاج الثيةاا واألنزييةاا التةي تعيةل علةق انحةفع الوةذيحة الوبةطق فةي
نيةا يتسةب  Abscission Layerفي نتطقة اتواع الثية   بالغوةن الحانةل لهةا فتتكةون بةيلك ابقةة االنذوةاع 

.في بقوط الثي   

اا الزااعيةةةة ويعةةد ابةةتعياع نت يةةاا التيةةو التباتيةةة اليرةة عة للتيةةو فةةةي تقليةةل او نتةة  تسةةامط الثيةةاا نةةن العيليةة
.اليهية للتقليل نن الخساي  االمتوادية التات ة عن هيه ال اه   

لتةة  / نلغةةم 20بت كيةةز TP 2,4,5ولتةة  / نلغةةم 10بت كيةةز NAAونةةن اليةةواد اليسةةتعيلة لهةةيا الغةة ض نةةاد  
تيةةو ومةةت الةة ل بتلةةك اليةةواد فيعتيةةد علةةق الوةةت  ون حلةةة الانةةالتةة  ، / نلغةةم 3000–1000بت كيةةز Alarونةةاد  

.وال  وف البيئية السايد  في اليتطقة 

.فت   زنتية اويلة رهيية ال ل بتلك اليواد ت ه  في البساتين الكبي   التي تستغ   فيها عيلية جتي الثيااان



:Harvestingالجني 

يت ، فبعةةد الغايةةة األبابةةية نةةن عيليةةة ال تةةي هةةو الحوةةوع علةةق اكبةة  نسةةبة نةةن الثيةةاا الوةةالحة للتسةةو ان
:ن ربابيتين هيا تحديد نوعد جتي الثياا ي   تهيئة اليستلزناا اليتاببة ، وت تق ثياا التذار بط يقتي

ح يكهةةا الط يقةةة الوةحيحة لقطةة  ثيةة   التذةةار هةةو و ةعها فةةي ااحةةة اليةةد وتان: Pickingالجنييي اليييدو  •
الرة    اولةداب  ااونحو األعلق وال ان  حيث تتذول الثي   بسةهولة و ةدون إحةداث ر ة اا نيكانيكيةة للثية   

.

وآالا خاصةةة تعيةةل علةةق هةةز نكةةاينحيةةث توجةةد : Mechanical Harvestingالجنييي المينييانيني •
 يقةة ت  يةة تكون اانالر    وإبقاط الثياا علق حا تاا تو   تحت األا اا ، وهتا البد نن اإلااا  الق 

خدم لت ةةان  مةةد تسةةتاالثيذةةون بعةةض اليةةواد الكييياويةةة نثةةل ان، كيةةا االالااألاةة اا نتابةةبة البةةتعياع تلةةك 
.داجة نضا الثياا وبهولة انذوالها عن الر    



:األصنا  

، Golden Delicious ،Gravensteinصةةةةةت  ، ونتهةةةةا 7500يت ةةةةاوز عةةةةدد األصةةةةةتاف عالييةةةةا 
Starking ،Gala ،McIntoch ،Anna ،Vistabella وغي ها.

.ع ييي ، ا ابي ، كوفي ، احي  صيذي ، بك ج : انا األصتاف اليحلية فهي نحدود  ونن رهيها 

: األمباض

.التاجي التدان ، الدميقيج ب التذار ، البياض : يوي  را اا التذار وثيااه عدد نن األن اض ونتها 

: الحشبات

ار ، اليةةةن التذةةةار ، حذةةةاا بةةةا  التذةةةاواا دود  ثيةةةاا التذةةةار ، دود  ثيةةةاا التذةةةار ال تو يةةةة ، دود  : ورهيهةةةا 
.القطتي 

Growing temprate/ كتب علمية /:Fاالصنافللتعرف على بعض : مالحظة  fruit trees in Kenya 



والسال  علينم ورحمة هللا 
ويبكاته


