
 .تربية توت العليق 

 .يوم حقمي نوع التنفيذ:
 . محطة بحوث سيانو مكان التنفيذ:

 صباحًا. ةشر اعالالساعة  – 2015/  8/  13 تاريخ التنفيذ :
 .مركز البحوث العممية الزراعية  المركز:

 .اإلرشاددائرة  –مديرية زراعة الالذقية ممية الزراعية بالالذقية , مركز البحوث العالجهات المشاركة: 
 النشاط وامنفذ

 د. ماجدة مفمح ) رئيس مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (.
  . نزار زرده ) معاون رئيس مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (د. 
 .رفيق عبود ) رئيس محطة بحوث سيانو ( د. 

م.نادين  & م.نورا إسماعيل & م. يعقوب غريب & م. بشار زىرة & م. منال صالح & م. محمد مينا & د.إيياب احمد
 . الشيخ حسن

 (. شعبة المعمومات والنشر–) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية  & مجد حسن م. حنان حبق
 شعبة نقل التقانة (. –يوسف حسين ) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية كاترينا منصور & وائل الممكي & 

 

 

 

 

 

 
 النقاط الرئيسية :

 
في بداية النشاط رحب د. نزار زرده بالحضور وبين أىمية تجربة زراعة توت العميق وتعميميا عمى المزارعين كما وبين د. رفيق عبود 

 التجربة ودور الباحثين القائمين عمى التجربة.خطوات تنفيذ 

يتبع الفصيمة الوردية, ويمتاز بكثرة أنواعو وأصنافو وتمتاز ثماره بغناىا   .Rubus spثم وضح م. محمد مينا أن توت العميق 
 بالفيتامينات ومضادات األكسدة, ويعتبر نباتا ممتازا لمزراعة في المنازل.

ن أىم العمميات الزراعية التي يحتاجيا توت العميق نظرا لطبيعة نموه الغزير والمنتشر وتأثيرىا في كمية وبين أن عممية التقميم تعد م
ونوعية الثمار, لذلك ييدف ىذا البحث لمعرفة أثر تقميم التربية في النمو الخضري واإلنتاجية وبعض مكوناتيا لتوت العميق المزروع 

 ث تأثير عدد القصبات وطوليا ومسافات الزراعة في كمية اإلنتاج ونوعيتو.في محطة بحوث سيانو. شممت معامالت البح

شممت عممية توجيو القصبات عمى األسالك وربطيا وتوجيييا حسب  5102ثم بين د. إيياب أحمد أن العمميات المنفذة خالل موسم 
وكرر في  01/3/5102لمري إذ تم الري بتاريخ المطموب في الشتاء, وكذلك عمميات تقميم لمقصبات البدائية حسب المعاممة, إضافة 



وبدأت عممية جني المحصول من بداية الشير الثامن وتم أخذ عينات لمتحميل المخبري حيث تم تحميل  1/5/5102و 05/4/5102
 الثمرة.اءات اإلنتاج ومتوسط وزن لقر  الحموضة الكمية ونسبة المواد الصمبة الذائبة والمادة الجافة ونسبة السكريات إضافة

توجد نسبة موت لمنباتات في بعض الصفوف مما أثر في القراءات المأخوذة وكذلك في اإلنتاج وسيتم ترقيع ىذه الفراغات في 
الصفوف المزروعة باستخدام عممية ترقيد القمة )خالل موسم النمو(, واالستفادة من السرطانات النامية في ممرات الخدمة إذ سيتم 

عادة   زراعتيا في األماكن الفارغة لتعويض النقص وذلك في نياية الخريف.قمعيا وا 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المناقشة:
 

إن نبات توت العميق محب لمضوء فيو يحتاج لسطوع شمسي كامل, لكنو حساس لنقص الرطوبة وسوء التيوية في التربة , لذلك  -
 وحامضية التفاعل.فيو يفضل الترب جيدة الصرف وجيدة المحتوى من المادة العضوية 

 س. ما ىي أفضل طرق تربية توت العميق ؟ -
تختمف طرق تربية توت العميق تبعًا لطبيعة نمو النبات إذ تقسم أصناف توت العميق تبعًا لطبيعة نموىا إلى أصناف منتصبة ) ج. 

معرشة تحتاج لرفعيا وتوجيييا  قائمة ( تستطيع قصباتيا دعم نفسيا دون الحاجة لدعائم وأسالك , وأصناف نصف منتصبة وأخرى
 عمى دعائم وأسالك , وتوجد من األنماط الثالثة لمنمو أصناف ذات أشواك وأخرى عديمة األشواك.

تتشابو طرق تقميم توت العميق بشكل عام إذ تقوم عمى مبدأ إزالة القصبات المثمرة بعد انتياء الجني وتربية القصبات البدائية التي  -
 النمو لتصبح قصبات مثمرة في العام التالي . تنمو في نفس موسم

 س. ما ىي طرق إكثار توت العميق؟ -
 ج. يعتبر توت العميق من النباتات سيمة اإلكثار إذ يمكن إكثاره بالعقل وترقيد القمة وكذلك بالسرطانات وغيرىا.

 
 
 


