
املبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات املتجددة صغيرة الِسعة في املناطق الريفّية"مشروع 
("REGEND)في املنطقة العربّية

ورشة تدريبية حول 
رة للمياه وتقنّياغراساتتحسين مردودية وجودة "

ّ
ت الطاقات األشجار املثمرة واعتماد تقنّيات الرّي املوف

املتجّددة لضخ املياه والرّي وتحلية املياه
"

املعالجة الشتوية لألشجار املثمرة: الجلسة السادسة 

شربان، والية املهدية، الجمهورّية التونسّية
2020ديسمبر /كانون األّول 23إلى 21خالل الفترة املمتّدة من 

البجمّّالفالحياالرشادخليةفالحية،مهندسةخليفة،آسياالسيّدة

بشربانلفالحيااالرشادخليةنباتي،انتاجاختصاصفالحيمهندسبلقاسم،بنالمنعمعبدالسيّد



في نهاية الخريف ،بعد عملية الجني•

األخيرة يجب تنظيف األشجار من 

عليها الطفيليات املتواجدةو الفطريات 

.مثل الجرب على األشجار ذات النواة
املعالجة الخريفية 

لألشجار املثمرة

نصائح املعالجة الخريفية 

لألشجار املثمرة

في بداية سقوط األوراق 

نقوم 

(  شتوي /خريفي)بعالج

ة بالنسبة لألشجار املثمر 

مع احترام الجرعات

نهاية سقوط األوراقفى

نعاود نفس 

العالج

املعالجة الشتوية لألشجار املثمرة



.

قبل أن تظهر في فصل الربيع املوالي

العديد . في فصل الشتاء تدخل األشجار، وكذلك الحشرات واألمراض في فترة سكون 
عودة الطقسإنتظار من الطفيليات تختبئ داخل جذوع وفروع األشجار أو في التربة في 

.الجيد، لتستيقظ وتتلف األوراق واألغصان أو الفواكه

املن، القشريات، دودة التفاح و )لها دور وقائي ملكافحة هذه اآلفات املعالجة الشتوية

(… carpocapseاإلجاص التجعد الورقي)والفطريات  cloque العفن ،
(… moniliaالبني .



حاليا توجد االشجار املثمرة و الكروم في مرحلة البيات الشتوي و التي تمثل املرحلة املالئمة 

للمعالجة الشتوية للقضاء على االمراض و الحشرات التي تكون في مرحلة سبات على مستوى 

جميع اجزاء االشجار املثمرة كالقشريات و العناكب و غيرها

اهداف املعالجة الشتوية لألشجار املثمرة

50%الى 30تخفيض تكلفة املعالجة الربيعية ب 

تعددة و إتالف الحشرات التي تقض ي سباتها داخل غشاء األشجار بالتشققات على أشكال م

خاصة الحشرات التي لوحظ نشاطها في فترة الصيف



القيام بعملية الحرث 

للقضاء على بقايا الفطريات 

والحشرات

يجب قطع كل األغصان 

املصابة بأمراض أو تظهر 

عليها إصابات الحشرات

دفن كل األوراق امليتة 

واملتساقطة على األرض

تطهير أماكن التقليم او 

الزبر

تدابير وقائية لتجنب االمراض و اآلفات



متقلي

تعقي
م

اتالفوحرق 

املدواة



حرق كل الخشب املقطوع أثناء عملية الزبر•

ذا جمع كل األوراق املتساقطة تحت األشجار و حرقها إ•

ليمة كانت مصابة بأمراض أو دفنها بالتربة إن كانت س

وهذا للزيادة في خصوبتها

نزع الثمار املتعفنة من االشجار املثمرة•

ون نزع كل الثمار العالقة باألشجار ضروري ألنها تك

حلة بمثابة ملجأ هام لتنامي األمراض وظهورها أثناء مر 

النمو النباتي

ةتضميد الجراح بعد عملية تقليم االشجار املثمر 

اثناء عملية الزبر 

تالحظون جروح و 

اذ نقوم بجرفها ٬خدوش 

بدقة و عمق بآلة نظيفة 

و نستعمل عليها مادة 

وهذا على كل املاستيك

اجزاء االشجار التي 

مستها عملية الزبر

عملية الزبر املداواة بعد 



العالج الكيماوي لألشجار املثمرة

الرابعة و عملية املعالجة الكيماوية تتم على االشجار التي تبلغ سن
راء او ما فوق باالستعمال املتداول ـ سنة من اثنين ـ للزيوت الصف

 bouillie bordelaiseالبيضاء وتكون هذه االخيرة ممزوجة
زائد مبيد حشري 



:املواد الالزمة مع الكميات

كيلوغرام من 05خمسة 

الجير

كيلوغرام من 01واحد 

كبريتات النحاس

من 200مئتي غرام «

املطحونةهالشب«الشب 

لتر من املاء 20عشرون 

الفاتر

20وعاء بالستيكي سعة 

لتر



كمااألشجارعلىحدتهامنيقللمماالشمسأشعةيعكس:الجير

عامةللبستانواملثمرةلألشجارجماليامظهرايعطي

يمتعقمادةباألساسهي:(الجنزارة)النحاسكبريتات

طريةالفاإلمراضمنوقايةمنهامتعددةإلغراضتستخدم

ومنهاةالزاحفوالحشراتالساقتصيبالتيوالبكتيرية

الخ....الساقحفار

ة ليساعد املواد الصلب: املاء

التحلل وعلى الذوبان 

الجيد

جاملزيلتجعل:الصابون 

قااللتصاعلىقدرةأكثر

الشجرةبساق

واملوادلخلط:األواني

البعضبعضهامعمزجها

مهمة كل مكون 





طرق املعالجة الشتوية

املطر،الجليد،الرياحوقتفيالرشعدم
األغصانإلىاالنتقالثمأوالالجذعرش
األوراقاملتساقطةالكروموالفاكهةألشجارالشتوي بالزيتالرشأهمية

حياتلتفااأشجارعلىالبراعمتفتحوقبلالشتاءفيالشتويةالزيوتتستعمل
كوذلاألوراقمتساقطةاألشجارمنوغيرهاوالجوز والتينوالعنبواللوزيات
البق-البسيال–الحمراءالعناكب–املنبيوض–القشريةالحشراتملكافحة
.األخرى الحشراتمنالعديدوبيوضالدقيقي





، حيث تغسل األشجار والعرائش يجب أن يكون الرش غزيًرا وبضغط عال

مة سابًقا قبل الرش، بشكل كثيف،
ّ
املقل

ها من جميع الجوانب 
ّ
 إلى األغصوهذا يعني رش

ً
ان بدًءا من قّمة تاجها ونزوال

ثم إلى الجذع والكعب بحيث يدخل املبيد ويتسّرب إلى جميع ثغرات

.القشرة



توقيت الرّش الشتوي وخصائصه

يتّم الرش الشتوي في مرحلة الثبات الشتوي أي السكون، ويستمر منذ 
براعم لحظة التساقط الكلي لألوراق في الخريف وحتى مرحلة ما قبل تفّتح ال

.في الربيع القادم

، فمن الضروري أن يتّم في طقس جميلفي ما يخصَّ ظروف الرش

خاٍل من الرياح وأن ال تقل حرارة الهواء عن عشر درجات



.العصارةسكون مرحلةفيماءلتر(100)لكلزيتلتر(1.5)

(1–0.5)بمعدلاملحلول إلىالنحاسكلور أوكس يمركبإضافة+
.الفطريةاألمراضمنللوقايةماءلتر(100)لكلكغ

معدل استخدام الزيت الشتوي 



احتياطات عملية املداواة

أية أضرار تعتبر الزيوت الشتوية غير سامة نسبيا وال تسبب
ما أنها ال للنبات وال تستطيع الحشرات تكوين مناعة ضدها ك
ثديياتتؤثر على األعداء الحيوية للحشرات وهي غير سامة لل



تى ال عدم تخزين الزيوت الشتوية تحت أشعة الشمس أو في درجات التجمد ح-1
تنفصل مكوناتها

زيوت عدم استخدام املركبات الكبريتية قبل مض ي شهر على استعمال ال-2
الخضريةبالنمواتالشتوية حتى ال تسبب ضرر 

هاعدم خلط الزيوت الشتوية مع أي مبيد إال في الحاالت التي ينصح ب-3
درجة مئوية( 30-5) استخدام الزيوت الشتوية في درجة حرارة -4
.قبل إضافة الزيت الشتوي إلى خزان الرش« رج العبوة جيدا -5

األمور الواجب مراعاتها عند استخدام الزيوت الشتوية





تجارب حقلية جماعية للمداواة الشتوية ألشجار اللوز و 

الزيتون و الرمان


