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بشربانلفالحيااالرشادخليةنباتي،انتاجاختصاصفالحيمهندسبلقاسم،بنالمنعمعبدالسيّد



وحتتراالتيبالمناطقالزيتونشجرةتتواجد

،سنويامم1500و200بينبهااألمطاركميات

المناخيةالظروفكلمعتأقلمهايبرزماوهذا

أهممنوتونسوإيطالياواليونانإسبانياوتعتبر.

.عالمياللزيتالمنتجةالدول

التواجد الجغرافي 



،ونسبتالفالحيةاألنشطةأهممنالزياتينزراعةتعتبر

يتونةالزتلعبوالتاريخيالحضاريتموقعهاعلىفعالوة

عيةاإلجتماواالقتصاديةالدورةتنشيطفيمحوريادورا

بـوتساهمعمليوممليون30حواليتوفرحيثبالبالد

.الفالحيالوطنياإلنتاجمنبالمائة50

أهمية قطاع الزياتين بتونس 



المائيالنظام•

الخريففيالوفرةخواصهامنأمطارعلىالنظاميعتمد•

علىالمزارعينيحثماوهو.الصيففصلفيالقلةووالربيع

كلماميليالتكللريالسعيأوالماءعلىالمحافظةتقنياتاستعمال

.ذلكتوفر

حاجياتانتونسفيأقيمتالتيالدراساتأظهرتولقد•

مكعبم4000و3000بينتتراوحتونسفيالزيتونشجرة

.بالهكتار

حاجيات شجرة الزيتون



الحراريالنظام•

فان.والنهارالليلبينالحراريالفارقالزيتونشجرةتحبذ•

.جرةللشالفيزيولوجيةالدورةالستكمالضروريةالطقسبرودة

مرحلةفيالصفرفوقدرجات10و9بينماالحرارةتمثل•

.الشتويالسباتفيالشجرةوتدخلالنشاطتوقف

بلوغبالبراعمنمويبتدئعندمالشجرةالنشيطةالحياةوتعود•

حرارتهتفوقمناخفياألشجارتزهرودرجة12الجوحرارة

األضرارعراضأتبداو35تتعدىعندماالنموويتوقف18

.45تفوقعندما



التغذية تعتبر التربة الركيزة األساسية لكل غراسة لمساهمتها في
ند المائية و المعدنية للنيات يخزنها للماء اثر نزول األمطار او ع

.الري

رملة )ة تربة خصبة ذات تركيبة متوازنتتطلب شجرة الزيتون •
.إذا أردنا الحصول على إنتاج وافر ومنتظم( طين.طمأ.

لزيتون في تتمثل الخاصيات الفيزيائية للتربة الصالحة لزراعة ا-•
عمق يتعدى المتر وهيكلة حسنة تسهل نفاذ الجذور ونموها 

.واستغالل الماء والغذاء في األعماق

التربة



40فاعل نسبة الكلس الالخاصيات الكيميائية  يجب ان ال تتعدى  

ات في الزراع)مع اجتناب األراضي المحتوية على الجبس 

. أو على ملوحة مفرطة( المطرية

الزيتونة من األشجار التي تحبذ األراضي غير الحمضية ذات

8.5و 7األراضي الحمضية ذات رقم هيدروجيني يتراوح بين 

. 1.5ونسبة من المادة العضوية 

ي نتيجة ركود المياه فذوركما أن الزيتونة ال تتحمل اختناق الج

على . األراضي الثقيلة عند وفرة األمطار وإلى التشقق عند الجفاف

قة النافذة و أن الزيتونة تنمو وتنتج بوفرة في األراضي الرملية العمي

بالمائة 40و الطين ال تتجاوز الطمأاألراضي التي تحتوي نسبا من 

.في المناطق الرطبة





أهم أصناف الزيتون في تونس و توزعها الجغرافي
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:تتكاثر شجرة الزيتون بطريقتين مختلفتين 

ال يحافظ على : ( بالبذرة ) التكاثر  الجنسي 1

ول في الخصائص الجينية للشجرة األم ويختص بمرحلة دخ

لذلك نسبيا تتجاوز العشر سنوات أحيانا ،متاخرةاإلنتاج 

(.تلقيم ) يجب تطعيم هذه األشجار 

تقنيات إكثار الزيتون



.ألم يحافظ كليا على الخصائص الجينية للشرة ا: ر الخضري ثالتكا2.

تكون ند التقليم ، وعأعواد تؤخذ من األغصان المقصوصة : العقل الخشبية 

هورمون خالية من األمراض تغرس في التراب ويقع تحفيز إنباتها باستعمال

" .  بالسلع " وكذلك طريقة التكثير

صم وتغمس 15تؤخذ من البراعم بطول : العقل الخضرية أو شبه الخشبية 

.ر تدوم العملية حوالي ثالثة أشه( ظروف مخبرية ) التجذير اورمونفي 

تتم في ظروف مخبرية وتساهم في الحد من تكاثر : زراعة األنسجة 

األمراض الوراثية مما يمكن من الحصول على مشاتل سليمة وفي مدة 
.زمنية نسبيا قصيرة 



وتكون هذه األشتال المشاتل التي تكون جاهزة

مركبه بالنوع الذي يرغب به المشتري، ويجب أن 

.يكون عمرها فوق السنة وطولها قريب من المتر



لقبعميقةبحراثةالقيامينصح:الغراسة1.

فييساهماممالجذورنمولدعمالغراسة

القيامواإلنتاجفيالدخولمدةتقليص

مترلواحدمكعبةةبحفر

المحصولجنيإلىالغراسةمنإنطالقاالفنيةالتوصيات



أيام قبل المرحلة الحرجة  10إلى 7تقدم كميات الماء الالزمة 

ويمكن إضافة رية خامسة في حالة قلة أمطار الخريف4وعددها 

.السترجاع مخزون الشجرة قبل دخول الشتاء

مارس20فيفري الى 10من : المرحلة األولى 

جويلية15جوان الى 15من -تصلب النواة: المرحلة الثانية

15ن م-توافق تكوين البراعم للسنة الموالية: المرحلة الثالثة 

. الى موفى أوتجويلية

أوائل سبتمبر الى أوائل -نمو الثمار وانتاج الزيت: المرحلة الرابعة 

أكتوبر

الري



:الفتيةاألشجارتسميد1

نصربعالفتيةاألشجارتسمداالثمارقبلمافترةفيسريعنموعلىللحصول

.التاليالنحوعلىاألزوت

.الواحدةللشجرةأمونيتراتغ100-األولىالسنة

أمونيتراتغ200-الثانيةالسنة

.يةالكلساألراضيفيالفسفورعنصراظافةيستحسنالممطرةالسنواتوفي

:المنتجةاألشجارتسميد2

.والربيعالخريففصليفيللشجرةأمونيتركغ5:المعدنيالتسميد

.هك/طن50بمعدلالمرجينمادةرش:العضويالتسميد

التسميد



لماذا يجب علينا تقليم أشجار الزيتون؟

أشجار الزيتون من اهم العمليات المؤثرة يعتبر تقليم

في االنتاج، حيث ان ثمار الزيتون تتواجد على 

اغصان العام السابق المعرضة للضوء،

تنشيط نمو اغصان لذلك يرتكز التقليم دائما على 

اجل اإلثمار و الحد من ظاهرة التناوب من جديدة 

الى إنتاج ثمار ذات جودة عالية مع التقليل باالضافة

.من خطر االصابة باآلفات و االمراض

أشجار الزيتون تقليم



الوقت المناسب لتقليم أشجار الزيتون؛

ل أشجار الزيتون يتم في فترة السكون ويفضتقليم

بعد الجني مباشرة وينصح بالتأخير في المناطق 

.التي تعرف موجات صقيع حادة

أشجار الزيتون تقليم



:و يهدف إلى. يتم على األشجار في مرحلة النمو

إعطاء الشجرة هيئة متوازنة و متماشية مع تكوينها و نموها ٠

.الطبيعي

.إقامة توازن غذائي بين لنمو الخضري واإلثمار والجذور٠

.الدائماإلستغاللضمان ٠

تتم هذه العملية بعد إخراج الشتائل من المشتل أو مباشرة بعد 

و يتم تقليم . الغرس أو بعد سنتين أو ثالث سنوات من الغرس

النمو بقطع االغصان الهيكلية للسماح بنمو االغصان التي 

.ستحمل الثمار

تقليم التكوين



و . تهدف هذه العملية إلى الحفاظ على التوازن بين نمو االوراق و تغذية الشجرة

يهدف هذا التقليم الى الحد من ظاهرة التناوب او المعاومة التي تتمثل في تعاقب 

.الخرىاالنتاج الجيد و الضعيف من سنة 

يكون التقليم خفيف ويقتصر على إزالة األغصان المتشابكة والمريضة يجب أن 

بحيث يضمن توزيع اإلضاءة بشكل متجانس في كافة أجزاء الشجرة مع والمكسورة 

:مراعاة ما يلي

كل أال يتم تقليم الزيتون بشكل مفرط خاصة بعد سنين اإلنتاج الوافر وأن يتم بش٠

.خفيف وعدم تجريد األغصان بشكل كامل وبالتالي تعريض اللحاء للجفاف و الموت

مراعاة كمية األوراق المتبقية على الشجرة بعد التقليم بالمقارنة مع كمية ٠

.الخشب للحفاظ على التوازن الغذائي بين الجذور و االوراق

األخذ بعين االعتبار نوعية التربة، عمر األشجار، كمية األمطار، فإذا كانت كمية ٠

ً األمطار كافية كان التقليم خفيفاً أما إذا كانت قليلة يكون التقليم مفرطا  وال.نسبيا

.يطبق التقليم الجائر إال لألشجار الهرمة

تقليم اإلثمار



ة االشجار العتيقة و الكبيرة غير المنتجتجرى هذه العملية على 

.قصد تجديدها و إعطائها حيوية جديدة

ة تعتمد هذه العملية على سن الشجرة و شكلها و تتمثل بالنسب

ذات الجذوع السليمة في قطع األفرع الرئيسية على لالشجار

متر مع بقاء بعض األغصان الصغيرة على 1إلى 0.5علو 

.ينهذه الفروع و ستتشكل تدريجيا كتلة نباتية جديدة خالل سنت

اما فيما يخص االشجار الضخمة و ذات الجذور الخاوية فإنه 

يتوجب قطعها على مستوى االرض

تقليم التشبيب او التجديد
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:التاليةبالتوصياتينصح

.باألمشاطالزيتونجني

نمأكياسأوفيمهوئةصناديقفيالزيتونوضع

.الحلفاء

.الجنيبعدمباشرةالمعصرةإلىالزيتوننقل

أشعةعنبعيداويحفظنظيفةأوانيفيالزيتوضع

.الشمس

للحصول على زيوت رفيعة :جني وتحويل الزيتون 





عادات سيئة يجب تجنبها في نقل الزيتون



اآلفات و االمراض

عثة الزيتون



ذبابة الثمار 

اآلفات و االمراض



بسيال الزيتون

اآلفات و االمراض



الحشرات القشرية

اآلفات و االمراض



تجارب حقلية جماعية حول غراسة و تقليم و تسميد 

ومداواة الزيتون


