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 أهمية التقميم

تكوين هيكل الشجرة  بشكل يضمن تحممها لمظروف البيئية  -1
 المختمفة

 منع هجرة أعضاء اإلثمار و انتظام الحمل -2
 .تحسين المواصفات الكمية و النوعية لمثمار -3
 دور التقميم في المكافحة المتكاممة -4
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 األطوار الفٌنولوجٌة للبرعم الزهري
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 ما هي مراحل دورة حياة شجرة التفاح

و فييا يتم تقميم التربية الذي يستيدف تكوين تاج الشجرة  :مرحمة النمو
  و تستمر ىذه المرحمة حتى بدء دخول األشجار بطور اإلثمار

و فييا تستمر األشجار بنموىا الخضري، و تبدأ   :مرحمة النمو و اإلثمار
و ىنا نعتمد مبدأ التقميم الطويل . فييا عمميات تشكل أعضاء اإلثمار

 لدفع األشجار لتكوين أعضاء اإلثمار

و فييا تكون األشجار قد تحولت إلى تشكيل  :مرحمة اإلثمار و النمو
أعضاء اإلثمار بشكل كبير مع االستمرار بالنمو الخضري و لكن بشكل 

 أضعف و في ىذه المرحمة نمجأ إلى التقميم المتوازن 
 بين المجموع الخضري و كمية اإلثمار 
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و فييا تضعف قوة األشجار عمى إعطاء الطرود   :مرحمة اإلثمار
 الخضرية القوية بسبب توجو المواد الغذائية إلى الثمار

لذا نمجأ في هذه المرحمة إلى تقصير الطرود بشكل كبير و خف 
 التشكالت المثمرة

و فييا تضعف قدرة األشجار عمى إنتاج الطرود و  :مرحمة الشيخوخة
 .الحمل الجيد

 .لذا نمجأ إلى عممية القطع التجديدي لألشجار



 ما الهدف من تقميم التربية ؟

 تكوبن الهيكل األساسي لمشجرة -1
توزيع الفروع الهيكمية  عمى محيط المحور بشكل يضمن  -2

 توزيع نقاط اإلثمار بشكل جيد
اختيار الفروع الهيكمية بشكل يضمن المحافظة عمى تاج -3

 الشجرة من التزاحم و السماح بدخول الضوء إلى مركز الشجرة
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 أشكال تربية تاج الشجرة في التفاح

         التربٌة الكأسٌة -1 

:التربٌة بطرٌقة الملك المعدل  - 2  

التربٌة الطابقٌة0أ               

التربٌة الحلزونٌة0ب              
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بعد االنتهاء من تكوين تاج 
الشجرة يتم إعدادها لمدخول بطور 
اإلثمار و هنا نبدأ بعممية تقميم 

 خاصة نسميها تقميم اإلثمار
ال بد من األخذ بعين االعتبار 

الصنف و قوة النمو خالل مراحل 
   تقميم اإلثمار
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 ما الهدف من تقلٌم اإلثمار؟

 تحسٌن المواصفات النوعٌة للثمار -1

تنظٌم االنتاج السنوي و الحد من ظاهرة المعاومة أو تبادل  -2

 الحمل

المحافظة على تاج الشجرة من التزاحم و السماح بدخول  -3

 الضوء إلى مركز الشجرة

 توزٌع أعضاء اإلثمار على كافة فروع الشجرة -4

تجدٌد النمو و استعادة الحمل عند مالحظة تدهور المحصول و  -5

 ضعف النمو فً األشجار
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 :كٌف تتم عملٌة التقلٌم

 تقتصر عملٌة تقلٌم اإلثمار على 

 تقصٌر طرود النمو  -

  إزالة الفروع المرٌضة و المزاحمة -

   خف أعضاء اإلثمار فً حال الحاجة لذلك -

 تتوقف درجة تقصٌر الطرود على قوة نمو األشجار بالدرجة األولى 

تهدف عملٌة التقلٌم فً هذه المرحلة إلى تقلٌل كمٌة الخشب  فً هٌكل  

الشجرة و زٌادة تكوٌن أعضاء اإلثمار و المحافظة علٌها فً القسم السفلً من 

 م 3الشجرة حتى ارتفاع 
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 كيف يتم التعامل مع أعضاء النمو و اإلثمار

   :طرود النمو الخضرٌة -1

يتم تقميميا حسب قوة نمو الشجرة و بشكل عام الطرد الذي يتم تقميمو سوف 
تعطي البراعم العموية فيو نموا خضريًا أما البراعم السفمية فتعطي أعضاء 

 اإلثمار المختمفة
في حال ترك الطرود الخضرية بدون تقميم سوف يؤدي ذلك إلى إعطاء طرود 

خضرية في القسم العموي و أعضاء إثمار في الوسط  فيما تبقى البراعم 
 السفمية ساكنة





 يتم إزالتها من قاعدتها كي ال تزاحم أعضاء اإلثمار :الطرود الشحمٌة -2
 أما في حاالت هرم األشجار فيمكن االستفادة منها في تجديد األشجار

و هي الطرود التي تظهر عمى طرود استمرار النمو  :الطرود الصٌفٌة الباكورٌة -3
 في فصل الصيف، 

 .يتم إزالتها من قاعدتها

سم ال تقص و في السنوات القادمة  20إذا كان طوليا أقل من  :الطرود الثمرٌة  -4
سم  20تعطي طرودًا رمحية و تشكالت مثمرة، أما الطرود التي يزيد طوليا عن 

 : فيجب أن نميز حالتين 
 إذا كان الحمل غزيراً تعامل معاممة الطرود الخضرية -       
 إذا كان الحمل خفيفًا تترك لالستفادة منها -       



 ال تقمم بشكل عام :الطرود الرمحٌة  -5

تجرى عممية خف لمتشكالت المثمرة المعمرة و  :التشكالت المثمرة -6
 تشجيع تكوين تشكالت جديدة
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 القطع التجدٌدي

و ٌتم على مستوٌات مختلفة حسب حالة الضعف التً وصلت لها الشجرة 

 و غالبا ما ٌكون ذلك عندما تصل األشجار إلى مرحلة الشٌخوخة

سنوات كً ٌتم تشجٌع البراعم  6-5قد ٌكون القطع على فروع بعمر 

   الساكنة و إعطاء طرود جدٌدة

 أو

ٌتم القطع على فروع نصف هٌكلٌة و هٌكلٌة و ٌنتج عنه طروداً شحمٌه 

 ٌمكن اعتمادها  و استبدال الفروع القدٌمة بهذه الطرود
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تحدٌد نظام التربٌة المعتمد و تحدٌد عدد الفروع الهٌكلٌة  -1

 الواجب تشكٌلها

 بشكل عام ٌفضل اتباع النصائح التالٌة عند التقلٌم



مراعاة اتجاه القص فوق البرعم و اتجاه مقص التقلٌم عند إزالة  -2

 بعض الطرود من قاعدتها



 تجنب تكوٌن الزواٌا الحادة مع المحور القائد -3



ٌفضل أن تتم عملٌة التقلٌم فً فترة سكون العصارة بعد الصقٌع  -4

 الشتوي و قبل تفتح البراعم

 .عدم التقلٌم قبل تساقط األوراق أو بعد سرٌان العصارة -5

قبٌل تفتح ) فً حال ضعف األشجار ٌفضل تقلٌمها فً الموعد األمثل  -6    

 (البراعم

 عدم ترك الزوائد خالل عملٌة التقلٌم أو القطع الجائر -7
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استخدام أدوات تقليم معقمة ونظيفة، وتأجيل تقليم األشجار 

 المريضة حتى االنتهاء من تقليم األشجار السليمة














