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 تقميم األشجار قبل اإلثمار  

ينصح بعدم البدء بالتقميم 
لتحديد الشكل حتى 

 وتبدأ األشجار بالحمل 
أن قممت  وإذا سبق 

فال تقمم في المدى 
يحافظ دائمًا  والقصير 

عمى نسبة عالية من 
 .األوراق إلى الخشب 



 أشجار ربيت 

 الزراعة كثافة كانت إذا     
 10 من أقل) منخفضة

 السوق تزال (دونم/شجرة
 نضمن بحيث بالتدريج

 لألشجار سوق 3 بقاء
 إذا  سنوات 4-3 خالل
 عمى البستان زراعة كانت
 تربى دونم/شجرة 20-25

 أثنين أو بساق األشجار
 الحتياجات تبعاً  تدريجياً 
 .الميكنة

س 
1 

س
2 

س
3 

س
4 



 تحمل الكثير من األغصان الرئيسة  وشجرة أحادية الساق 

-. 

يقمل عدد األغصان 
تدريجيًا بالقيام 

بدورات تقميم متتالية 
الشجرة  إلى أن تحتوي

أغصان / 3/عمى
حاممة ثنائية التفرع 

 تيحت وبشكل مناسب 
 استثمار جيد لمضوء 



 منخفضة عمى الساق  نموات

 النموات ىذه تزال
إن  وبدون تأخير 

أمكن عند القيام 
 بالتقميم ألول مرة 



قوية عمى األغصان الرئيسية  نموات

 وىذه مظاىر عدم التوازن 
التي عمى األغمب تنتج من 
العدد الزائد من األغصان 

الحاممة التي ال تسمح بدخول 
ضوء كاف إلى األجزاء 
الداخمية من التاج ،تزال 

تفرد األغصان  والسرطانات 
معًا لتحسين مرور الضوء مع 
المحافظة عمى بعض األفرع 
الضعيفة لتوفير الظل لألفرع 

 الرئيسة المتبقية 



 األشجار مصابة بشدة بسل الزيتون

عندما فصل الصيف قمم في ت
ال تكون األمطار كثيرة 

فاألمطار تساعد عمى انتشار 
يتم أقل ما يمكن  والبكتريا 

تزال األغصان  ومن القص 
األكثر تأثرًا عمى أن يتم 

 الدوات استعمال معقم أثناء
 .ومكان القطع التقميم

و ىناك اختيارًا أخر ىو أن  
تزرع أصناف  وتقمع األشجار 

غير قابمة لإلصابة بالمرض 
 . بكوالعمى سبيل المثال 



 أشجار حجم تاجيا كبير جدًا عمى المساحة التي تنمو فييا

تقمم األشجار بشكل جائر 
لتخفيض حجميا فإذا كانت 

كثيرة الخشب يستفاد من 
التقميم لمبدء بتجديدىا 

بموازنة نسبة األوراق إلى 
الخشب فيي مشكمة حقيقية 

 في البساتين الكثيفة



يشجع أحد أكثر األغصان 
القوية لتتطور  والرئيسة القائمة 

في حين تعاقب األغصان األخرى 
 ويجب أن تقصر بشكل متتالي 

 يقمم الغصن المختار ليكون ساق
 .المستقبل الشجرة في



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكشوفة وتقميم جائر تصبح األشجار معراة 

تخفيف التقميم إلى 
الحدود الدنيا إليجاد 

توازن مابين المجموع 
المجموع  والخضري 
الحد من  والجذري 
 المعاومة



 تقميم جائر يخفض حجم التاج بشكل كبير بدون مبرر 

ال يقمم ثانية حتى يتم 
الوصول إلى الحجم 

يجب  والمثالي لمتاج 
السعي لممحافظة عمى ىذا 
الحجم في عمميات التقميم 

 .المستقبمية 



 لم تتطور جميع األغصان الحاممة إلى نفس االرتفاع 

يخفض الغصن الرئيسي أو األغصان الرئيسية التي تخل في 
توازن الشجرة بالقص التراجعي إلى مستوى غصن ثانوي يقع 

ىذا الغصن  وعند مستوى ارتفاع األغصان الحاممة األخرى 
 .   القميةالثانوي سيحتل السيادة 



 
أشجار بقمة شديدة االرتفاع بحيث تعيق بعض   

العمميات الزراعية 

 الزائدة الثانوية األغصان تقصر
 جميع تصبح بحيث االرتفاع في

 بنفس الحديثة األغصان
 ستتوازن بالتالي و االرتفاع
 األغصان يجعل مما الشجرة
  و قوة أكثر السفمية الرئيسة

 األغصان ألن أكثر بغزارة تثمر
  من زائدة كمية تستيمك العموية
 الضوء عمى تتنافس و النسغ

 الداخمية و السفمية األغصان مع



 الداخمية متزاحمة  نمواتيا وأشجار كروية الشكل 

 ويخفف داخل التاج بإزالة األفرع 
 والسرطانات الوسطية القوية 

ضعيفة لتأمين ال نمواتالتترك 
  تغطية لألغصان الحاممة غير
المحمية و ذلك لحمايتيا من 

لفحة الشمس ،كما تزال بعض 
األغصان الرئيسية إلعطاء التاج 

ذلك لزيادة  وشكاًل مناسبًا 
المعرضة  والمساحة المثمرة 

 .لمضوء 



 .متزاحمة ومتداخمة تنتج ثمارًا صغيرة الحجم نموات

يكثف التقميم لتخفيف التاج حيث تزال 
و بعض األفرع الرئيسة  الثمريةاألفرع 

لممحافظة عمى نسبة عالية من األوراق 
 . التفريدإلى الخشب بالرغم من 



 أفرع موزعة بشكل عشوائي في التاج 

يحافظ عمى األفرع 
التي ستشكل األغصان 

المستقبمية لملء 
 .الفجوات 



 تقميم جائر في القسم السفمي 

تقص القمة أو 
تقصر بشكل كبير 
لتحريض ظيور 

األفرع في األجزاء 
السفمية من 

األغصان المقممة 
يحافظ عمى  و

ىذه األفرع لزيادة 
نسبة األوراق إلى 

 .الخشب



 كبيرة  أروماتتقميم خاطئ يخمف 

يجب إجراء التقميم 
 وبشكل دائًم 

االستفادة من تقميم 
األغصان القريبة 
من األرومة في 

المستقبل الستبدال 
 الخشب الميت



 أفرع قوية جدًا  وسرطانات كثيرة 

 
عالمة  ىذه

عمى أن التقميم 
كان جائر جدًا 

يجب عميو  و
التأكيد عمى أن 

يكون التقميم 
الحقًا محدود 

 فقط



 
تنتج ثمارًا صغيرة  وقميمة النمو  وظيور أفرع ضعيفة  

 بعد التقميم 

ىذه عالمة عمى أن 
التقميم لم يتم بطريقة 

ىذا يترافق مع  وجيدة 
 .حجم تاج زائد


