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 .عمليات التقليم األخضر و مكافحة اآلفات ألشجار الكرمة موضوع النشاط:

 .يـو حقمي نوع التنفيذ:
 . بحوث العممية الزراعية بالالذقيةمركز ال مقر -الالذقية  مكان التنفيذ:

 صباحًا. ةشر اعالالساعة  – 0225/  5/  02 تاريخ التنفيذ :
 .مركز البحوث العممية الزراعية  المركز:

 .اإلرشاددائرة  –مديرية زراعة الالذقية ممية الزراعية بالالذقية , مركز البحوث العالجهات المشاركة: 
 اسم منفذ النشاط والجهة التي يتبع لها:

 د. ماجدة مفمح ) رئيس مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (.
  . بالالذقية (نزار زرده ) معاوف رئيس مركز البحوث العممية الزراعية د. 
 عماد بالؿ.د. 

 د. عمي ديبو.
 (. شعبة المعمومات والنشر–) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية  & مجد حسف ـ. حناف حبؽ

 شعبة نقؿ التقانة (. –يوسؼ حسيف ) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية كاترينا منصور & وائؿ الممكي & 
 . 05 عدد الحضور :

 % . 5% & فنييف  95اختصاصييف  الحضور ونسبهم :نوع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 النقاط الرئيسية :

عمى إنتاجية عالية بمواصفات قياسية مف ثمار العنب البد مف القياـ خالؿ موسـ  سنوياً  لمحصوؿفي البداية أنو  د. عماد باللوضح 
النمو ببعض العمميات الخضراء أو ما يطمؽ عميو تسمية التقنيات و العمميات الضوئية أو العمميات مع األجزاء الخضرية لشجرة 

 الكرمة.
 ر التالية:تممؾ ىذه العمميات تأثيرات مباشرة عند إجرائيا وذلؾ عمى األمو 

 عممية التركيب الضوئي. زيادة فعالية الوسط الضوئي وبالتالي -2
 مف الوضع الطبيعي.وأكثر المدنة أسرع  الترميميةتشكيؿ المواد  -0



 اإلنتاجية العامة كما" ونوعا".تحسيف  تمايز البراعـ الزىرية و -3
التقميـ الشتوي األساسية إلى كثافة نمو البراعـ النائمة وبالتالي الفسائؿ تؤدي حمولة الشجرة الغير مثالية مف العيوف الشتوية بعد عممية 

جراء  والفروع الشحمية وكذلؾ الطرود الصيفية باإلضافة لظاىرة تشكؿ الطرود الثنائية والثالثية والغير مثمرة لذلؾ البد مف التدخؿ وا 
ي والثمري والحصوؿ عمى إنتاج أعظمي بالمواصفات القياسية بعض العمميات خالؿ موسـ النمو إلعادة التوازف بيف النمويف الخضر 

المعتمد بشكؿ دائـ خالؿ حياة الشجرة وتأميف إنتاج سنوي متوازف مع إمكانية  ـالتربية والتقمي كما" ونوعا" باإلضافة لمحفاظ عمى شكؿ
لبيئية المختمفة أو اإلصابات الحشرية التجديد والترميـ لألكتاؼ والوحدات اإلثمارية في حاؿ حدوث األضرار نتيجة الظروؼ ا

 والمرضية وحتى الميكانيكية.

لذلؾ كمو يعتبر جزء كبير مف ىذه العمميات واجب التنفيذ وضروري وتعتبر ىذه العمميات مف التقنيات اليامة جدا" التي تكمؿ 
 وتصحح عممية التقميـ الشتوي األساسية.

 أىـ العمميات:

وتجرى ىذه العممية في فترة  :روع الييكمية األساسية والثانوية وكذلؾ الفروع السنوية المثمرة )القصبات(عمميات التربيط لمساؽ والف -2
 جرياف العصارة قبؿ تفتح البراعـ بالتأكيد.

 قبؿ بداية اإلزىار. وتجرى لمفروع الحديثة الخضراء في بداية موسـ النمو بعد تفتح البراعـ وحتى ما :عممية التفريد -0
عدة  طويش والقصؼ: وتجرى العمميتاف عمى الفروع الخضراء الحديثة األساسية وكذلؾ الفروع الصيفية الثانوية وذلؾ فيالت -3

مرحمة خبو النمو بداية نضج  –بداية نضج الحبات  –مواعيد حسب حالة األشجار واليدؼ مف العممية ) التمايز الزىري لمبراعـ 
 القصبات (

بعد حصوؿ  عمى الفروع الصيفية بالتحديد مف الدرجة الثانية والثالثة وحتى السادسة وتجرى في فترة ما: عممية تجرى عالتفري  -4
 التمايز الزىري لمبراعـ.

التحميؽ : تجرى عمى الفروع الخضراء الحديثة األساسية وخاصة المثمرة منيا ويمكف إجراؤىا في ثالثة مواعيد مختمفة ) قبؿ  -5
 بداية نضج الثمار (  –الحجمي لمثمار بداية النمو  –اإلزىار 

 التمقيح اإلضافي الصناعي : ويجري في فترة اإلزىار األعظمي. -6
 خؼ الثمار: وتجرى عمى العناقيد الثمرية مع بداية العقد ونمو الثمار حجميا". -7
ثمرية وذلؾ في عدة مواعيد ) بداية المعاممة بمنظمات النمو النباتية: وتجرى عمى المجموع الخضري أو العناقيد الزىرية وال -8

    .يوـ 02-25-22 ػب   بعد تماـ العقد  –%مف عقد الثمار 82 -قمة اإلزىار –اإلزىار 
 
 
 
 
 
 
 

تصاب الكرمة بالعديد مف اآلفات الحشرية الضرورية لمعالجة آفات الكرمة حيث  عمميات المكافحةعف  د. عمي ديبوثـ تحدث 
نتاج الشجرة. بناَء عميو تـ والمرضية التي تصيب أجزاءى ا المختمفة )الحبات واألوراؽ والطرود( مسببة أضرارَا ىامة تؤثر عمى نمو وا 

وضع برنامج لممكافحة يعتمد عمى األمراض والحشرات المتوقع ظيورىا خالؿ المراحؿ المختمفة لتطور الشجرة, ابتداًء مف مرحمة 
سـ لمطرد, اإلزىار, عقد  05-02بمرحمة ظيور الوريقات الثالثة وحتى طوؿ  سكوف العصارة وحتى مرحمة نضج العناقيد, مروراً 

 األزىار, نمو حبات العناقيد, بدء تموف حبات العناقيد, ونضج حبات العناقيد.
 ولذلؾ وبحسب البرنامج الموضوع لممكافحة تـ تنفيذ الرشات التالية:



ؿ.ماء لمقضاء  222/  ³سـ 222ؿ ماء( + سيريف  222ؿ/3-0ويؿ رشة شتوية وقائية في أواخر شير شباط: زيت شتوي )دبكو أ
 ؿ.ماء لموقاية مف بعض األمراض الفطرية 222كغ/ 2.5عمى بيوض الحشرات والعناكب + أوكسي نحاس 

 ومف الجدير ذكره أنو وقع تأخر بموعد ىذه الرشة بسبب الظروؼ المناخية.
 ؿ.ماء لموقاية مف البياض الدقيقي والحمـ. 222غ /  052رشة وقائية أوائؿ شير نيساف: سولغراف 

ؿ. ماء لموقاية  222غ/  42ؿ.ماء ضد البياض الدقيقي والحمـ + اكويشف برو  222غ /  052رشة منتصؼ شير نيساف: سولغراف 
 مف البياض الزغبي.

 ؿ. ماء ضد البياض الزغبي. 222غ/  42رشة في بداية شير إيار: اكويشف برو 

 222ؿ سيريف  222/  ³سـ 222ؿ. ماء ضد البياض الزغبي + سيريف  222غ/  42إيار: اكويشف برو رشة في منتصؼ شير 
 ؿ ضد دودة ثمار العنب. 222/  ³سـ

مع العمـ أنو تـ إضافة السماد الورقي أجروليؼ توتاؿ كامؿ الذوباف في جميع المعامالت السابقة لتأميف احتياجات األشجار مف 
 ناصر الصغرى وبالتالي ضماف نموىا وتطورىا بشكؿ جيد. العناصر الكبرى وبعض الع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


