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 ها في تحسين إنتاج الكرمةالعمميات الخضراء ودور 
 

تجرى حيث  والضرورية، يامةمن اإلجراءات الالعمميات الخضراء عمى الكرمة  يعتبر تطبيق
وزيادة متوسط وزن  ،الطبيعيواإلزىار  ،تؤدي إلى تنظيم قوة النموو  ،خالل موسم النمو

كما  ،يةوتحريض تكون البراعم الخصبة في العيون الشتو  ،وتسريع نضج المحصول ،العنقود
تحمل الصقيع الخريفي والشتوي وفيما يمي أىم ىذه بالتالي و  ،تساعد عمى نضج وتخشب األفرع

 العمميات:
 التفريك:  -1

، حيث تفرك باإلبيام والسبابة وتجري ىو إزالة النموات الخضراء النامية عمى الخشب القديم
                                                                                                                                                                  توفيرىا لألغصان األخرى.                                                                                                      تستيمك مواد غذائية إضافية و  ىذه العممية في بداية النمو حتى ال

 :تفريد األغصان  -2
في الربيع عندما يظير الحمل حيث نزيل األفرع التي ال تحمل عناقيد  تجري في بداية النمو 

عمى القصبات من أجل توفير الغذاء لغيرىا، ولكن يجب عدم إزالة جميع األفرع غير الحاممة، 
مي حيث يستخدم كفرع لمحمل في السنة القادمة وخصوصًا عمى الدابرة حيث نترك فرعين: األما

 بواسطة ىذه العممية يمكن تصويب شكل التربية المطموب.و  .مفي يستخدم كطرد استبداليوالخ
 :ةالنامي قطم القمة  -3

سم، 1باإلبيام والسبابة حيث تزال قمة الطرد الخضري مع الورقتين الصغيرتين بطول تقطم 
( أيام فقط واليدف منيا تشجيع العقد واإلزىار وتسريع 3-2)تجري في بداية اإلزىار أو قبيمو 

األفراخ  باستخدامتربية وتكوين ىيكل الجفنات وتربيتيا خاصة بعد موسم صقيع شديد وذلك 
الصيفية التي تنمو نتيجة قطم القمة النامية واستخداميا لزيادة اإلنتاج خصوصًا في األصناف 

سالمية(  15-10القمة النامية عندما يصل طول الطرد )ينصح بقطم  الحالةالمبكرة، وفي ىذه 
 يومًا وتتحول المواد الغذائية إلى العناقيد الزىرية 15-10وبنتيجة ذلك يتوقف النمو الطولي 

 وبعد ذلك يستأنف النمو من خالل البراعم اإلبطية حيث يأتي ىنا دور العممية التالية.
 :إزالة األفراخ الصيفية  -4

بحذر حتى ال تتأذى البراعم الموجودة في إبط األفراخ المتبقية،  مميةلعيجب أن تتم ىذه ا
فينعكس ذلك عمى النمو والحمل في العام التالي. وىنا يجب مالحظة األوراق اليرمة، حيث 

و اإلبقاء عمى ورقتين أو ثالثة من أوراق الفرخ  والمشرومةيفضل إزالة الورقة القديمة والمصفرة 
 عنيا. الصيفي الفتية عوضاً 

 ش:التطوي -5
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ىو إزالة جزء من الطرود قد يصل عمى عدة براعم أو عقد. بشرط أن يترك ما ال يقل عن 
 أوراق بعد أخر عنقود عمى الطرد. وتجري ىذه العممية في مرحمة تباطؤ النمو. 7-8

تجري عممية التطويش بشكل رئيسي في الزراعات المروية وعمى األصناف قوية النمو في 
البعمية . أما عندما ال تتوفر االحتياجات المائية والغذائية ويكون النمو ضعيفًا فال الزراعات 

 .نيا تزيد من ضعف الجفناتينصح بأجراء ىذه العممية أل
 أهداف عممية التطويش:

 زيادة ثخانة الطرود -
 تسريع نضج الطرود قبل الخريف -
 زيادة مقاومتيا لمصقيع الخريفي والشتوي -
زيادة حجم العنقود واكتمال تمونو وذلك نتيجة تحسين ظروف التيوية واإلضاءة التي  -

 يؤمنيا التطويش.
 تفريد أو خف العناقيد والعنبات:  -6

تجري ىذه العممة بعد ثبات العقد مباشرة وعندما يكون اإلنتاج غزيرًا، يزال العنقود األمامي 
رة في العنقود يزال عدد من األزىار العموي عن الطرد، ومن أجل الحصول عمى عنبات كبي

%( عن طريق تفريد العنقود من وسطو وتقطع قمتو ألن العنبات في ىذا  30-20العاقدة )
، وبذلك نحصل عمى عنقود مفرد وشكل منتظم وعنبات المكان غالبًا ما تتكون بشكل سيء 

 كبيرة موزعة بانتظام في العنقود.
بحجم حبة البازيالء الصغيرة . تقطع الحبات من أعناقيا تتم ىذه العممية عندما تكون الحبات 

 بواسطة مقص حاد طويل ورفيع الشفرتين.
 التحميق:  -7

وتجري في البساتين الصغيرة وعمى مساحات قميمة تتم بإزالة  االنتشارىذه العممية ليست واسعة 
لك حسب مم( فقط عمى القصبة أو الذراع أو الجذع و ذ 5-3حمقة كاممة من القمف بعرض )
 اليدف من إجراء ىذه العممية.

 أهداف عممية التحميق:
 تحسين اإلزىار والعقد حيث تجري في بداية اإلزىار. -
 تحسين حجم العنبات: يجري التحميق عندما يصل حجم الحبات إلى حجم حبة البازيالء. -
 تسريع نضج العناقيد: يجري التحميق في بداية النضج. -

عمى األفرع الخضرية تحت العناقيد مباشره ، كما يمكن أن عممية التحميق يمكن أن تجري 
تجري عمى القصبات بعمر سنة وأيضًا عمى األذرع بعمر عدة سنوات )الكوردونات( ولكن 
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عمى أجزاء كثيرة من الجفنات ألن ذلك ومع تكراره يؤدي إلى  يحذر من إجراء عممية التحميق
 .ضعف شديد، كما يحذر من تحميق الجفنات الضعيفة

 خف األوراق )التوريق(:  -8
لمعناقيد وزيادة نسبة السكر في عصير العنب،  الجيدإن تفريد األوراق يؤدي إلى التكوين 

وىذه العممية صعبة ومتبعة ولكنيا في حاالت محددة تبرر القيام بيا وتعطي نتائج جيدة، 
العناقيد، من ولكن يجب إجراؤىا بحذر حيث تزال األوراق من المناطق الكثيفة التي تظمل 

بشكل غير مباشر لمعنقود لزيادة التمون والتيوية التي  أجل السماح ألشعة الشمس بالوصول
تخفف من األمراض الفطرية، وتزال أواًل األوراق المصفرة واليرمة ، وأنسب وقت لتفريد 

بإزالة األوراق ىو في منتصف فترة نضج العناقيد، والبد من التنويو إلى أنة ال يجوز المبالغة 
األوراق ألن ذلك يؤدي إلى ضعف نشاط وحيوية الجفنات كما يعرض العناقيد لضربة 
الشمس، وعمى األغمب فإن ىذه العممية تتم في ظروف النمو القوي والكثافة الشديدة والزراعة 

 المروية.
  التربيط األخضر: -9

التربية الجدارية  تتم ىذه العممية بتربيط األغصان الخضراء عمى المسند وبشكل خاص في
 عمى المعرشات. عمى أسالك أو

ونشرىا بشكل جيد عمى المسند وبشكل مائل قمياًل يؤدي إلى  إن تربيط األفرع الخضراء
تحسين ظروف اإلضاءة والتيوية، ويؤمن لممجموع الورقي الكمية الالزمة من أشعة الشمس 

مواد الغذائية الالزمة لمعناقيد لتقوم األوراق بدورىا في عممية التمثيل الضوئي وتصنيع ال
 والجفنات، كما يساعد ذلك عمى تموين العناقيد.

بسبب الريح، كما تسيل  االنكسارإن التربيط األخضر يحمي الطرود الخضراء الرىيفة من 
 تنفيذ العمميات الزراعية ومرور اآلليات أثناء الفالحة والمكافحة وجني المحصول.

، ويستخدم في التربيط / مرات في الصيف3-2فرع تتم /إن عممية التربيط األخضر لأل
وأفضل شكل لمتربيط عندما يتم ، اة أن ال يكون الربط محكمًا بشدةالخيطان القطنية مع مراع

  حرًا أثناء النمو. دالربط عمى شكل & لكي يبقى الطر 
 


