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 التجاري ألشجار البساتين قليمالت
 

المكافحة المتكاملة لآلفات  جنبا الى جنب معاألشجار،  قليميشكل ت
(IPM)  الحصادممارسات و  وإدارة المواد الغذائية الفاكهةاشجار وتخفيف 

لالزمة لتشغيل ا الحقللممارسات إدارة  الفقريَ  ، العمودَ ما بعد الحصادو 
من الناحية التجارية ومستدام من الناحية البيئية سواًء في  بستان فاكهة مجدي

وتطوير  ممارسةالو   كال من الفهم  . ويعتبرأو في جميع أنحاء العالمالعراق 
 .مزارع الفاكهةاً لنجاح مهمأموراً تأخذ مساراً  السليم التقليمالخبرة في 

 
تطوير المهارات في  علىاسية للمساعدة يقدم هذا المستند معلومات أس

 .التقليممجال 
 

التقليم عمل يتم و  أشجار الفاكهة. منعبارة عن قطع فروع ان التقليم هو 
ألشجار  إدارة ورعاية التيجان المنتجة ىبطريقتين منفصلتين للمساعدة عل

ويجوز  .موجودةلفروع  ةإلزالة االنتقائيبا  لتقليمأواًل، يسمح ا بستان.ال
أو  في االتجاه الخاطئ أو تنمو أو مريضة ميتة لكونهاموجودة  فروع زالةإ

أو قد نما بحيث أصبح كبير جدًا أو طويل جداً،  ضعيف،إلزالة مْنَشِعب 
أن يحفز  ، يمكنثانياً  .في تاج الشجرةبالمزيد من تغلغل الضوء  للسماح
مما يوجه نمو ، جديدة، في المواسم التالية وأغصان ناتئة نمو فروع التقليم

موجودة من األمور  وإزالة فروع . وبينما يعتبر اختيارمنِتجشكل  ىالشجرة إل
أنماط جديدة إلثارة وتوجيه  قليمالتي يتم فهمها بسهولة، يعتبر استخدام الت

 .المبتدئبالنسبة للمزارع  إثارًة للتحديأكثر  اً للنمو في المستقبل أمر 
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الفاكهة سنة، بإدارة أشجار  كل صحيح بشكلبه  عند القيام، قليمالتسيسمح 
 الثمار. قطفو  السيطرة على اآلفاتزداد سهولة عند ارتفاعات أقصر، حيث ت

فروع أقوى، يمكن أن تتحمل محاصيل كبيرة من  ىإل التقليم وسوف يؤدي
دد الفروع المنتجة عزيادة  ىإل التقليم. كما يؤدي الجيدة النوعية ذات الثمار

براعم التي ال تنتج ثمار. كما يتم توجيه عدد وأماكن  وانخفاض عدد الفروع
 مما يسمح بتوازن حمل المحصول في في نهاية المطاف والثمار الزهور

 وإنتاج ثمار تتمتع بأعلى جودة. الشجرة
 
 بصرف النظر عن إزالة فروع وتشجيع نمو فروع جديدة،،  التقليم يحققو 

، التركيز بطريقة أفضل  التقليميتم، عقب حيث  العديد من العوائد اإلضافية.
لطاقة الشجرة، وعناصرها الغذائية، ومواردها في بقية الشجرة بحيث يتحسن 

من  شجرة نحو إنتاج الفاكهة بدالً اليتم توجيه نمو النمو وينخفض اإلجهاد. 
دى يؤ مما  شجرةفي ال مزيد من الضوء والهواءال ويمكن تغلغل فروع.إنتاج ال

، ويجعل الشجرة بمثابة بيئة أقل جاذبية الشجرةفي صحة  يناتإلى تحس
 لآلفات وانتشار األمراض. 

 
أشجار  تطور لفروع وتاجالو  نموالتوجيه هدف  ىومن الضروري، بالنظر إل

 من تلقاء نفسها،شجار نمو األأن نفهم كيفية  ، التقليم من خالل الفاكهة
هذه ويتضح ب .يةاالعتياد التقليمألنشطة  بها الطريقة التي تستجيب وكذلك

 .شجرةالفي  مرغوبة استجابة لخلقالتصرف السليم  الطريقة،
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 كيف تنمو أشجار الفاكهة
 
 فسائل الممتد لل نمو ال

وتنبثق  تضخم والتوسع،الشجرة في البراعم  تبدأ أواخر الشتاء،ابتداًء من 
قبل التي كانت من  بعض البراعممن العديد من البراعم. كما أن  أوراق جديدة

 في نهاية المطاف. ، وثمارزهورتتفتح وتنتج  براعم زهور، قد نمت لتصبح
ويتم تكوين  لألوراق بحيث يكّون فرع أطول وينمو طرف البراعم المنتجة

سويقات  ى. وتتكون براعم جديدة عند ملتقعلى فترات منتظمة أوراق جديدة
 ىعل ،د كبيرإلى حاألوراق والفروع. وتعتمد هذه النضارة األولى للنمو، 

 وتظهر معظم  المعالجة والظروف التي عاشتها الشجرة في السنة السابقة.
عندما  في وقت الحق في فصل الصيف فترة ثانية من النمو أشجار الفاكهة
 وينتهي في نهاية المطاف النمو أبطأ يصبح مع تقدم الموسم،و  تتكرر العملية.

 الثانية النضارةيد اعتماد طرفي جديد عند طرف الفسيلة. ويز  برعمبتكوين 
 منذ فصل الشتاء.والمعالجة التي حصلت عليها الشجرة   الظروف ىللنمو عل

 

 ةيقمالهيمنة ال
المزيد من المالحظة  ىتوجد حاجة إل بينما تسهل مالحظة نمو طرف الفسيلة،

البراعم التي تشد أزرها من  ىالثاقبة لتأثير طرف الفسيلة النامي بنشاط عل
نمو  قمعالتي تؤثر في  الهرمونات النباتية تج الطرف النامي بنشاطالطرف. ين

 في اتجاه أفقي أكثر. كما تؤثر فيها  بحيث تجعلها تنمو  لبراعم المتبقية،ا
الفسائل المتنامية  أن تنمو أبطأ من  ىوتتجه هذه الفسائل المتنامية أفقيًا إل

صابة بأذى، تتمثل أو اإل التقليموعند فقدان طرف فسيلة من خالل  .عموديا
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البراعم المتبقية في أنها تحل محلها عن طريق النمو بسرعة في  استجابة 
بدرجة أكبر. وتتنافس هذه "الفسائل التي تقوم بعملية اإلحالل"  عمودي اتجاه

 في هذه العملية، ،تميلو  جديد.الالطرف المسيطر  بعضها البعض لتصبح مع
هذا  ىوالفرع الموصل لها. ويشار إل تطوير ملتقيات أضيق بين الفسيلة ىإل

ة، وتتوقف قميالهيمنة ال على انه في أشجار الفاكهة العمودينمو للاالتجاه 
أشجار نوع وتنوع الفاكهة. ويعتبر فهم كيف ستظهر  ىقوة هذه الظاهرة عل

مفتاح اتخاذ قرارات جيدة بشأن خيارات  التقليم ًة عقبقمي هيمنةً  الفاكهة
 .التقليم
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 برعم الزهرة ينتكو 
، بل نمو فروع جديدة يس فقط فيلالفسائل  ىيؤثر وضع واتجاه البراعم عل

واألغصان الناتئة التي تحمل الثمار. الفروع التي  براعم الزهورأيضًا في تكوين 
أو األغصان الناتئة  براعم الزهورتنمي نادرًا ما  عموديتنمو بسرعة في اتجاه 

 في معظم األحيان الثمار براعم تتكون ذلك، من بدالً و التي تحمل الثمار. 
فروع وفسائل يكون نمط نموها أكثر أفقيًة. وحيث  ىوبأغلب األعداد عل

 التقليميجب تشجيع لذا  بستان،الإدارة يكون إنتاج الثمار هو الهدف في 
بصفة  العموديةمع استخدام الفروع  والفروع والفسائل األفقية الجيد للشجرة
 إطار الشجرة.رئيسية لتقديم 

 
 فروع ىواألغصان الناتئة التي تحمل الثمار غالبًا عل براعم الزهورتنمو وبينما 

 تكوين ىالفرع أيضًا عل ىالتي يمكن سقوطها عل كمية الضوءتؤثر   ،ةأفقي
ضوء الشمس  يساعد .تنمولثمار التي اجودة نهاية على البراعم الزهور، وفي 

ويجب أن تؤدي  إلى براعم زهور.تحويل البراعم الخضرية  زيحفتعلى 
 فيضوء الشمس  المزيد من تغلغل  ىالمستخدمة إل التقليمممارسات 

 الشجرة بأكملها.
 

  التقليم ممارسات
 الوقت من السنة

أفضل وقت لتنفيذ  ويعتبر المرجوة.هاماً إلنجاز النتائج  التقليميعتبر توقيت 
ار ساكنة وتتم بسهولة عندما تكون األشج الشتاءفصل هو  التقليم نشاطات

حيث تتم  المهموال يأخذ التوقيت نفس المسار  شجرة.الفروع وهيكل  رؤية
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عندما  تقليمللتستجيب األشجار إزالة فروع مصابة بأضرار أو ميتة، ومع ذلك 
   تنمو.

 
ستتم رؤية معظم التأثير في التغيرات  الشتاء، فصل في التقليمعند اكتمال و 

عدد ومكان  ىلعالسيطرة  ويمكن أيضاً  وبدء نمو فروع.المتعلقة ببقاء فروع 
 ىيل من التأثير علليوجد ق في فصل الشتاء. التقليمأثناء  براعم الزهور

ومع ذلك، تتم  في فصل الشتاء. التقليمالمقدار الكلي للنمو من ممارسات 
 مكان حدوث ذلك النمو بمجرد بدئه. وُتالَحظ نتائج ىممارسة تأثير كبير عل

النضارة األولى للنمو. عقب فترة مالحظًة مباشرًة  في فصل الشتاء ليمالتق
 شجرة.نمو الفرصة أخرى لتوجيه  موسم النمو أثناء التقليمويقدم 

 
نمو  ىالذي يتم في فصل الصيف تأثيرين منفصلين عل التقليمويحقق 
 ،الُمقلمةأواًل، يوقف عمومًا المزيد من النمو االمتدادي لألغصان  الشجرة.

 نائمة في بعض الحاالت. براعم جانبية أونمو براعم  ىرغم أنه ربما يؤدي إل
ثانياً، يزيل موارد الطاقة والنمو من الشجرة مما يقلل من النمو لمدى أكبر 

الذي يتم في  التقليم فصل الشتاء. وبصفة عامة، يكون  تقليم بالمقارنة مع
 الشتاء مع أداء فصل الذي يتم في التقليم فصل الصيف، دائماً، أخف من

 التقليم نتائج جيدة  عندما يمكن استخدام ىأقل. ويجوز الحصول عل تقليم
 النضارة الثانية للنمو. للسيطرة على الذي يتم في فصل الصيف
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 التقليماثناء طع قَ الأنواع 
 

مكان عمل  ىإل إلى فئتين استناداً  التقليم تم أثناءي الذي طعالقَ  أنواعتصنف 
ق ل" ويطلتقصيرطع امصطلح "قَ  ىالفئة األول ىالفرع. يطلق عل ىطع علالقَ 
 ين". ومن المهم فهم الفروق بين هذخفطع الالفئة الثانية مصطلح "قَ  ىعل

وكيفية استجابة الشجرة لها.  ى سبيل المثال: كيف يتم عملها، علالنوعين
نمو على للة شجر التوجيه ويعتبر الفرق في استجابة األشجار أداًة هامًة في 

 النحو المطلوب.
 
جزء من  ،بعد القطع  ،ىطرف الفرع أو جزء منه. ويتبق التقصيرطع زيل قَ ي -1

الِجْذل أو الجزء المتبقي.  ىموجودة عل جانبية أو نائمة الفرع به براعم
اإلخماد  تقليل ىإل التقصير قطع طريق عنوتؤدي إزالة البرعم الطرفي 
الفرع  ىوتستجيب البراعم المتبقية عل رى.الذي تتعرض له البراعم األخ

حفز ي نمو كثيف مدمج.تكوين  ى. ويؤدي هذا إلعمودياتجاه ببنمو قوي 
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فروع وتبدأ  نموًا جديدًا في مكان تعرض الشجرة للضرر، تقصيرال طعقَ 
تقوم بعملية التكوين األولي، وتخلق أغصان رئيسية  تقليمأثناء  جديدة

 شجار.ألإحالل في قمم ا
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بدون ترك  في إزالة الفرع بأكمله التقصيرقطع عن  فخال طعقَ يختلف  -0
من ملتقى فرعين أو  بالقربدائمًا هذا النوع من القطع  يتم عمل  .ِجْذل

بعد القطع فرع واحد أو فسيلة واحدة بينما كان  ىفسيلتين بحيث يبق
 فرع،لاطرف  فهذا يزيل  كل من  يوجد قبل القطع فرعان أو فسيلتان.
 اً نمو هذا النوع من القطع نتج يال و  وكذلك البراعم النائمة على الفرع.

بل يتم توجيه الشجرة لتركيز المزيد من الموارد في نمو الفروع  ،اً قوي اً جديد
نمو هيكلي جيد  ىخف إل. يؤدي قطع الالتي ال تزال قائمةوالفسائل 

الفروع التي تنمو في مريضة، و الميتة أو الفروع الإلزالة  ستخدميو  مفتوح.
 أو لتجديد، ضيقة للغاية زاوية فرع التي لديها االتجاه الخاطئ، والفروع

كون معظم يالسنوي، س التقليموأثناء  .اإلثمارأو خشب  األغصان الناتئة
 .الخفقطع  هيتم عمل الذيالقطع 
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 "المؤذي"طع قَ الو  قليمالتأدوات 
 

قطع ي والفسائل. لحاء تغطي الفروعالمستمرة من  طبقةتمتلك أشجار الفاكهة 
حاجز وقائي ويجعل  ليكوناللحاء الذي يعمل عادًة  التقليمعمليات خالل 

هذا القطع الشجرة عرضة لسهولة دخول اآلفات والكائنات المسببة 
، ومشحوذة جيدًا من  عالية الجودة قليمتأدوات  لألمراض. ويمّكن استخدام

قصى درجة ممكنة من الدقة والنظافة. ويعتبر استخدام بأ التقليم عمل قطع
الذي يتم ألن القطع  غير مقبولأو ببساطة نزع الفروع  الفؤوس وأالسواطير 

 فشل في االلتئام بنظافة.بتلك األدوات غالباً ما ي
 

فيما يلي: المقص اليدوي، القواطع ذات  قليموتتمثل األدوات األساسية للت
 ىتوجد حاجة إلباإلضافة إلى ذلك، و  .قليمار التة، ومنشطويلالمقابض ال

 نمو بدرجة طويلة.يتاج بأن للالتي ُسمح  األشجار الناضجة حالة فيسلم، 
 

 
 قليممقص أو مجز الت
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 قليممنشار الت
 

 
 ةطويلالقواطع ذات المقابض ال

 
من أن ، والتأكد الشجرةإلحاق ضرر ب لتفادي قليمالتاثناء  طع قَ اليتم عمل 

 الذي تم بواسطة القطع يشفى بأقصى درجة ممكنة من النظافة. رحالج
 اً فرع صغير المن  المكشوفالجزء  ، يجب أن يكونالتقصير بالنسبة لقطع
على من األمور المعتادة أن يتم إجراء القطع بطريقة متعامدة و  قدر اإلمكان.

 برعم نائم،خلف  عموديوعند عمل قطع  ترك جرح دائري.بحيث يفرع ال
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ب بذل عناية بحيث ال يتم عمل القطع سواء بعيد جدًا أو قريب جداً يج
 بالنسبة للبرعم. 

 

 
 
، يجب بذل العناية فيما يخص حلقة الفرع، وهي الخفعند عمل قطع و 

 القطعتم يويجب أن  فرع.القاعدة  عبارة عن نتوء سميك بدرجة طفيفة عند
قطع الحلقة أو ن فرع ألقرب درجة ممكنة لكن بدو حلقة ال بالتوازي مع

 تمزيقها.
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 قليمالتنظم 
ها ويتم استخدامها في أقاليم بتالتي قد تم تجر  قليميوجد العديد من نظم الت

 لنمومختلفة لزراعة الفاكهة. وبينما يختلف المظهر والخطوات المطلوبة 
يخلق  وصيانة البستان، يوجد العديد من العوامل المشتركة في هذا الشأن.

 فضالً شجرة فاكهة يتسم جني ثمارها بالسهولة والكفاءة،  ناجحال قليمتالنظام 
وتنتج جميع النظم المختلفة  .والسيطرة عليها عن رصد اآلفات واألمراض

ونضوج محصول كبير  قادر على دعم إثماروخشب  الفروع األولية سقالة من
شجرة ومحصول ال تلقيالتأكد من  قليمكل نظام ت يحاول من الفاكهة.

 قليمتالبين نظم فروق  تحدثو  الشمس. أكبر قدر ممكن من ضوء لفاكهةا



 11  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية -إنماء برنامج       التجاري ألشجار البساتين       التقليم 

من و  لبستان.ومخطط ا مختلف أنواع الفاكهةل أنماط النمو محدداتبسبب 
 .زراعتهاتقوم بأداء نوع الفاكهة التي  يعّظم تقليمنظام  اختيارالمهم 

 
 هريةزُ ال –المركز المفتوح 

 
 لىإقسم ني ذات ساق قصير جداً  ة شجرةً هريزُ المفتوح أو المركز ال نظام نتجي
معظم ل هذا النظام بشكل جيد ويتواءم  قريبة من األرض. فروع سقالة 1 - 4

شكل انتشاري. ولزراعة أشجار بتطور طبيعيًا تحيث أنها  ،الفاكهة ذات النوى
 عند تقصيرقطع الزراعتها ب األشجار بعد قليمبنظام المركز المفتوح، يتم ت

فروع السقالة. وعادًة ما  ءبد فيه ئم حيث يكون من المرغوبالمال االرتفاع
 تصبحو  األرض. ىسنتيمتر فوق مستو  12 – 02يكون هذا االرتفاع من 

 سقالة.الفروع  تنبثقالفروع الجديدة التي 
 

 سقالةالفروع  تنبثق األفضل من هذه الفروع. في السنة الثانية، اختياريجب، 
درجة ويكون التباعد بينها  62 – 42وية من ا من الساق عند زامرغوب فيهال

سقالة غير المرغوب التتم إزالة فروع و  على مسافة واحدة حول الشجرة.
٪ من 52نسبة  ىفروع السقالة المتبقية إل تقليم في السنة الثانية(ويتم ) فيها.
 الحافة الخارجية للشجرة. وبحيث يكون البرعم األقرب للقطع نحو ،طولها

ع فوق البرعم الخارجي تمامًا سيكفل استمرار انتشار جعل القطان و 
  الشجرة. 
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 بنظام المركز المفتوح شجرةنمو 

 
 الغصن الرئيسي المركزي

 تنمو مثلثي. هرمي أوشجرًة ذات شكل  الغصن الرئيسي المركزي نظامينتج 
 بقات مدرجة. ويعتبرالساق في مستويات عديدة متميزة أو ط من سقالةالفروع 
 ألنها تظهر هيمنة قمية قوية. لتفاح والكمثرىمن أجل امثالياً  نظامهذا ال

األشجار بعد  قليم، يجوز تالغصن الرئيسي المركزي نظامولنمو أشجار ب
وسيحفز هذا القطع  شجرة.المن  في المائة 05إلزالة  تقصيرزراعتها بقطع 

عمرها عبارة عن شتلة  الشجرة كانت  إذا تكوين أغصان رئيسية قوية عديدة.
يجب، في السنة و بعد الزرع، واسمح للفروع بالنمو.  قليمسنتين، ال تقم بالت

ا من مرغوب فيهال سقالةالفروع  تنبثقالثانية، اختيار األفضل من هذه الفروع. 
على مسافة درجة ويكون التباعد بينها  62 – 42الساق عند زاوية من 
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 ىاألولى من الفروع عل ويجب أن تكون الطبقة المدرجة واحدة حول الشجرة.
سقالة غير التتم إزالة فروع و  من األرض. سنتيمتراً  15 ىإل 05مسافة من 

التقصير قطع سنة، قطع الغصن الرئيسي بأسلوب ويعاد، كل  المرغوب فيها.
ند االرتفاع حيث يكون من المرغوب فيه وجود الطبقة المدرجة التالية من ع

ث طبقات مدرجة. وبعد هذه النقطة، يتم الفروع، وتتكرر العملية حتى نمو ثال
 للفرع الرئيسي المهيمن قطع الخفصيانة سنوي ويتم معاودة  قليمأداء ت

   االرتفاع. ىعل المحافظةإليجاد غصن رئيسي أقصر من أجل 
 

 
 

 الغصن الرئيسي المركزينمو شجرة بنظام 
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 قليمجميع نظم التلصيانة تقليم  
 
في السنوات الثالث أو األربع  ل األساسي للشجرةالهيك تنميةل التقليم جرييُ 

للتأكد من  إنتاج الفاكهة،في  شجرةالعندما تبدأ ،  التقليمويتم إجراء  األولى.
 بتقليم، كل سنة، التقليم يبدأ  في حالة جيدة. اإلثمارخشب  الحفاظ على

يجب، كل و صحة الشجرة ولتصويب أي مشكالت.  للحفاظ على صيانة
. ثم تتم إزالة أي الخف طع، باستخدام قَ فروع ميتة أو مريضة إزالة أيسنة، 

مركز الشجرة. حدد أي فروع  ىفروع تنمو متجهًة ألسفل أو تنمو متجهًة إل
قطع ها باستخدام ة منوقم بإزالة الفروع األقل مرغوب تحتك مع بعضها البعض

وع أخرى . قم أيضًا بإزالة الفروع التي تنمو مستقيمًة ألعلى من قمة فر الخف
ربما يتم السماح ببقاء الطلعات النامية بقوة التي تنبثق من الساق  و )طلعات(. 

كي تحل في نهاية المطاف محل فروع السقالة حسب الحاجة.  ال تسمح 
 ببقاء الكثير جداً من فروع السقالة؛ فمن المالئم بقاء ما بين ثالثة وستة منها.

 

 تارين(للدراق والرحيقاني )النك ممارسات محددة
 

الفروع التي نمت أثناء السنة  ىتنتج أشجار الدراق والنكتارين فقط أزهار عل
غلة مرتفعة  ى، للحفاظ علالتقليمالسابقة. ومن الضروري عمل مقدار كبير من 

 إثمارنصف خشب  ىمن الفاكهة جيدة النوعية. أواًل، قم بإزالة من ثلث إل
هذا بإيجاد فراغ من أجل . وسيسمح الخفقطع السنة السابقة مستخدمًا 

الفسائل المتبقية التي  قليمفي ت التقصير وبعدئٍذ، استخدم قطع جديد.اللنمو ا
هذا  سوف يحفزفي المائة تقريبًا من الطول. و  52 ىعمرها سنة إعادتها إل

 السنة التالية. فاكهة محصول إلنتاجنمو براعم جديدة 



 01  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية -إنماء برنامج       التجاري ألشجار البساتين       التقليم 

 

 لبرقوقوالخوخ لممارسات محددة 
يتطلبه الدراق  الذي ليس بالقدر، لكن ثقيالً  قليمات ليابانيالخوخ ا يتطلب

أغصان ناتئة، ولهذا يعتبر تجديد  ىوالنكتارين. يتم إنتاج ثمرة الخوخ عل
ويمنع لفروع اإلثمار يقويها  التقصير تقليمخشب اإلثمار هاماً. فمعاودة 

يم قم بالصيانة بتخفيف النمو القد ن المحاصيل الثقيلة.الناجم عالكسر 
 لتقصيرقطع االهيكل وتغلغل الضوء. ثم عاود  والجديد أواًل من أجل تحسين

ثلث أو ربع طوله، لكن اترك بعض الفسائل  ىلمعظم خشب اإلثمار المتبقي إل
 من أجل نمو أغصان ناتئة. تقصيربدون قطع 

 

 ممارسات محددة للتفاح والكمثرى

)فسائل قصيرة ذات براعم أغصان إثمار ناتئة  الفاكهة على هذه األشجارتنتج 
سبع سنوات.  ىزهور مستديرة، ممتلئة( وتحقق أقصى إنتاجية لمدة خمس إل

قم  خشب اإلثمار.  ىتكوين األغصان الناتئة والحفاظ عل التقليميشجع 
ثالثة أو أربعة براعم، من أجل  ىلألغصان الجانبية القصيرة إل بمعاودة القطع

سنتيمترات بدون  6ك الفسائل تحت تشجيع أغصان إثمار ناتئة، لكن اتر 
للفروع الجانبية التي تنمو متجهًة ألسفل؛ قم  التقليم. قم أيضًا بمعاودة تقليم

 . التقصير قطعلقطع لبرعم متجه صعوداً بأسلوب با
  

 لمشمشلممارسات محددة 
حتى عمر  طول الفروع ىعل ناتئة أغصان المشمش بشكل رئيسي علىينمو 

طريقة ف الشجرة التي عمرها سنتين. قم، كل سنة، بثالث سنوات وفي منتص
في المائة من الفسائل التي نمت في السنة  15 ىإل 05لنسبة  خفقطع ال
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في  52 ىإل 12السابقة. وقم، بالنسبة للفسائل المتبقية بإزالة نسبة من 
 المائة من طول هذه الفسائل. 

 إرشادات عامة
تشرح لنفسك السبب في ضرورة ال تعمل أبدًا قطع إال إذا استطعت أن  •

 أن تستجيب الشجرة. توقعطع وكيف تعمل القَ 

بمثابة األداة الرئيسية؛ استخدمها في أغلب األحوال  الخف طعقَ يعتبر  •
 فروع اإلثمار. ىللسماح بوصول ضوء الشمس إل

يصعب التسبب في نمو األغصان عند الجزء السفلي من تاج الشجرة  •
الفروع  ىًا جدًا في االختيار والحفاظ علكن حذر  –األرض سطح قرب 

واسعة للنمو )ما ال يقل الشجرة ولها زوايا  ىالتي يكون وضعها مالئم عل
في وقت  في ذلك المكان جعلها تنموألنك لن تستطيع  درجة( 62عن 

 الحق.
، )قمة الشجرة( من السهل إيجاد فروع في الجزء العلوي من الشجرة •

  ي هذا الجزء غالباً حسب الحاجة.لهذا قم بإزالة الفروع ف

الجزء هرية، قم بإزالة الفروع في بالنسبة ألشجار المركز المفتوح أو الزُ  •
والتأكد من فراغ مفتوح  ىللحفاظ عل )قمة الشجرة( العلوي من الشجرة

 أن الشجرة تظل في شكل انتشاري.

الفروع إزالة بالنسبة لألشجار ذات نظام الغصن الرئيسي المركزي، قم ب •
لحفاظ على من أجل ا )قمة الشجرة( الجزء العلوي من الشجرةعند 

 فيه. بالدخول لضوءلوالسماح  هرمالشكل 
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حيث  قم بإزالة أي فروع في قمة الشجرة تزيد عن نصف مقاس الساق •
 .الخفطع دائماً قَ  اكون هذيوس –يلتقي االثنان 

قل من الفروع للفروع كي تكون بسيطًة )وجود عدد أ الخفقطع قم ب •
حاول جعل فروع السقالة الرئيسية وكثير من الفروع الصغيرة  -الفرعية( 

 حيث ستكون هذه مواقع إثمار منتجة. صبعاإلالقلم الرصاص أو  بمقاس

قم بقطع أو قص أغصان اإلثمار الناتئة التي يزيد عمرها عن ست  •
 الجديدة األكثر إنتاجية. الناتئة سنوات لصالح األغصان

سفل لصالح ألمتجهًة ل ىلألغصان األقدم التي تتدل الخفقطع م بق •
 .المتجهة أفقياً  سناً  األصغر األغصان

للفرع األقل مرغوبية فيه من  الخفقطع بقم بإزالة الفروع المتماسة )قم  •
 .(الفرعين المتماسين

قم بإزالة الفسائل القوية أو الفروع التي تنمو متجهًة صعوداً حيث أنها لن  •
 الفروع المثمرة. ىتنتج ثماراً وستلقي بظاللها عل

 –فرٍع آخرٍ   ىالفروع حيث يلقي فرٌع بظالله عل قم بإزالة واحد من •
 فالفرع الموجود في الظل هو فرع غير منتج.

 المريضة. التقليماتقم بإزالة وحرق  – إزالة أي فروع ميتة أو مريضةقم ب •

ساق تقاطعًا مباشرًا مع بعضها البعض تجنب تقاطع الفروع المنبثقة من ال •
حاول اختيار الفروع التي  –أو تقاربها تقاربًا شديدًا من بعضها البعض 

 الساق.  ىسنتيمترات عل 12تتباعد ما ال يقل عن 

أكمل  ىالفروع عل بتقليمبأن تنمو، وقم  في السماح للفروع كن صبوراً  •
 وجه عند الحاجة لذلك فقط.
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 األقل التقليمقلل اإلنتاج الكلي للثمار، ولهذا، يكون المبكر ي التقليم •
  غير الكافي هو األسوأ. التقليم لكن ،أفضل عدداً 
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