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:البيئة المالئمة 
:المناخ 

،نواحت  ج شييئن ييمنالتيي ب انالتيي    نSubtropical Zone Plantsالتيي من ييمنات شيي انسييتئنا  ييت ا   ن
  نإلاضي سنست ءنقل ل نجياان،نومكنيمنا ابتيئنايمنالك ي ت نلاانالايت ءنالياااتن،نومىتي سناليون   ي ناكي نت مي نحي

.ثك  هن

 يتكرا ناألسيج  نالج نالاااتنوالرت ب ناأل ض  نالزا ا نوالرت ب نال تت  نالكرشفعي نالي انالفي ؤنشيا ىناليونا
.ي ضجنالقل  ن  ه ناقطناناوالخرمفنوماالرناضجنالثك  ناوا  امنال ك نالخضرىنالون

حنوال كيي ن عييان عييانالتييراب نشتييافن يي لتفتانتيي  نالراحيي نألسييج  نالتيي منالفييص رنالتييمنقفيي رنجيياان ى يي ن
ت ءن،نواننشفيتحناألسج  نالت لص ناتتقونب  م ن مناألو اقنلعيا نسيه  نالي انالايا  شت قطناألو اقنب قتنقف رن،ن

.منن ن13–12ل نيق نالكت  طنالاهرىنلا ج نالىرا  نبمنالابرابكه نين ننغ رن  تظ ن

The Figالتين 



انالايت ءن،نشتىك نااخف ضن  ج نالىرا  نلتضعن  ج انشىتنالففرنال انيكنمنألسج  نالت من
.الفق عنيعانف ران ىا انلز اب نالت منانا 

منصي ف ن،نولنيمنن ن39–38ألسج  نالت منيكنمنالىف انبل ئنب يان  جي نحيرا  ناات سفاض نان
للكنين ننبليونحتي ننا ب ي نالثكي  نوالتيمانا من،نن ن50األسج  نيكن ه نشىك ن  ج نحرا  نشزمانبمن

.شن ننجلاي نقل ل ناللبن

النت ير ن  ي ك نواننوالك ن ا ن ي نألسيج  نالتي مالفتيلج  الرم حنالاايا نشتتبنالنث يرن يمناألضيرا ن
 من تييتبنالييرمحنالكىكليي ن  لصتيي  نشعييانف ييران ضييرانجيياانألسييج  نالتييانالتيي منيت يير نالكتيي ح ن،نيكيي ناو اق

تبنضعؤنال كي نوج  نالاع راانبلون ط حناألو اقن،ن ك نياثرن لت نامنبكل  نالتري بنالض  من،نا ت
و يمنج ايبن.ن اانالرم حنالخف ف ناهمنضرو م نوشت بانامنإاض سنالثك  نجا  وشت قطناألو اقنوالثك  ن،ن

.ه نآالرنا نناأل ط  نوالضت نن عنبرو  نالج نال ان    ناضجنالثك  نشتتبنشاققه نوشعف 



:التربة 

تيرننالر ل ي نالتيمنج ياانايمنالوشثكيريث ر ن منالترنن،ناهمنش كي ناا اعش ك نامنانيكنمنألسج  نالت من
األسييج  نناا شتييكان  أل ييكا نالى  اا يي نوشييرو نج يياان،نح يي نشنيي ننالثكيي  نيت يير نالىجيي نوب  ب يي ن كتيي ا ن،ن

ج نحرا شه نصي ف نلا جي نالترننالر ل  نشرشفعن  نانامنشلكنالترنن،نيك نال  ك ش  اشضعؤن تنران تتبنااتا  ن
لتيرننالخف في ن،نوبك  ي ناي ننثكي  نفسيج  نالتي منالكز وبي نايمنال سج  كت ر ن ى  نشضرن  لجذو نالتطى  ن

.ح و نوف نرناضج ن منثك  نشلكنالكز وب نامنالترننالثق ل ناكثرشن نن

ان ن،نومكنييمنشتىكيي نجييذو نالتيي منيثيير نالرت بيي ناأل ضيي  ن،نوالتييرننالقل ميي نوالج رميي ن،نوالجفيي  نلىييان يي
ا يي قييامن،ن6بييمن تييت  نالكيي ءناأل ضييمنا هيي  يقيي شجيي  نا ابيي نالتيي مناييمنالتييرننالثق ليي نج ييا نالفيير نالتييمن

.لز اب نالت مناهمنالترننالكزمج  نج ا نالفر نوالته م ن  ء  الترنناا اعفاض ن



:Propagationالتكاثر 

جن نيقي نالطرقنااتا  انوف يهله نشطت قي ن،نح ي نشااليذنالعقي ن يمنالايبنا ضياكثروهمن من:نCuttingsالعقل •
.ز اب نشخزننلى من  بانالاولتز عن ت سر ن(نست طن–ك ا ننث امن)نبكرهنبمن   نب انالتقل  نالات ىن

وشىضيييرن.ن٪نللعقييي نال  يييط  نوالق بايييي ن75–50٪ن ق بييي ن85العقييي نالطرا ييي نشعطيييمناتيييت ناجييي حنحييي المن
كني ننب يانالرغتي نايمنا ابتهي نايمنالا ي  ي نب يانا ابتهي نايمنالكايت ن،ن2–1  نو يككن25–20العق ن ط ان

.  نشتع نلطت ع نالترب ن80–50الكتتاي ن ت سر نا ننت له نين نن

:ومتتخامنامنالى  انالت ل  ن:نالتطعيم•

.ستل ناوشص  رنص ؤنسجر ن•
الييذىنBrunswickالضييع ف نال كيي نبلييونجييذو ه ن ثيي نالفيي ؤنا صيي   لتىتيي مناكيي نوجاتيي سن عييان•

.Missionيز ا ن ىف لئنبا ج نيت ر نب انشطع كئنبلونفص نق ىن ث ن
Ficus ث نال  عنلل  ك ش  اب انا تعك اناألص انالكق و  ن• glomerata.



 تخيبنف بعي ناقي نايمنسيهرنسيت طن،نثي نشاواليونا شفي عن تيرنواحيان(ناألصي ن)نالات انالكيرا نشطع كهي نشقرط
هيمنالضيراءنابتيااءن  اب نح انالاجر ن  اتظ من،نوشزاانجك عناألارعنالت ق  ن،نثي نشطعي ناألايرعنالك تختي نوناارع

.حايث نالضراءن منالف ؤنالكرا نشطع كئناارعشاالذن من(نبراب ن)ن منسهرن  يسن ع  نن

التري يبنيعي امن يمنانومفض نالتطع  ن ي لترب نبليونالتري يبن ي لقل نولليكنلزمي   ناتيت ناجي حنالتطعي  ن،نيكي ن
.و منث ني فف نالطع نبمناألص ناكثراوشضخ ن  طق نا لتى من عان  ت من

  هي نو ا هي نايمنقرمتي ن يمن يطحناأل ضنيكنيمنثاايرعشتتخامنامناط قنض  ن،نوب ا  نشن ننه ي  ن:نالترقيد•
التيي لمنيناييؤن،نواييمنالاييت ءاو اقهيي التربيي ن،نوشجيير نالعكل يي ناليي انسييهرن يي يسن،نح يي نشيياامناألاييرعن عييانإااليي ن

.الكتتاي نالجزءنالكاا ننومقت نالونات ش انجايا ن ن ا ن منارعنالضرىنو جك عنجذ ىنلتز عنامنالكن ن



،نا ا  رليمالتي منالت منالع  ىن ني يتجنبيذو ن،نوليذانشتيتخامنالتيذو نايمنإكثي  نالتي منالتيرىنون:نالبذور•
 ناييمنالفتيير ن ييمنجايييا ن،نوشييز عنالتييذو نبيي  اصيي   ولن هيي نشقتفييرنبلييونالا ا يي انوالتهجيي من  ييت ت طن

شفي نانالزج ج ي ن،نوبعياناويي من يمنالز ابي نايمنالت ي انالت  يت ن  ن21  يسن،نلت تيتن عيان–آلا ن
شفييي ناليييونالىجييي ان ييي نتييي  نشفييير نوش قييي ناليييون نييي ننال ييي ن،نوشخيييامنج يييااناليييون10اليييونالتييي   اا

 يي  اان4–3الك   ييبنللز ابيي ناييمنالكنيي ننالكتييتاي ن،نومكنييمنالىفيي انبلييونفسييج  نشيي من ثكيير ن عييان
. منا اب نالتذو ن

  نالتي منالتيمنش كي نحي اناألسيج  نايمنإكثي  نفصي الكجذ  يكنمنا تخاامنالترت ا ان:نالسرطانات•
العقييي نالتيييرت ا ان ىييياو  نالعيييا نا ايييئنيفضييي نا يييتعك انالايييته نلتىضييي رنبيييا ناكتيييرن يييمان،نوبكييي ن

.للىف انبلونبا ناكترن منال ت ش انالجايا ن



:ت منيز عنالت من إحا نالطرمقت منالت ل :نطرق الزراعة ومسافات الزراعة

 عنامنا ضنوشزن(نب  م نالجذو ن)ن لا ش ق نالات ان منالكات ن:ن(زراعة الشتالت ) الطريقة االعتيادية •
وبعكييي ن(ن ييي ن50×ن50)ن،نشىفيييرنحفييير ن    يييت ن(نسيييت طن–كييي ا ننالثييي امن)نالتتيييت ننالييي ان   ييي نالتييين نن

 نالعض ىن،نو منث ني   بنحج نالجذو نللاتل ن،نش ضعنالاتل نوشر من  لتراننالتطىمنومفض ناللطئن  لتك 
 تي ا انالز ابي نا ي  ي نشقرمتي نبيمن يطحناأل ضن،ن60الايت اناليونا شفي عنوشقيرطشرو نالات ان ت سر ن،ن

.م7–5اتتراوحنب من

هييا نالترق ييعنباوشتتييعنهييذهنالطرمقيي ناييمنالكتيي ح انالفييص ر ن:نزراعةةة العقةةل فةةا الممةةاي المسةةتديم مبا ةةر •
3-2ال احييا نالجيي   ،نشصييرفناييمن(نم7–5) وشعيي مانالاييت انالك تيي ن،ناعلييون تيي ا انالز ابيي نافتييه ن

 ي ن،نوبعياناجي حنالعقي نشخيؤناليوناتي ان15–10شني ننالكتي ا نبي منالعقلي نواألالير نانبق نت مل نبليون
.يت ناالت   ناألاض ن،نومربونياجر نجايا نانواحانبلون



:Fertilizationالتسميد 

حجيي نالثكيي  ن،نواننشتييتج بنفسييج  نالتيي منيث ييرانللتتييك انال تروج  ييمنا ييز ا ناك هيي نالخضييرىنوالى صيي نون
شجرة تبعا لعمر األشجار ونوع التربة    / كغم 1-0.5التك  نال تروج  منيض  نال انسهرنآلا ن كقياا 

.لثمار   ويسبب تشقق ااالثمارالسماد النتروجيني الغزير يزيد النمو الخضري على حساب انعلما 

ف صيي ناييمنالتييرننايي ننا ييتج   نفسييج  نالتيي منلهيي نضييع ف نالوالت ش  يي    ل تييت نلم ييكا نالفتييف  م نا يي 
.الخفت ن

ايمناأل اضيمن وا /ن3م18وشز ا نالون وا /ن3م12–9شتكانفسج  نالت من  لتك  نالعض ىن كقاا ن
ايي خلطنحيي انجييذوعناألسييج  ن عكيي ن    ييبن،اوال يياقن ج اييبناوالخف فيي ن،نشضيي  ناليي انالاييت ءناييمنحفيير ن

 تيي قطىييتنالخ يياقن،نوقييانيضيي  ناثييرانبلييون ييطحنالتربيي نوشاوالتييك  نالعضيي ىن ييعنالتربيي نثيي نشيير منالىفيير ن
.التتك انالعض ىن عانالتقل  اجراءاألو اقنث نيخلطن عنالترب نبمنترم نالعزقن،نومفض ن



:Irrigationالري 

 ابتهي نحتيونايمنفسج  نالت من منال ت ش انالكق و  نللعطشنبا ج نيت ر نشك ث نال خ ي نوليذلكنشي جحنان
 ي هناليرىنالتيمنح ل نال ك نالخضرىنوالثكرىنيعتكان ان نيت رنبلونيك  ن انا الك  ت نالفىراوم ن،ن

 كهي ن تتي قط نشىف نبل ه ناألسج  ن،ناع انش ارن   هنالرىنا ننفسج  نالت منشع  ي ن ع  لي نفسيج  نالف
.األو اقنامنبرا  جناإل واءن

 ن،نوبي   نيقي نيثر ناليرىنشتيتبنشايق نالثكي  نوشخكرهيانالومجبنشقل  نالرىنقرنن  بانجكعنالثك  ن
تيي نالييروسنالييرىن عييانجكييعنالكىفيي انحتييوناه ييي نالاييت ءن،نثيي نشييرو ناألسييج  ن عييانالتتييك انالعضيي ىنوق

يثيير نانال قل يي ن،نوبك  يي نيجييبنبييامناإلاييراطناييمنالييرىناليي ان   يي نال كيي ن،نوا و اقالجايييا نال كيي اا
.ا ثك  الرىنيتتبنام   نال ك نالخضرىنبلونحت نن



:التقليم 
:تقليم التربية 
اييبنالفييروعنللنتييرن  يي ك نواننالوبرضيي ضييعف ناكثييريثيير نالفييروعنبلييونفسييج  نالتيي منيجعلهيي نان

ج  نالتييي منالفيييص ر ن يييهل نالنتيييرن تيييتبنوجييي  نالليييبنايييمن ريزهييي ن،نوليييذلكن بيييان يييمنا هتكييي منبترب ييي نفسييي
عن ي قنالايتل ن  شفي عن،نح ي نيقطي(نالنأ ي  الطرمقي ن)نالفص ر ن،نومفض نشرب ته ن طرمق نال  يطنالكفتي حن

 انالتي قن  نبمن طحناأل ضنب يانالز ابي ن،نوش تخيبنث ثي نايروعن   تي  ن  ابي ن  اتظي منحي60ح المن
 ي ن،نوب يانباايي نالفي ؤنوبعيان50الر  تمنوشزااناألارعنالت ق  ن،نوامنالات ءنشقفرناألارعنالر  ت  نالون

ال كيي ااتييمنوشقفييرنج ات يي نبلييوناألاييرعنالر  تيي  نيييت نااتخيي نناييرب منثيي ا م منبلييونييي ناييرعن   ااييرعاكيي ن
.الت ق  نل قؤناك ه ن

بليييونالتييي قنال كييي ااوشيييزاانجك يييعنايضييي  ييي ن50وايييمنالايييت ءنالثييي امنشقفيييرناألايييرعنالث ا مييي ناليييون
ثي نايروعن   تي  نبليونالر  تمنواألارعنالر  ت  نوبذلكنيتن ننه ن نالاجر ن،نالكن نن من ي قن   تيمنوث 

.ك ن  ه نارب منث ا م من



:االثمارتقليم 

ل لييي نالتفيييرعنت ملييي نقاايييرعالايييايانيضيييرنبييي   ن أسيييج  نالتييي من،نح ييي ني يييتجنب يييئناوالتقلييي  نالجييي  رن
ال اقعيي ناييمنشقليي  نالخييؤنب ييانإااليي نالتييرت ا انواألاييرعنالكتزاحكيي نوالكتتعرضيي اجييراء،نلييذانيجييبنوا ثكيي  

.و طنالاجر نلضك نن ال انالض ءن،نوجاال ناألارعنالكف   نوالج ا ن
يقطيعن بيعنانليونشقل  نالتقف رنا تتخامنلتىايانت ان عاناألارعنالط ملي نجياانوالق مي نال كي نبا  

اييرعنالع ل يي نالييونثلي نت لهيي ن،نوجلاني اييتنتت عيي ناكيي نالفيي ؤنق  كيي نوشرشفيعناألسييج  نيث ييرانا ييت نقطييعناألاو
كتال يي نب ييانالا جييزاءلاانال كيي نالك تاييرنوالكتييالمناىيي ناأل ضناتييزاانا صيي   ا يي اقييرننارمييعنجيي اتمن،ن

.اقرننارعن تجئنالوناألبلوناتأالذنالاجر ناشج ه نق  ك نا ب ن  ن

:تقليم التجديد 
ح صيله يثي نوقي نالىاال كي ااومتتخامنامنشقل  ناألسج  نالنت ر نالكت  نالتيمنقي نا هي ناليروسن

شييزااناو نالت ل يي ،نالضييرم نجايييا نشىكيي ن ىفيي  ناييمنالتيي ااييرعكث ييران،ناييتقل نشقل كيي نجيي  رانلتىف ييزنالييروسن
أل ضن،نثيي نشربييونقليي  نايي قن ييطحنااكثييراواألاييرعنالر  تيي  نالييونا شفيي عن تييرنواحييانوشقييرطاألاييرعنالث ا ميي ن

.فارب نق م نبلوناألارعنالر  ت  ن منجايانوشقل نيك نامنترمق نالترب  ن



:إرغام البراعم الساكنة على النمو 

هييذانيع ييمنقليي نالتيي منب  ميي ن ييمناألو اقن عييانابتييااءنال كيي نالرب عييمن،نوناصيي    عييانااييرعكث ييران يي نشايي هان
حنوال كيي نبييمنالجايييا ن،نومكنييمن اييعنشلييكنالتييراب نالتيي ك  نالييونالتفييتالفرمعيي االكىفيي انالييذىنيىكيي نبلييون

جيير نالعكل يي نحييزان يي   نايي قنالتييرب ن ت سيير ن ى يي نينيي نن طيي انافييؤن ىيي طنالفييرعن،نوشالقلييؤترميي نحييزن
تيتع نفيي منشقرمتي ناتت نب ل ي ن يمنشليكنالتيراب نشتفيتحن عيانالعكل ي ن ان،نوم حظنو  يسال انسهرىنا ت نن

. ك نيزمانالى ص ن

:والثمار االزهارخف 

ثكي  ناليؤنالا ي ،ن(نالثكي  ن)نايمنالتي منلن اهي ن  جي   ن االي نالى  ي نالزهيرىنا اهي  اليؤناجيراء نيكنمن
ليونالتلقي حن،نيكي نالتيمنشىتي سناا صي   ا    ان  نيجر ن ننبا نيت رن منالثك  نشتقطنلعيامنشلق ىهي نايمن

ت اجييانالثكيي  نشانالثكيي  نشنيي نن  ابيي ن  اتظيي منبلييونالاييجر نوبلييونالاييبن أبكيي  ن ختلفيي ناضيي نبييمنان
. ان ن  فر نامنآ  طناألو اقن،نوجلاني ننه   نح ج نلخؤنالثك  ناتجر نياوم ن



:عالمات النضج وكمية المحصول 

كتكي اناك هي ن،نيتتاانبلوناضجنثك  نالت من منال انشل اه ن  لل ننالكك زنللفي ؤن،نوتيراو نالثكي  نب يانا
ب يانال ضيجنشعطمنااو نبتيل  ن يمناتىي نالعي ما ص    عانانوبامنالروسنالت   ناللت منب انالقطؤن،نيك ن

.

ش ضيجن اين نامنالت  ن،نوشني ننالثكي  نايمن راحي ناكي ن ختلفي نوناكثراوشعطمنفسج  نالت من ىف ل من
،نومجييبنا هتكيي من قطييؤنSelective Pickingشج ييونييياوم نبييمنترميي نالقطييؤنا اتخيي بمنا اهيي  تيي المنلييذان

طرميي ناللىيي نول ق ييي نوالالعفيي رم الثكيي  نل  ييته  نالطيي اسن،نا فضيي نلييتسنقفيي ااانقط  يي نللكى اظيي نبلييونالثكيي  ن
ليتعانالهرشاوشتتبنالىن نانالتمنشفرانب انقطؤنالثك  نوالتمنيكنمن(نLatex)ناألياىن منالك   ناللت   ن

.األسخ صن

لتيييرنقتييي نجكيييعن/ن لصييي ن5000–250بتري يييزنEthephoneا ث فييي ننومكنيييمن شنفسيييج  نالتييي من كييي   ن
.الثك  ن أ ت عنالونف ت ب منلتج اسناضجنالثك  نوجكعه ن ر نواحا ن



اتيت ن يمنبليوانشن ننش   نال ضجنلابل نا ب ن  نح  نشىت ىنبليونانثك  نالتجف ؤناتجكعنب   ن عانا  
.التنرم ان

 يي  اان ييمنا ابتهيي ناييمنالكنيي ننالكتييتاي ن،ن4–2األوان عييانح صييله شتييافنفسييج  نالتيي من إبطيي ءن
 ىنويت يييرنلتايييج عنال كييي نالخضيييرىنوب ييي ءنه نييي نقيييا وليييوومفضييي ناليييتخللن يييمنالثكييي  نايييمن ييي  نالىكييي ن

.للاجر نيتكحن ىك نح ص ناكترنامنالت  اانال حق ن

 انالخا ي نيك  نالى ص نللاجر نيعتكانبلونبكرهي نوحجكهي نوقي  ناك هي نوالفي ب نالتربي نوبكل يان
15صي نشعطيمنو ا نشعرضناألسج  نلإلص   انالكرض  نوالىارم ن،نوبف   نب   نا ننسجر نالتي منالت ل

.يص ن75شعطمن ىف  نيف نالونانيص ن  لكت  طنولنمن عاناألسج  نيكنمن20–



:االصناف

وايي ناييمنالكعرنا صيي   التيي منالكا و يي ن،نولنييمناايي اعالتيي مناأللييؤنصيي ؤن  ابيي نبلييوناصيي   شتعييا ن
:العراقن ىاو  نوفهكه ن

ا ص   . .White AdriaticونWhite Genoaونوال امرىنKadotaوفسهره ن:نالخضراءنالكففر ن1

.BrunswickونBrown Turkeyون ي لووفهكه نا   ن:نالت   نوالت فتج  نا ص   .ن2

:بايا نوفهكه ن:ناألمراض

(ن.اال  ك ش  )نومتتتئنالايااننالثعت ا  نمرض تدري الجذور•

.  ونوشتتتئن عانالفطرم انومق ومن  لرشن كىل انب نDie Backموت األفرع •

 ناميي   نالرت بيياووهيي ن ييرضناتيي  ل جمنيتييتتئنبييامنااتظيي منالييرىن:نFruit Splittingتشةةقق الثمةةار •
.الرت ب نال تت  نفث  ءن رحل ناضجنالثك  ناواأل ض  ن



:ف  ي نفهكه ن منال  ح  نا قتانا  ختلف ن منالىارااناا اعشف بنفسج  نوثك  نالت من:نالحشرات

سن كي   نالتيفمنالعيروقن،نشني احنايمنسيهرن ي يا ال رق نشتصذ نبلوناألو اقنو نشتقمن:نالتيناوراقدود  •
.لترن/نغ ن1.6٪نبتري زن85

 نو يق ته ن،نوقيانال رق نشىيا نثقي ننايمنالثكي  نالكفي   نغ يرنال  ضيج ن تيتت ناصيفرا ه:نذبابة ثمار التين•
)نو ي يسلا نوشتخكرنالثك  ن،نوشن احنايمنآشتىكاشظهرنبلونالثك  نالكف   ن    نصكص  ن،نوب انال ضجن

.لترن/نغ ن1.25٪نبتري زن50ال  ي ا ت اناو٪ن50اكتلك كت ان(ن ست من

اون ا ن يي نشتك ييزناألبييراضن ظهيي  نال رقيي انووجيي  نالثقيي ننبلييونالتيي قن،نوشنيي احن  :نحفةةار سةةاق التةةين•
.ك ك  وم نيك نامنحف  ن  قنالتف حنوالر  نن


