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  ةـمقدم
البحــر األبــيض المتوســط وحضــاراتها فقــد كــان األنســان يــرتبط تــاريخ ومنشــأ شــجرة الزيتــون بتــاريخ بلــدان حــوض 

قـرن، ليـتم  45القديم في هذه المنطقة يخزن زيت الزيتون في جرار فخارية. بقيت هذه الزراعة غير معروفة لمدة 
ق.م. وبعــدها إنطلقــت هــذه  4000التعــرف عليهــا فــي مدينــة صــور حيــث إنتشــرت لتغطــي الســاحل الفينيقــي ســنة 

  الفينقيين من شواطىء لبنان لتتخطى منطقة حوض البحر األبيض المتوسط. الزراعة مع حضارة 
  

فــي لبنــان وقــد تضــاعفت المســاحات المزروعــة  الزراعــات الشــجرية "البعليــة"تعتبــر زراعــة شــجرة الزيتــون مــن أهــم 
ألــف هكتــار منهــا  58،8غطــي حــوالي )، بــأن زراعــة الزيتــون ت2005خــالل العقــود الــثالث الماضــية. تشــير إحصــاءات وزارة الزراعــة اللبنانيــة (

)، فــي الجنــوب %40حيــث تبلــغ فــي الشــمال (مــن المســاحات المرويــة. تتــوزع زراعــة الزيتــون علــى المنــاطق اللبنانيــة بنســب متفاوتــة  %8حــوالي 
لزيتــون بحــوالي ا ). يقــدر معــدل اإلنتــاج الــوطني مــن ثمــار23) (مصــدر%6) وفــي البقــاع (%15) وبنســبة أقــل فــي جبــل لبنــان (%39والنبطيــة (

/ الـف طـن فـي العـام 25. أمـا إنتـاج زيـت الزيتـون فقـد بلـغ حـوالي /2003ألف طن سنويا، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة اللبنانيـة لعـام  83،2
 نتــاج بــين ســنة وأخــرىالــى ظــاهرة المعاومــة حيــث يــنخفض اإل، ويعــود هــذا التفــاوت 2007/ الــف طــن فــي العــام 18ليتــدنى الــى حــوالي / 2004

  عن العمليات الزراعية الخاطئة من حراثة وتسميد وتقليم.  "وتبعا لطريقة القطاف المتبعة فضال
  

في الطرق الزراعية والصناعية التقليديـة، إعادة النظر  األسواق العالمية، من المهم جدا" على لكي يتمكن لبنان من اإلنفتاحلتطوير هذا القطاع و 
دارة البساتين وتطويرالتصنيع الزراعي تماشيا" مع متطلبات المستهلك ومواصفات الجودة العالمية. وضمن هـذا الطرق الحديثة في إنشاء واوٕاتباع 

  اإلطار تّم إعداد كتيب ارشادي خاص بزراعة الزيتون ومراحل ما بعد القطاف.  
  

  خصائص شجرة الزيتون النباتية والبيئية 
شـجرة دائمـة الخضـرة، يتغيـر شـكلها وحجمهـا بتغيراألصـناف، الظـروف وهـي  Oléacées تنتمي شجرة الزيتـون الـى فصـيلة الزيتونيـات  

  .  المناخية، والتعرض للشمس والضوء، وخصوبة التربة
  أهم الخصائص النباتية التي تتميز بها شجرة الزيتون:  

  تكوينهــا للســرطاناتDrageons صــال الســاق بالجــذور)، خاصــة عنــد أو الفســائل (األغصــان الناميــة مــن البــراعم العرضــية الموجــودة عنــد إت
  الشتول المجذرة.

  متــر مــن  12ســم، وهــي تتفــرع أفقيــًا لمســافة حــوالي  70و  50المجمــوع الجــذري كبيــر، كثيــر التفــرع وســطحي. تتمركــز الجــذور بعمــق مــا بــين
رة، بينما يكون سطحيا عنـد الشـتول أمتار. يكون المجموع الجذري عميقا عند الشتول المطعمة على أصل بذ 6الجذع، ويمكن أن تتعمق لمسافة 

ي المجذرة. يمكن لشجرة الزيتون المطعمة على أصل بذرة الحصول علـى المـاء والغـذاء الالزمـين لهـا حتـى فـي المنـاطق القليلـة األمطـار واألراضـ
  الفقيرة. 

  الي توفر إمكانية زراعتها بشكل ناجح تجعل شجرة الزيتون أكثر مقاومة لنقص األمطار وللتبخر وبالت )1 صورة(ان بنية أوراق الزيتون
   ملم. 400- 200وٕاقتصادي في مناطق ال يتجاوز معدل األمطار السنوي 

 عندما تثبت درجة الحرارة المناخية السائدة. يحصل اإلزهار  إمتداد مرحلة إزهار شجرة الزيتون ما بين شهري نيسان وحزيران تبعًا للشروط
 .)1 صورة( ويةدرجة مئ 20الجوية على درجة أعلى من 

  وبيضاوي وهو يتبدل بحسب من الوزن الكلي للثمرة)، مفردة النواة، الشكل متطاول  %80ثمرة الزيتون لحمية، كثيفة اللب (يشكل اللب
 .)2 صورة(األصناف 

   

                           
  : ُثمار الزيتون2 صورة                                       : أوراق وأزهار الزيتون  1 صورة
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 18(مصدر  ظاهرة تساقط أزهار وثمار الزيتون(: 

 :بسبب األمطار الربيعية، الرياح الخماسية، فقر التربة بالمياه وتأثير بعض الحشرات  %10- 5تساقط األزهار بنسبة  المرحلة األولى
  كالعثة والبسيال (في شهري نيسان وأيار).

 :فـي شـهري حزيـران وتمـوز تعـود الـى أسـباب المرحلـة األولـى باإلضـافة الـى  %80-70يرة بنسـبة تساقط الثمار الصغ المرحلة الثانية
  نقص اآلزوت أثناء تصلب النواة.

 :في شهر أيلول بسبب تأثير بعض الحشرات كالعثة. %30-20تساقط الثمار بنسبة  المرحلة الثالثة  
 :ذبابة الزيتون والتغذية السيئة.تساقط الثمار الناضجة بسبب تأثير اإلصابة ب المرحلة الرابعة  

  
  )1جدول (تعيش شجرة الزيتون دورة سنوية يتخللها مراحل نمو مختلفة، مرحلة النمو الربيعي، الصيفي، الخريفي والشتوي 

  :)18(مصدر تنمو ثمرة الزيتون حسب المراحل الثالث التالية 
 :وتموز، تتميز بالنمو الثمري السريع خالل شهري حزيران المرحلة األولى  
 :يكون النمو بطيئا في شهري آب وأيلول،  المرحلة الثانية  
 :تتميز بإستعادة النمو السريع للمرة الثانية في شهر تشرين األول، قبيل موعد القطاف الطبيعي للثمار. المرحلة الثالثة  

  )27-26 -18(مصدر لبنان: الدورة السنوية للجهاز اإلنباتي والجهاز اإلنتاجي (المنتج) لشجرة الزيتون في 1جدول 

  األزهار والثمار األغصان واألوراق  الشهر

  مرحلة النمو الربيعي

 تشكل المجموع الخضري (نهاية آذار)  نيسان -آذار
  نمو ضعيف

  تمايز البراعم الزهرية
  Grossissement des grappes florales األزهار نمو وتطور

 ريةتشكل الباقات الزه   منتصف أيار -منتصف نيسان

 تشكل المجموع الخضري (نهاية حزيران)  حزيران -أيار
 Floraison, Nouaisonمرحلة التزهير وانعقاد الثمار   نمو قوي

  مرحلة النمو الصيفي

  منتصـف تمـوز)-النواة (منتصف حزيـرانازدياد حجم الثمار وتقسية  نمو طبيعي  تموز
Grossissement du fruit Durcissement du noyau 

ازديـــــــاد حجـــــــم الثمــــــــار وبدايـــــــة تكــــــــون الزيـــــــت فــــــــي ثمـــــــرة الزيتــــــــون   مو طبيعين  آب
Lipogenèse  

 نضج الثمار:ازدياد حجم الثمار وقطاف الثمار الخضراء   نمو ضعيف  أيلول

  مرحلة النمو الخريفي والشتوي

  نمو ضعيف جدا  تشرين األول
  نضج الثمار:ازدياد حجم الثمار وقطاف الثمار الخضراء 

(تبـــدل الثمـــرة لونهـــا وتبـــدأ   Véraisonاص أو اإلرقـــاقمرحلـــة اإللمـــ
    مرحلة النضج)

  بداية توقف النمو  بداية تشرين الثاني
     Véraisonنضج الثمار:مرحلة اإللماص أو اإلرقاق

 قطاف زيتون الزيت 

كـــــانون  -نصـــــف تشـــــرين الثـــــاني
  قطاف زيتون الزيت -نضج الثمار  توقف النمو  كانون الثاني -األول

  تخليق األزهار أو التمايز الزهري  نمو ضعيف  شباط
Induction florale-Différenciation   

  
ية للنمو فتتأثر بحسـب المنـاطق المزروعـة وٕارتفاعهـا عـن مسـتوى سـطح البحـر وحسـب و أما التغيرات الفينولوجية لشجرة الزيتون خالل الدورة السن

قــد  )Organes végétatifs( مــن األعضــاء الخضــرية %50دما يكــون أكثــر مــن األصــناف. وتبلــغ الشــجرة الطــور الفينولــوجي الظــواهري عنــ
  ).  2 تخطت المرحلة المحددة من النمو والتطور (جدول
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  )50 - 38 - 26 : المراحل الظواهرية أو الفينولوجية لشجرة الزيتون (مصدر2جدول 
  

 Dمرحلة  Cمرحلة  Bمرحلة Aمرحلة 

   

 )الشتوي (الركود المرحلة الشتوية
  كانون الثاني)-تشرين الثاني(

 البرعم الطرفي

Bourgeon Terminal 

  والعيون اإلبطية

Yeux Axillaires 

  آذار)-اإليقاظ الخضري (شباط
Réveil Végétatif 

  تكوين عناقيد األزهار
  (آذار حتى منتصف أيار) 

Grappes Florales 

  ظهور مختلف طبقات البراعم الزهرية
Boutons Floraux 

  نتفاخ البراعم الزهريةإ
  (آذار حتى منتصف أيار) 

تتخذ البراعم الزهرية شكال دائريا 
Pédicellesوتتعلق بعنيقات قصيرة 

 Gمرحلة  F 1مرحلة  Fمرحلة Eمرحلة 

   

  Corolle تمايز التويج
  (نيسان حتى منتصف أيار) 

Caliceللتويج والكأس  إنفصال واضح

د البراعم عن . تتطاول العنيقات وتبتع
  محور العنقود

 بداية اإلزهار
  (نيسان حتى منتصف أيار) 

لون     تفتح األزهار األولى بعد تحول
اللون     التويج من اللون األخضر الى

 األبيض

  مرحلة اإلزهار الكاملة
  (النصف الثاني أليار)

 

  Pétalesتساقط البتالت 

  (النصف الثاني أليار)

   نفصلوتيصبح لون البتالت بنيا 
  عن الكأس 

 

  1Iمرحلة  Iمرحلة Hمرحلة 

 

   Nouaison مرحلة إنعقاد الثمار
  حزيران)-(النصف الثاني أليار

 بدء تنامي الثمرة بعد التلقيح وتقوية عنق الثمرة

  مرحلة أولى -إزدياد حجم الثمار
  (تموز) 

 يبلغ حجم الثمار حجم حبة القمح

  ةمرحلة ثاني -إزدياد حجم الثمار
  تشرين األول)- (آب 

مع      ملم 10-8يبلغ طول الثمار النامية جدًا حوالي 
 بداية تقسية أو تخشب النواة
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  الفصل األول
  تأسيس البستان 
  اإلحتياجات البيئية لشجرة الزيتون

، الذي يبين القدرة العالية لشجرة الزيتون علـى 3 ولالجدفيما خص اإلحتياجات البيئية والطبيعية التي تالئم نمو شجرة الزيتون فنبرزها من خالل 
   .تحمل الظروف البيئية والطبيعية الصعبة

  : اإلحتياجات البيئية لشجرة الزيتون3جدول 
  التربة

 ) تتحمل شجرة الزيتون األراضي ذات التربة القلوية والحمضية حيث يتراوح الرقم الهيدروجيني بينpH 6,5- 8,2 (  
 غرام في كل ليتر ماء.  2ون نسبة ضعيفة من ملوحة التربة، تصل مقاومتها حتى تتحمل شجرة الزيت  
  .كمـا تتحمـل ارتفـاع نسـبة تتالئم زراعة الزيتون، بشكل عـام، فـي معظـم أنـواع التربـة شـرط تـوفر كميـة الميـاه الالزمـة وأن تكـون جيـدة الصـرف

  كربونات الكالسيوم الفعالة في التربة.
  ليلة المتطلبات تجاه التربة وتعرف بالشجرة المتحملة للتربة الفقيرة، مع اإلشارة الى أنه:وتعتبر من األشجار الق 

 البعلية،-يفضل الزراعة في تربة خفيفة جيدة الصرف (التربة الرملية الطينية) لتفادي التعرض لألمراض الفطرية، خاصة للزراعة الجافة  
  لبساتين الزيتون المروية،تفضل شجرة الزيتون التربة السلتية الخفيفة، خاصة   
  يستحسـن عـدم زراعـة كـروم جديـدة فـي أراض تعـاني مـن مشـكلة الرطوبـة األراضـي الكلسـية والطينيـة الكلسـية العميقـة و يمكن الزراعة فـي

 (اراض طينية ورطبة). 
 ظروف الزراعة البعلية. ال تجود زراعة الزيتون في األراضي الطينية الحمراء المتماسكة العميقة والتي تتشقق صيفا وخاصة في 

 ) 50-20)، رمل (%20-10)، سلت (%15-10إن تركيب التربة المناسبة لشجرة الزيتون هي التالية: طين% .(  
 زراعة شجرة الزيتون فـي أراض كانـت مزروعـة سـابقا بالباذنجيـات ال ينصح بSolanacées القرعيـات ،  Cucurbitacées األشـجار المثمـرة ،

 Verticillium dahliaeتواجد الفطريات ذات النواة والفصة ل

  العوامل المناخية

اإلرتفاع عن مستوى 
  سطح البحر

 .ينمو الزيتون من إرتفاع صفر عن سطح البحر ويتدرج ليصل إلى إرتفاعات عالية  
  سـبب م (ب1000م، ويمكن أن تصل حتى  800-600تزرع شجرة الزيتون في المناطق اللبنانية التي ال يزيد ارتفاعها عن

  المدة القصيرة للنمو، وتراكم الثلوج التي تسبب أضرارا جسيمة لشجرة الزيتون)

درجة حرارة خالل فترة 
النمو والتطور في 
 منطقة البحر المتوسط

 درجــة  22الــى  12خــالل فتــرة النمــو والتطــور (مــا بــين شــهري نيســان وتشــرين األول) تتــراوح مــن الحــرارة المالئمــةمتوســط
  الشكل التالي:مئوية، وهي على 
 م °12 –9، ما بين عند بدء النمو الخضري  
  ، م °15-14عند نمو البراعم الزهرية 
  ،م°20-18عند تفتح األزهار  
 ،(اإلخصاب) م°22-21عند العقد  

درجة الحرارة 
  المنخفضة

 وحتى شهر نيسان،  ان الشتاء البارد ضروري جدًا كي تتشكل األجزاء الزهرية في البراعم، وخاصة في شهر كانون الثاني
  في مناطق حوض البحر المتوسط.

  درجة مئوية تحت الصفر شرط ان تستفيد من فصل شتاء جاف وقصير.  15الى  12تتحمل الشجرة المعمرة من  
 ) تكون م) في فترات السكون النسبي. ° 12-م، ° 10-م) في فترات النشاط وعند (°5-إن ضرر األشجار يبدأ عند درجة

   مرحلة اإلزهار، إذا تدنت درجة الحرارة عن الصفر.يبليغة فاألضرار 
  درجة مئوية.  38و 35يتحمل الزيتون درجات الحرارة المرتفعة صيفا ولكن يتوقف نمو شجرة الزيتون بين   درجة الحرارة المرتفعة

متوسط كمية األمطار 
السنوية وٕانتاجية 
  شجرة الزيتون

 مــم ســنويا لكــي تعطــي إنتاجــا إقتصــاديا ســنويا وٕاال فتــزداد  400 يقــل عــنتحتــاج أشــجار الزيتــون، بشــكل عــام، الــى مــا ال
  المعاومة ويقل األنتاج. 

  اذا كانت كمية األمطار غيـر كافيـة، يجـب تعـويض قلـة األمطـار بـبعض الريـات التكميليـة أثنـاء موسـم نمـو الثمـار (خـالل
 شهر أيلول قبل قطاف الثمار).

  الرطوبة الجوية
 ة المرتفعـــة ســـلبًا علـــى األخصـــاب فـــي فتـــرة التلقـــيح واإلزهـــار وتـــؤدي الـــى إصـــابة الزيتـــون بـــاألمراض تـــؤثر الرطوبـــة الجويـــ

  والحشرات. ينصح بزراعة الزيتون بعيدا عن المناطق المرتفعة الرطوبة.

  الرياح
 هوائية. ينصح بإختيار المكان المناسب لزراعة أشجار الزيتون بعيدا عن مناطق هبوب الرياح الشديدة والتيارات ال  
  ينصح بإقامة مصدات الرياح فقط إذا لزم األمر (مثل شجر السرو والشربين) فـي المنـاطق المعرضـة للريـاح للتخفيـف مـن

 أثار الرياح القوية وحماية بساتين الزيتون.
اإلضاءة أو ضوء 

  الشمس
  وفي تكوين الزيت فـي الثمـار، كمـا تحتاج شجرة الزيتون الى الضوء بدرجة كبيرة الذي يساعد كثيرا في التمثيل اليخضوري

  تساهم حرارة الشمس بدرجة كبيرة في القضاء على آفات الزيتون المختلفة.
ينصــح بإســتبعاد زراعــة الزيتــون فــي المنــاطق التــي تتميــز بســقوط البــرد بشــكل كثيــف ومتكــرر ألنــه يمكــن ان يكــون ســببًا    الًبًرد

  Tuberculose)(Pseudomonas syringae pv. Savastanoiإلنتشار مرض "سل الزيتون" أو
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  انتقاء األصناف والشتول
يجب األخذ بعين اإلعتبار، عند إنتقاء األصناف، خصائص كل صنف لجهة مواصفات وكميات الثمار المنتجة ونوعيتها إلنتاج الزيتون 

ال يتعدى قطرها نتقاء الشتول الصغيرة التي والزيت، مالئمتها للظروف المناخية ومقاومتها أو تحملها لألمراض والحشرات، كما يفضل إ
  تكون هذه الشتول:السنتمتر الواحد وٕارتفاعها المتر الواحد، كما يجب أن 

 ،خالية من األمراض والديدان الثعبانية  
 .موثقة ومعروفة المنشأ  

ر بالمقارنــة مــع بــاقي المنــاطق، أمــا أهــم إن زراعــة الزيتــون فــي لبنــان بعليــة باســتثناء منطقــة ســهل البقــاع نتيجــة إنخفــاض معــدل تســاقط األمطــا
  األصناف المزروعة الصنف البلدي يليه العيروني والسمقمقي. وقد تم حديثًا إدخال بعض األصناف األجنبية

  )Manzanille- Ascolana- Picholine- Nebaly   .إلى لبنان (  

 بحســب مميزاتهــا البيئيــة واســتعماالت الثمــرة  )46-23(مصــدر ان المحليــة واألجنبيــة المزروعــة فــي لبنــ فنــورد فيمــا يلــي أهــم خصــائص األصــنا
  .)1(جدول 

  : أصناف الزيتون المحلية واألجنبية المزروعة في لبنان1جدول 
  الخصائص  الصنف

  األصناف المحلية

  SOURYالصوري 
  البياض) -العيروني-(البلدي

  ويعتبر من أقدم األصناف في العالملبناني األصل 
  متر عن مستوى سطح البحر 500ي في لبنان حتى إرتفاع يزرع بشكل أساس

  غ) مع إنتاجية متوسطة 3،5-2،5وزن الثمرة (
  يستعمل كزيتون مائدة وللزيت 

  %28-25حوالي يحتوي على كمية عالية من الزيت 
  حساس جدًاً◌ على الرطوبة ومرض "عين الطاووس"

  ينتشر في شمال لبنان AIROUNIالعيروني 
  أمتار 9وتصل طول الشجرة الى  ذا نمو قوي جداً 

  ذات انتاجية متوسطة
  يستعمل كزيتون مائدة (قطاف اواخر تشرين الثاني) وللزيت (قطاف اواخر كانون األول) 

  % 21نسبة الزيت 
  BALADIالبلدي 

 الزيتوني) -الخضري - بياضي(ال
  يزرع بشكل أساسي في شمال لبنان

  ول) وللزيت (قطاف اواخر تشرين الثاني)يستعمل كزيتون مائدة (قطاف اواخر تشرين األ
  % 22-20نسبة الزيت 

  SAMAKMAKIالسمقمقي
  (الشتوي)

  يزرع بشكل أساسي في مناطق الشوف، حاصبيا وجنوب لبنان
  مرحلة النضوج متأخرة (تشرين الثاني)

  % 20 -18نسبة الزيت 

  سوري األصل SHAMIالشامي 
  يزرع في شمال لبنان
  ةيستخدم كزيتون للمائد

   % 17نسبة الزيت 
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 األصناف من أصل أجنبي
  NEBALIالنبالي  

 

 أصوله من األردن وفلسطين
  مناسب لالراضي الكلسية والجافة

  يستعمل كزيتون مائدة وللزيت

  البيشولين
PICHOLINE  

  

  
  

 فرنسي األصل
  نمو الشجرة متوسط مع تمدد عامودي

  غ) 5-3،5شكل الثمرة بيضاوي ونواة صغيرة، وزنها (
  يعتبر من األصناف الثنائية اإلستخدام: أخضر للمائدة وأسود للزيت

  مرحلة النضوج متأخرة
  انتاجية متوسطة للزيت ونوعية جيدة

  يتحمل البرد والجفاف
   MANZANILLOيستخدم لتلقيح بعض األصناف مثل 

  مقاوم لمرض "عين الطاووس" ولحشرة "ذبابة الزيتون"
 لمرض الفحمىحساس لحشرة التربس، معرض

 MANZANILLOالمنزانيلو 

  

 إسباني األصل
  غ)4،8شكل الثمرة دائري، متوسطة الحجم، وزنها (حوالي 

  يستعمل كزيتون مائدة (أخضر وأسود) وللزيت
  يستخدم للتلقيح

  مقاوم جدًا لمرض "عين الطاووس" وحشرة "ذبابة الزيتون"

  نوتشيالرا دل بلليشه
NOCELLARA DEL BELICE 

 

 طالي األصلإي
  نمو الشجرة متوسط مع تمدد أفقي

  غ) وشكل بيضاوي 6-3الثمرة متوسطة الحجم بوزن (
  مرحلة النضوج متأخرة

   %20-15نسبة الزيت حوالي 
  يستعمل كزيتون مائدة 

  حساس لمرض الفرتيسيليوز، لعين الطاووس ومرض السل

  CALAMATAكاالماتا

  

 يوناني األصل
  غ) 5-3وزن الثمرة (

  مل كزيتون مائدة (أسود) وللزيتيستع
  إنتاجية متوسطة وعالية للزيت مع نوعية جيدة

  يتحمل البرد ولكنه حساس للحر الشديد

 إيطالي األصل  ASCOLANAأسكوالنا 
  ينضج باكرا

  %8يستعمل كزيتون مائدة ونسبة الزيت حوالي 
  يتحمل الصقيع

 مقاوم لمرض "عين الطاووس"
  

يا" بشكل واسع يتكاثر بشكل أساسي بواسطة زراعة األنسجة. يزرع حالالذي  Arbequinaأربكوينا دثة صنف من األصناف الجديدة المستح
  ج الزيت وقد ادخل حديثا" الى لبنان ويزرع حاليا" في منطقة البقاع بشكل ضيق. من أهمية هذا الصنف:في اسبانيا  إلنتا
 (يملش الزيتون بواسطة آلة خاصة) مكننة عملية القطاف  
 2،5زرع على مسافات متقاربة (ال x 3،5   شجرة في الهكتار 1142م) أي حوالي.  
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  نصوب الزيتون زرع
  

  تحضير األرض  -1
  .%30تسوية سطح التربة وٕاقامة المدرجات إذا كانت األرض منحدرة ويتجاوز إنحدارها 

  
 تحليل التربة  

تحليــل مخبــري أولــي للتربــة، فــي المختبــرات العائــدة لمصــلحة األبحــاث ق إجــراء زيتــون مــن العناصــر الغذائيــة عــن طريــتقــدر إحتياجــات شــجرة ال
 أو غيرهـــا مـــن المختبـــرات الزراعيـــة المعتمـــدة فـــي لبنـــان، حـــولكفرشـــيما العلميـــة الزراعيـــة ومختبـــر وزارة الزراعـــة اللبنانيـــة المتواجـــد فـــي منطقـــة 

ية، العناصــر المعدنيــة الغذائيــة مــن آزوت، فوســفور وبوتاســيوم) لمعرفــة الرطوبــة، المــادة العضــو  للتربــة (نوعيــة التربــة،الخصــائص الفيزيوكيميائيــة 
  مستوى خصوبتها وٕاضافة العناصر التسميدية الضرورية.

  التأكد من عدم وجود الديدان الثعبانية الضارة واألمراض الضارة خاصة مرض الفرتسيليوز.يجب 
  

 نقب التربة  
بواسـطة  يمكن أن ُيكتفى فقط بنقب الخطوط التي ستتم زراعة الشتول فيها حيث ى تشرين األولأيلول وحت-تتم الحراثة التأسيسية األولى بين آب

  بحيث يساعد على تفتيت التربة وتهوئتها. سم) 40(وعلى األقل حوالي سم  100-60على عمق  ”Ripper“"الريبر" 
  تساعد عملية النقب على: 

  مقـدرة غـراس ة األمطار ألطول فترة زمنية خالل فصل الجفـاف وبالتـالي زيـادزيادة مقدرة التربة على االستيعاب واالحتفاظ بمياه
  ،الزيتون على مقاومة الجفاف

 كسر الطبقات الصلبة والصماء التي تعيق انتشار الجذور،  
  توفير مهد مناسب لتغلغل وانتشار الجذور،  
  تدخل الغراس عمر اإلثمار في وقت مبكر في األراضي المنقوبة،  
  ضع الخصوبي للتربة وذلك بزيادة النشاط الحيوي في عمق التربةتحسن الو، 

مـم سـنويَاً◌ ضـمن إطـار المنـاطق  280أن عملية نقب التربة هي العامل الوحيد إلدخال المناطق التي تكون فيها معـدالت األمطـار بحـدود و كما 
  الصالحة للتشجير بالزيتون.

  
  إذا لم يتم نقب التربة، ُيعمد الى:

  سم وحتى المتر، بواسطة النقابة أو محراث قالب أو بالسكة الواحدة الكبيرة،  80-سم 50عميقة  صيفيةحراثة أولى  
 إضــافة الســماد العضــوي المتخمــر  مــدة مــع الحراثــة األولــى، بعــدســم ومتعا 40-30متوســطة العمــق بــين  حراثــة ثانيــة خريفيــة

  طن في الهكتار (خاصة في االراضي المروية)، 40-30بمعدل 
 لتسوية سـطح التربـة بواسـطة المسـلفة((في بداية فصل الربيع)  ثالثة ربيعية حراثة Cultivateur-Scarificateur ( أو طريقـة

  التجريح.
  يجب تنقية األرض من األحجار التي تظهر بعد عملية النقب وكذلك من الشجيرات واألعشاب وتمشيط التربة لتنعيم سطحها.

  
 التسميد األساسي قبل الزراعة  

حيــث يــتم إضــافة الكميــات ســم)  20-10فــي فصــل الخريــف الســابق للزراعــة (علــى عمــق  ســيتســميد األسا، يــتم التحضــير األرض للزراعــةعنــد 
  :قبل تخطيط البستان الحراثةتخلط بالتربة بو التالية للدونم 

 3 سماد عضوي متخمر بصورة جيدة طن 5الى  2من أو  3م،  
 7-10  5كلغ فوسفور صافيO2P  46عيار (غ سوبر فوسفات ثالثي لك 22الى  15من أي ما يعادل%(،  
 10  كلغ بوتاس صافيO2K  50عيار (سلفات البوتاس من غ لك 20أي ما يعادل%(،  
 840 21عيار(من سلفات األمونياك كلغ  5-4كلغ آزوت صافي أي ما يعادل  1 -غ%(.  

 60وحـدة مـن البوتاسـيوم (مـا يعـادل  30) و %46فوسفات عيـار كلغ من السوبر 65وحدة من الفوسفور (ما يعادل حوالي  30غالبا ما يضاف 
  ).38 -2) والسماد العضوي (مصدر %50كلغ من سلفات البوتاس عيار

كلـغ  5-4غـرام آزوت صـافي (مـا يعـادل  1000و  800يمكن أن يتم التسميد األساسي بالنسبة للشجرة الواحدة بإضافة الكميات التالية: ما بـين 
) و %46كلـغ سوبرفوسـفات عيـار  2،2 -1،7( مـا يعـادل  5O2Pغـرام فوسـفات صـافي  1000إلـى  800)، مـن %21يـار سلفات األمونياك ع

  ).%50كلغ من سلفات البوتاسيوم عيار  3-2(ما يعادل  O2Kغرام بوتاسيوم صافي  2500إلى  1000من 
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  45-2ٕاختيارالكثافة النباتية (عدد األشجار في الهكتار) (مصدر تخطيط األرض و (  
  أسابيع من زراعة نصوب الزيتون. 5-4تتم عملية التخطيط، قبل حوالي 

إن التوزيع المستطيلي يسهل عمليـات الخدمـة  ).26مصدر -ب-1أ و -1(شكل يتم تخطيط األرض على شكل مستطيل أو بطريقة "مخمسات" 
  الزراعية من حراثة، تسميد، تقليم، مكافحة اآلفات وجني الثمار اآللي. 

أمتـــار (الســـماح  5الـــى المســـافة بـــين الخطـــوط واألشـــجار، ال ينصـــح بأقـــل مـــن  بالنســـبة
أمتـــار بـــين الخطـــوط  6بمـــرور الضـــوء) فـــي الخـــط الواحـــد بـــين االشـــجار، وعلـــى األقـــل 

  (السماح لآلالت الزراعية بالعمل).

  يوضح الجدول التالي الكثافة النباتية حسب طبيعة الموقع واألرض:

 طبيعة الموقع واألرض
 اداألبع

 ))م (المسافة بين الغراس  x )م((المسافة بين الخطوط 
 الكثافة النباتية(عدد االشجار في الهكتار)

 10x10 100 ملم400 -300معدل هطول األمطار بين 

 x 8 -7 x 8-7 x7-6 x 8 156- 208 8 األراضي الفقيرة، القليلة العمق

 300-  280ى ال x 6-6 x 6 240 -250 7 األراضي البعلية

 x 4 400-416 6 األراضي المروية

  
  زراعة غراس الزيتون -2

 موعد الزراعة  
من شهر تشرين الثاني وحتى نهاية شهر آذار وكذلك في فصل  إبتداءشهرا، 24و 18تتم زراعة النصوب الجديدة، التي يتراوح عمرها ما بين 

  الربيع بهدف تحضيرها لفصل الشتاء.
  معدالت األمطار السنوية والتأخير في المناطق التي يشتد فيها البرد كي ال تتضرر الغراس.يفضل التبكير إذا قلت 

 تحضير الغراس للزراعة  
خارج الكـيس ويشـق الكـيس بشـكل  قبيل زراعة غراس الزيتون تزال األفرع الجافة والذابلة والمتشابكة وتقص الجذور المجروحة والمكسرة المتوضعة

  طولي.
 عمق الزراعة  

معـدالت األمطــار ) و منقوبــة أم ال(طبيعـة األرض  ،قرمـة، شــتلة بذريـة مطعمــة) ،ف عمـق الزراعــة علـى وســيلة اإلكثـار (عقلــة خضـرية مجــذرةيتوقـ
  سم ألن المجموع الجذري يتمركز في الطبقة السطحية. 40-35ينبغي عدم الزراعة على عمق أكثر من  إجماال،السنوية في المنطقة. 

 طريقة الزرع التأسيسي  
  )  Tarièreطريقة الحفرة (باستخدام الرفش أو المثقب 

فــي  )عقلــة خضــرية أو شــتلة بذريــة مطعمــةتحضــر الحفــر، التــي ســتزرع فيهــا الشــتول المتأتيــة مــن اإلكثــار الخضــري أو اإلكثــار البــذري (قرمــة، 
  األماكن التي تم تحديدها. 

  ):45(مصدر وسيلة اإلكثار، كما هو مبين في الجدول التالي (منقوبة أو غير منقوبة) و  األرض طبيعةعلى  الحفرةتتوقف أبعاد 

 عقلة خضرية أو شتلة بذرية مطعمة قرمة وسيلة اإلكثار

 أبعاد الحفرة (سم)  طبيعة األرض

60x6045x45  أرض منقوبة

80x8060x60  أرض غير منقوبة

  
  ).1 صورة( اسب مع حجم الجذورسم بشكل يتن 50تكون الحفرة بقطر المتر وبعمق إجماال ما 
فــي أواخــر فصــل الصــيف بغيــة تعرضــها ألشــعة الشــمس بحيــث يوضــع تــراب الطبقــة  رتحفــر الجــو 

  .السطحية في أحد جوانب الجورة وتراب الطبقة السفلية في الجانب اآلخر
       

  
  
  
 

: إجراء الحفرة في التربة 1صورة 
 )27(مصدر رقم 

  أ :-1شكل 
 توزيع مستطيلي 

ب : -1شكل 
 توزيع خماسي
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 ب)-أ 2شكليد الشتلة (كيفية الغرس وتسن  
  سم (إذا كانت التربة ثقيلة)، أو التربة الخشنة،  20يوضع في أسفل الحفرة بعض الحصى بسماكة  
 ) غ (لزراعــة مرويــة) مــن 200إلــى  100كلــغ)، ومــن  10-5ثــم تضــاف طبقــة مــن الخلطــة الســمادية المكونــة مــن الســماد العضــوي المخمــر

مـن سـلفات  غ200- 100)  و  %46أو عيـار  %16غ من السوبر فوسفات (عيـار200) أو % 46أو  %18فوسفات األمونياك (عيار 
 )، والمخلوطة بالتراب المرفوع وتمأل نصف الحفرة بالخليط.%50البوتاسيوم (عيار

  سم، 5ومن ثم توضع كمية من تربتها السطحية بسماكة  
  ثـم توضــع جــذور الغرســة فـي وســط الحفــرة وتغطــى بتـراب الحفــرة (بحيــث يبقــى مسـتوى ســطح كتلتهــا الترابيــة علـى مقربــة مــن مســتوى ســطح

  سم) بعد نزع الكيس البالستيكي من حولها مع أخذ اإلحتياط بعدم تفكك كتلة التراب عنها.  5ي مسافة األرض، حوال
 ،بعد وضع التراب حول جذور الغرسة، ُيضغط التراب ليلتحم بالجذور وليطرد الفراغات الهوائية وذلك لكي تتمكن الغرسة من النمو  
 تى مستوى سطح األرض.وبعد ذلك، تمأل الحفرة تدريجيا بالتراب الباقي ح 

 تيلــين" إ يستحســن وضــع نــوع مــن مــادة "البــوليPolyethylène ميكــرون) حــول الشــتلة للحــد مــن  100– 80البالســتيكية الســوداء ( ســماكة
 تبخر ماء التربة وزيادة تخزين الحرارة تحت البالستيك وكذلك منع نمو األعشاب الضارة.

  سـم وعلـى بعـد  60-50أمتـار، يغـرس فـي األرض بعمـق  3متـر و  1،50راوح مـا بـين طـول يتـسـم وب 8-5تسند الشـتلة بوضـع وتـد بقطـر
 من الشتلة من الجهة المعرضة للريح. سم 15

  (في المناطق المعرضة للرياح القوية). ساق نصبة الزيتونيربط الوتد الى الجذع بعقدة واسعة لتجنب الضغط على  
 للتسميد بالحفرة. إذا أجريت عملية التسميد األساسي لألرض ال داعي 

       
  

  
  

  رعاية الشتلة بعد الزرع حتى دخول طور اإلنتاج 
 )3(شكل  Taille de Formationتقليم التربية أو تقليم التنشئة  -1

تنمـو  تتعلق هذه العملية بالحصول على جـذع وأغصـان رئيسـية متوازنـة ابتـداء مـن أعـوام النمـو األولـى للشـجرة وبغيـة الحصـول علـى شـجرة قويـة
  سريعا. 

  يجب عدم تقليم الغراس قبل السنة الثالثة من عمرها لضمان تشكيل مجموع جذري وخضري قويان.
  

  تحديد شكل شجرة الزيتون
  يتم تحديد الشكل المناسب لشجرة الزيتون بارتباطه بالمناخ والمنطقة:

 لبحر (المناطق الداخلية) بحيث يحمي الساق والفـروع الشكل الكروي المستدير للمناطق الحارة والجافة والمرتفعة عن مستوى سطح ا
  من الشمس.

  .الشكل الكأسي القدحي للمناطق الساحلية والرطبة بحيث يساعد على زيادة معدل الضوء والهواء للتخفيف من األمراض 

أ : زراعة شتلة الزيتون في  2شكل 
     ) 29(مصدر  الحفرة

ب : زراعة شتلة الزيتون في أرض رطبة  2شكل 
  ) 29وعملية التسنيد (مصدر 
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  القدحية -عملية تقليم التربية الكأسية 
  بلوغ ارتفاع الشجرة المتر ونصف:قبل أو عند  -أ   -1

 إلبقاء على الجذع الرئيسي الوسطي ا  
  إزالة النموات الصغيرة على كعب الشجرة  
 إزالة األغصان واألفرع المنخفضة أو المتجهة نحو األرض  

   أ - 3الشكل تتم عملية تقليم التربية لشجرة الزيتون الفتية كما هو مبين في 
    

  
   عند بلوغ علو الشجرة اكثر من متر ونصف: -ب  -1

  سم 80على إرتفاع الرئيسي الوسطي قطع الغصن  
  رئيسية أفرع  5أو  4اإلبقاء على  

  ب -3الشكل تتم عملية تقليم التربية لشجرة الزيتون الفتية كما هو مبين في 
  
  

  :)ج – 3 (شكل القدحية -في السنة الرابعة والخامسة بداية تقليم التربية الكأسية -ج  – 1
  سية ليكونوا األغصان المستقبلية لهيكل الشجرة في طور اإلنتاجلساق الرئيرع رئيسية هيكلية على اأف 5-4تربية،  
 ،ازالة جميع األغصان المتواجدة عند القاعدة  
 ،إبقاء الوسط فارغا لتتسرب منه أشعة الشمس والهواء  
  حلة التقليم اإلنتاجي.ترك الشجرة سنتين او ثالث، ثم تبدأ مر 

  
    
  
  
  
  

  
  
  
  

  شجرة زيتون متوازنة بعد تقليم التربية                        بداية تقليم التربية

  )25القدحية (مصدر -طريقة التربية الكأسية -ج-3شكل 
  

  اإلحتياجات المائية لشجرة الزيتون -2
تــي تضـــاف بــين اإلحتياجــات المائيــة المختزنــة فــي التربــة والتــي تتغــذى مــن هطــول األمطــار، وٕاحتياجــات ميــاه الــري التكميليــة ال يجــب التفريــق

  بإستخدام بعض طرق الري لتكملة اإلحتياجات المائية.
أو طريقـة قيـاس التـوتر السـطحي  Bilan Hydriqueلترشيد الري بشكل أفضل، يتم تقييم مخزون الماء في التربة إما بطريقة الحاصل المـائي  

)Tensiomètre(.  
  

  طريقة الحاصل المائي
  تها لشجرة الزيتون بواسطة المعادلة التالية:التي يمكن إضاف )Iتحتسب كمية مياه الري (

  كمية المياه المتاحة –كمية مياه الري المضافة = كمية المياه المستهلكة 
I = ETM – Rs - Pe  

ETM  (EvapoTranspiration Maximale)  كمية المياه المستهلكة من شجرة الزيتون أو قيمة تبخرالشجرة =  
(Réserve en eau du sol disponible) Rs  (تحتسب بواسطة تحليل التربة) مخزون مياه التربة المتاح لشجرة الزيتون =  

Pe   (Pluie efficace)) 5من األمطار المتساقطة) وال تحتسب كمية األمطار إذا كانت أقـل مـن  %70-60= كمية هطول األمطار الفعلية 
  Pluviomètreملم ، تؤخذ من معطيات مقياس المطر (مغياث) 

أ: تقليم التربية  -3 شكل
  القدحية –الكأسية 

  )29(مصدر  

  : تقليم التربيةب -3شكل 
  ) 29القدحية (مصدر  –الكأسية  
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 Evapotranspiration potentielle (ETP)" فـي حسـاب "التبخـر التعرقـي الطرق الحسابية على إستخدام بيانـات األرصـاد الجويـةتعتمد 
  الذي يعتمد على نوع المحصول ومرحلة نموه وذلك بتطبيق المعادلة التالية: Kcعلى اإلستهالك المائي ثم "معامل المحصول" 

ETM = Kc * ETP 

ETP لماء القصوى التي تتعرقها طبقة نباتية واطئة، متصلة، والكمية التي تبخرها التربة عندما يكـون إمـداد التربـة بالمـاء مؤمنـا = "كمية بخار ا
  بشكل كامل وفي شروط مناخية معينة" أو قيمة التبخر (من محطة األرصاد الجوية)

Kc  المرحلة الفينولوجية للشجرة.حسب الظروف المناخية و  0،5الى  0،2= معامل متغير يتعلق بالشجرة، من  
  

     تختلف كمية مياه الري المعطاة لشجرة الزيتون بإختالف طبيعة الموقع، طبيعة التربة، كثافة الزراعة وغيرها من العوامل.
 16-15ي حوال  Tensionالتوترأو  عندما يبلغ ضغط التربة على الماء Point de flétrissementتصل مختلف الزراعات الى نقطة الذبول 

 "Réserve Utile (RU)" بار والذي يترجم بشكل مباشر بإرتفاع "المخزون المفيد" 25)، بينما يبلغ الضغط للتربة للزيتون حوالي Barبار (
  مقارنة بالزراعات األخرى.

  
  "Triangle de Texture"يحتسب "المخزون المفيد للشجرة" بواسطة "مثلث نوعية التربة" أو 

  
  وتر السطحيطريقة قياس الت

) لمعرفـة نسـبة الرطوبـة فـي التربـة. يـتم وضـع جهـاز قيـاس التـوتر فـي موضـعين او ثالثـة مواضـع Tensiomètreيستعمل جهاز قيـاس التـوتر (
ســم). يســاعد هــذا الجهــاز علــى ترشــيد إســتهالك المــاء مــن  90و 60-30مناســبة مختلفــة العمــق داخــل التربــة عنــد مســتوى الجــذور (علــى عمــق 

إذا إنحدرت قيمة الضغط فذلك يعني أن التربة ما زالت رطبة، أما  ث يعطي قيمة تقريبية عن إتاحة (جاهزية) الماء للشجرة في التربة.النبات حي
  إذا إرتفعت  فذلك يعني أن التربة قد جفت.

  
  التربة وطريقة الريسم حسب  30) التي يجب المحافظة عليها على عمق Centibarsيبين الجدول التالي قيمة التوتر (سنتيبار 

  )centibarsقيمة التوتر (  نوع التربة
  الري بالرذاذ الري بالتنقيط  

  60 40  تربة رملية
  70 50  تربة سيلتية
  90 60  تربة طينية

  سم) 30ساعة بعد الري (على عمق  24سنتيبار بعد أخذ معطيات الضغط  30يجب أن ال تكون قيمة التوتر أقل من *
  

  )45(مصدر  طرق ري الزيتون
تالمـس جذعـه، نفقاتهـا الماديـة  بحيـث البشـكل غيـر مباشـر للنبـات  هاصـولو من حيث توفير المـاء و  للري يفضل عمومًا استخدام الطريقة المثلى

  قليلة ال تعيق تنفيذ الخدمات الزراعية لذلك ينصح باتباع أحد الطرق التالية:
  
 الري بالتنقيطGoutte-à-goutte   :تسـتفيد الشـجرة مـن الميـاه بشـكل بطـيء وشـبه دائـم كمـا أن نسـبة مـاء  .رق الـريتعتبـر مـن أفضـل طـ

  .الري المفقودة بالتبخر شبه معدومة

تطبـق هـذه الطريقـة خاصـة فـي المنـاطق التـي يقـل فيهـا المـاء وفـي  في جميع أنواع األراضي وال تـؤدي إلـى انجـراف التربـة. هذه الطريقة تستخدم
  األراضي المرشحة نسبيا.

متـر وال تظهـر علـى سـطح األرض  0،5تحـت األرض علـى عمـق  فـي فصـل الصـيف بوضـع شـبكة مـن األنابيـب طريقة الري بالتنقيط، صتتلخ
  .ة فصل الصيففي نهاي شبكة الري إال قرب جذوع األشجار أو قد تكون ظاهرة على األرض بأشكال مختلفة حول الشجرة وتزال

  .%90زيتون حوالي تبلغ فعالية طريقة الري بالتنقيط لشجرة ال
  تؤخذ معطيات التوتر مرتين في األسبوع قبل البدء بعملية الري.

يعنـي ان التربـة قـد جفـت، يجـب زيـادة كميـة ميـاه الـري اليوميـة،  بالنسـبة للقيـاس األخيـر فـذلك سـم) 60-30(على عمق  إذا إرتفعت قيمة التوتر
  سم) فيجب تجزئة كمية مياه الري. 90أما إذا إنخفضت درجة التوتر (على عمق  .ة مياه الريأما إذا إنخفضت قيمة التوتر فيجب تخفيض كمي
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 الري بالرذاذ Micro-aspersion : على شكل رذاذ بواسطة خراطيم متحركة تثبت بجهاز الري أو مواسير ثابتـة فـي األرض  يعطى الماء
  في كمية الماء المعطاة.تها التحكم اميز من و  ،سم من سطح األرض 60 -50بحيث ال تتجاوز ارتفاعها 

  .%85-80تبلغ فعالية طريقة الري بالرذاذ لشجرة الزيتون حوالي 
بالنســبة لتلــك  ترتكــز معطيــات التــوتر فــي طريقــة الــرذاذ علــى إعطــاء كميــة ثابتــة مــن المــاء وتغييــر فتــرات الــري الزمنيــة. إذا إرتفعــت قيمــة التــوتر

  التوتر فيجب تباعد فترات الري. لري، أما إذا إنخفضت قيمةيجب تقريب فترات اف المأخوذة قبل الرية السابقة
  
 الــري بــالخطوط أو القنــواتGravitaire :  ســم بحيــث يكــون صــف األشــجار فــي منتصــفه وتقســم  80 -70تــتلخص بإقامــة خــط عرضــه

جيـد للمـاء، ووصـول  تهـا ضـمان توزيـعاميز مـن و  ،م 100 -60المسافة بين صفوف األشجار إلى خطوط وقنوات بحيث يتراوح طولهـا بـين 
وذلـك حسـب درجـة تجـانس ودرجـة  %70-40ولكن تبلغ فعالية طريقة الري"بـالجر" لشـجرة الزيتـون حـوالي  الماء بشكل غير مباشر للنبات.

   إنحدار األرض.
  

  ري نصوب الزيتون الفتية 
  ليترا.  20-10عند الزرع: تروى الغراس بمعدل  
 ليتــر فــي الســنة األولــى (مــرة أو مــرتين كــل شــهر). يــتم ري النصــوب  60و 20بــين  بعــد الــزرع: تــروى الغــراس بكميــة تتــراوح مــا

المزروعـــة كـــل أســـبوعين خـــالل فصـــل الصـــيف. أمـــا خـــالل الســـنين التاليـــة فتـــزاد كميـــة الميـــاه وذلـــك حســـب قـــوة إمتصـــاص التربـــة للمـــاء ووفقـــا 
  لإلحتياجات المائية للنصوب.

عــة التربــة، تعطــى كميــة ميــاه الــري للتربــة الطينيــة علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة، أمــا للتربــة الرمليــة تــزاد كميــة ميــاه الــري للزيتــون الفتــي بحســب طبي
  فتتقارب فترات الري.

  
 يتعلق عدد مرات الري بمعدل األمطار السنوي، إذا كانت أشجار الزيتون حديثة أو في طور التربية خاصـة إذا كانـت الغـراس ناتجـة عـن البيـوت

  ):49 -45يلي (مصدر الزجاجية فينصح بما 
 .ريها مباشرة إذا كانت مزروعة في المناطق الداخلية 

  مم وأكثر، يكفي ري بستان الزيتون بمعدل مرة أو مرتين خالل األشهر األكثـر  600-500في مناطق تتميز بمعدالت أمطار سنوية
 جفافا.

  ريات) في فصـل الصـيف إعتبـارا  4-3سنة أالولى (مم سنويا، تروى الغراس في ال 350في مناطق معدالت األمطار التي تزيد عن
 من شهر تموز وبفترة زمنية حوالي الشهر بين الرية واألخرى، ويقل عدد الريات في سنين التربية الباقية.

  ريــات) خــالل موســم النمــو وبفاصــل  8-6مــم ســنويا، تــروى الغــراس (250 -180أو  200-150فــي منــاطق معــدالت األمطــار بــين
  يوما بين الرية واألخرى ويتوقف ذلك على قوام التربة. 20شهر أو زمني بحدود ال

  
در يبـين الجـدول التـالي عـدد الريـات، موعـد الــري، الفتـرة بـين الريـة واألخـرى وكميـة المـاء للشــجرة فـي السـنة وفقـا لمعـدالت تسـاقط األمطـار (مصــ

45(  

طبيعة زراعة 
 الزيتون

معدل تساقط 
األمطار في 

 السنة

 عدد الريات
 ترة بين الريةالف

  واألخرى
 موعد الري

 االحتياج المائي

 مالحظات الشهري للهكتار

  
   الزيتون البعل

  

350-600 
 مم

2-3 

 يوم20-30
قوام التربة  حسب

 والعوامل المناخية

 تموز(األولىالرية( 

  األول من آب األسبوع(الثانية الرية( 

  األول من أيلول األسبوع(الثالثة الرية( 

900- 1200  
 3م

 -3000ري تكيملــــي 

خــالل ثــالث  3م 4000
 أشهر

250-350 
 مم

4 
 يوم 20-25

 قوام التربة حسب

 الثاني من حزيران األسبوع(األولىالرية( 

  األول من تموز األسبوع(الثانية  الرية( 

  األول من آب األسبوع(الثالثة الرية( 

  األخير من آب األسبوع(الرابعة الرية( 

188-1400 

 3م

 3م7452ي ري تكميلـــ

خـــــالل شـــــهر تمـــــوز وآب 
 وأيلول

  الزيتون المروي
أقل من 

 ملم200
6-8 

  يوم 15-20
 قوام التربة حسب

  اإلزهار قبل(األولى( 

  يوم 20-15 بعد العقد(الثانية(  
 بمعدل رية واحدة كل شهر الباقية الريات 

9000 - 
13000  

  3م
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  )2يد نصوب الزيتون الفتية (جدول تسم -3
الزيتــون بعــد أجــراء تحليــل للتربــة أو تحليــل أوراق أشــجار الزيتــون أو اإلثنــين معــا. إجمــاال، تختلــف اإلحتياجــات الغذائيــة حســب  يــتم تســميد شــجرة

  اإلعتبارات التالية:
 ،معدالت األمطار السنوية  
 ،خصوبة التربة ونوعيتها  
 ،عمر األشجار  
 ،(للزيت أو للتخليل) الصنف  
  .مسافات الزراعة  

  التسميد العضوي
كلــغ للغــراس عــن كــل ســنة مــن عمــر الغرســة قبــل أن  40-20طــن فــي الهكتــار، أو بمعــدل  50ف الســماد العضــوي المخمــر للتربــة بمعــدل يضــا

  تدخل طور اإلنتاج. 
  التسميد الكيميائي

ن الضـروري إضـافة للزراعات الفتية، ذلـك إن اآلزوت األمونيـاكي يتحـرر بطريقـة متواصـلة والفوسـفات يـذوب كليـًا. مـ فوسفات األمونياكيضاف 
  السماد الفوسفوري للغراس خالل هذه الفترة  لتمركز وتثبيت جذورها.

  فال يضاف إال بعد التأكد من نقص هذا العنصر في التربة. للبوتاسيومأما بالنسبة 
سـنة الرابعـة، فيضـاف اآلزوت يضاف السماد اآلزوتي مناصفة، في شهري أذار وأيار، على مرحلتين في السنين الثالث األولى. أما إبتداء من ال

  في بداية شهر آذار، في بداية شهر نيسان وفي آواخر شهر أيار.  على ثالث مراحل وذلك
  

كميــات الســماد المعــدني المضــافة مــن وحــدات اآلزوت والفوســفات والبوتاســيوم (غــرام/ غرســة) الــى الزراعــة المرويــة، قبــل طــور  : 2جــدول 
(تخفــض هــذه الكميــات الــى  تطبيقــي إلســتعمال أســمدة رائجــة بكميــات تتوافــق مــع الوحــدات المــذكورةمثــل اإلنتــاج، حســب عمــر الغــراس، مــع 

  ) 35-26 -2النصف في الزراعة البعلية) (مصدر 
  

عمر غرسة
الزيتون بعد 
الزرع (سنة)

اآلزوت  وحدة
 Nالصافي 

  (غرام/غرسة)
 

 فوسفات األمونياك
18%  

  (غرام للغرسة)
اجات)(سماد متداول لتأمين اإلحتي

وحدة الفوسفات
 5O2P الصافي

  (غرام/غرسة)
 

  سوبرفوسفات
46%  

  (غرام للغرسة)
(سماد متداول لتأمين 

 اإلحتياجات)

البوتاس  وحدة
   O2K الصافي

  (غرام/غرسة)
 

سلفات البوتاسيوم 
50%  

  (غرام للغرسة)
(سماد متداول 

لتأمين اإلحتياجات)

 100 50 200-100 100-20050 36 عند الزرع

    أيار ذارآ 

   50100 300-278 300-278 110-100 سنة1

 50 25 100200 555-400 555–400 200-144 سنتين2

 100 50 250500 830-600 830-600 300 -220 سنوات3

 بداية آذار 
 

بداية
 نيسان

   نهاية أيار

 200 100 5005004005001000 252 سنوات4

 300 150 7007006005001000 360 سنوات5

 360 180 9009007005001000 450 سنوات6

سنوات7من
سنة11الى

650-700 1300-
1400 

1300-
1400 

1000-
1100 

6001300 300 600 
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  مكافحة أمراض نصوب الزيتون الفتية -4

حـال ظهورهـا (خاصـة مـرض عـين الطـاووس، الشـحبيرة ).  منتجة لشجرة الزيتون، يتم مكافحـة األمـراض والحشـرات فقـط فـيالغير خالل السنين 
ليتر ماء ويرش بمعدل مرتين في السـنة، المـرة األولـى  100كلغ/  1،25بكمية تبلغ  Bouillie Bordelaiseيستعمل فقط محلول البوردولي أو 

مكـون أساسـا مـن كبريـت النحـاس والكلـس  Bouillie Bordelaiseفي فصل الربيـع والمـرة الثانيـة فـي فصـل الخريـف. إن محلـول البـوردولي أو 
Bouillie Bordelaise  )125-150  /ممزوجا بمبيد %1ليتر ماء أو  10غرام (Fénoxycarbe            )4 /ليتر ماء). 10غرام  

 Lambda-cyhalothrineفي نهاية فصل الربيع وفي فصل الخريف، تتم مكافحتها باستخدام  حشرة سوسة اوراق الزيتونإذا ظهرت 

  ليتر ماء.100ملل/ 15بمعدل  

  على البراعم في قمة الساق حوالي الثالث مرات في شهر شباط. فراشة الياسمينيتم مراقبة 
  في الفترة الخريفية تحت اباط االوراق و في الفترة الربيعية و الصيفية داخل الساق الرئيسية واالغصان الهيكلية. حفار الساقكما ويتم مراقبة 

  

  )24مصدر األعشاب الضارة (مكافحة  -5
أغلب األحيان باألعشاب الضارة المختلفة التي تشكل بيئة مناسبة لنمو وتطور الحشرات الضارة، لهذا مـن الضـروري  تصاب بساتين الزيتون في

  جدًا مكافحة هذه األعشاب التي تنمو بشكل كبير خاصة في بساتين الزيتون المروية. 
  

  لتزهير وعمرها:يجب تمييز األعشاب حسب نوع ا
  األعشاب التي تزهر وهي من فصيلة ذوات الفلقتـين وعريضـة األوراق (قطيفـةAmarante  شـرمق ،Chénopode  أناغـالس ،
Mouron  عصا الراعي ،Renouée ،(... ،  
  ـــرزين أو النجيـــل ، Chiendentاألعشـــاب التـــي ال تعطـــي أزهـــارًا حقيقيـــة وتنتمـــي لفصـــيلة ذوات الفلقـــة وهـــي رفيعـــة األوراق (ال

  ، ...). Raygrass، الشيلم  Fétuque، الهشيمية  Avoineالشوفان 
  .  Vivacesومعمرة  Bisannuelles، حولية Annuellesأما حسب مدة الحياة فهي تقسم الى نباتات سنوية 

  
  تتم المكافحة إما ميكانيكيًا أو بالمبيدات العشبية.

  
  المكافحة الميكانيكية

  سنوات من الزراعة. 5أو  4رة، ميكانيكيا بين الخطوط ، بعد يفضل مكافحة األعشاب الضا
  

  ) 3(جدول  المكافحة بالمبيدات العشبية
  .تتم المكافحة كيميائيا للخطوط أو بين األشجار المتواجدة على خط واحد

  تتم المكافحة بالمبيدات العشبية عندما يصبح عمر غراس الزيتون أكثر من ثالثة سنوات.
  لمبيدات العشبية، يجب اإلبتعاد عن المجموع الخضري ألشجار الزيتون وعن جذوعها.عند المكافحة با

  
  تقسم مبيدات األعشاب الى نوعين:

 (لإلمتصاص الجذري والتأثير الورقي) مبيدات األعشاب قبل األنبات أو المبيدات الوقائية  
اء علـى أرض رطبـة لتتواجـد فـي الطبقـة السـطحية للتربـة عنـد نمـو ترش مبيدات األعشاب قبـل األنبـات، للنباتـات السـنوية، فـي نهايـة فصـل الشـت

  بذور األعشاب الضارة.
  

 (لإلمتصاص الورقي واألتصال المباشر) مبيدات االعشاب بعد األنبات أو المبيدات العالجية  
  يستحسن عدم استعمال مبيدات االعشاب بعد األنبات على أشجار الزيتون بعمر أقل من اربع سنوات.

مـن يستحسـن اسـتعمال مبيـد عشـبي وقـائي فـي فصـل الشـتاء قبـل األنبـات السـنوي لألعشـاب، ومـن ثـم مبيـد عالجـي للتيـبس ستان الفتـي، في الب
  شهر أيار حتى فصل الخريف. 
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  ) 48- 35 -24: المبيدات العشبية المستعملة في بستان الزيتون (مصدر 3ول  جد
  

  الكمية المادة الفعالة
  صاص الورقيمبيد عشبي لإلمت

Fluazifop-p-butyl   
  يوم 21فترة األمان 

  غ/ دونم للنباتات السنوية والمعمرة ذوات الفلقة25
  ملل/دونم للنباتات السنوية ذوات الفلقة 100
  ملل/دونم للنباتات المعمرة ذوات الفلقة300

Flazasulfuron  
  يوم 150فترة األمان 

  ت الفلقتينغ/دونم للنباتات السنوية والحولية ذوا5
  غ/ دونم للنباتات السنوية ذوات الفلقة25

Oxyfluorfène  
  غ/ دونم للنباتات السنوية ذوات الفلقة 144  يوم 90فترة األمان 

Glyphosate (sel isopropylamine) 

  غ/دونم للنباتات السنوية 100ملل أو 270-300
  غ/دونم للنباتات الحولية 200ملل أو  540-600

  غ/دونم للنباتات المعمرة 400لل أو م 1080-1200
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  الفصل الثاني 
  في طور اإلنتاج المعامالت التقنية لبستان الزيتون

   حراثة األرض
  أهمية الحراثة

  تساهم الحراثة في تأمين البيئة المناسبة لنمو شجرة الزيتون لجهة:
 للمياه وحياة بيولوجية جيدة ويحسن امتصاص العناصر  حفظ تربة جيدة التهوئة والبنية التي تسمح بنمو جيد للجذور واحتفاظ جيد

  الغذائية المعدنية والماء بواسطة الجذور.
 ،تسهيل عملية دفن األسمدة العضوية والفوسفوبوتاسية  
 ،تلف األعشاب التي تنافس الشجرة على الرطوبة  
 ،تسهيل عملية القطاف من حيث نظافة ارض البستان  

  طريقة الحراثة
  ات التالية في حراثة بستان الزيتون حسب بعض المميزات البيئية:يتم إعتماد الخطو 

  .تكفي حراثة واحدة أواخر الشتاء في المناطق الجبلية والمناطق ذات معدل أمطار جيد وتربة جيدة  
  في المناطق الداخلية والمناطق ذات معدل أمطار متوسط أو منخفض وتربة ضعيفة.  حراثتين أو ثالثيجب إجراء  
 (ثالث حراثات/ ثالث فصول): حراثات يكون توزيعها على ثالث فصول 3اج بستان الزيتون الى إذا احت  

 ــة صــيفية تســاعد علــى خاصــة بالفرامــة، فــي النصــف األخيــر مــن شــهر حزيــران أو بعــده،  ســم) 6-5( ســطحية حراث
  تكسير سطح التربة ومنع عملية التبخر وحفظ الرطوبة ألطول فترة ممكنة. 

 سم) بعد سقوط األمطار الخريفية وعقب جني المحصول (تشرين الثاني 25-20(ال تتعدى  وسطةحراثة خريفية مت- 
 تزيد قدرة التربة على تخزين المياه ودفن األسمدة العضوية والكيميائية المضافة.كانون األول)، 

 القضـاء علـى  علـىسـم) يفضـل إجراءهـا قبـل تفـتح األزهـار أو بعـد العقـد، حيـث تسـاعد  10-7( حراثة ربيعية سطحية
  األعشاب الضارة وتخفيف عملية تبخر المياه من التربة.

   
  شجرة الزيتون تسميد

  التسميد األساسي  -1 
  سنوات لمعرفة محتواها من العناصر الغذائية وكمياتها لتجنب إضافة أسمدة من دون فائدة.  5- 4من المفضل والضروري القيام بتحليل التربة كل 

طـن مـن السـماد  5و 3ما بين ن وحسب التحليل الكيميائي للتربة، تسميد األساسي التالي، في الخريف، لدونم من بستان الزيتو باإلمكان اعتماد ال
  كلغ من البوتاسيوم. 15و كلغ من الفوسفور 10 العضوي المخمر،

أمتار من جـذع الشـجرة أو حولهـا  3د أويجب نثر وطمر األسمدة حسب المسقط الخضري لشجرة الزيتون أي على مسافة تتراوح ما بين متر واح
  سم.  4-3بدائرة قطرها 

  التسميد العضوي  -2
  كل عامين أو كل أربعة أعوام.تتم عملية التسميد العضوي مرة 

تضاف األسمدة العضوية في نهايـة فصـل الخريـف (آواخـر شـهر تشـرين الثـاني) بعـد القطـاف مباشـرة حتـى تتـاح لهـا فرصـة التحلـل خـالل فصـل 
  ء، على أن تليها الحراثة السطحية.الشتا

كلــغ. تبلــغ كميــة  150- 100كلــغ، يمكــن ان تصــل الكميــة الــى  80-40يضــاف الســماد العضــوي المخمــر، للشــجرة المعمــرة المنتجــة، بمعــدل 
  طن. 3-2السماد العضوي المضاف الى الدونم الواحد حوالي 

  ) 7مصدر طريقة إضافة السماد العضوي (
ع الشـــجرة علـــى مســـافة ترســـم دائـــرة حـــول جـــذ

سـم وعمـق  10م ويحفر خندق بعرض  2،50
ســــم ثـــــم يمـــــأل الخنــــدق بالســـــماد العضـــــوي 10

    .المخمر ويغطى بالتراب
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  التسميد الكيميائي  -3
حجمهـا  ،ة البوتاسي والماغنزيوم، لشجرة الزيتون المنتجة حسب خصوبة التربـة، عمـر الشـجر  -الفوسفوري -تتم عملية التسميد المعدني، اآلزوتي

  وانتاجها.
 التسميد اآلزوتي  

بـذرة الثمـرة ( شـهر تمـوز).  أيـار) وحتـى تخشـب-تحتاج الشجرة بشكل خاص لآلزوت من فترة تكون البراعم ومرحلة اإلزهار ( بين شـهري نيسـان
  كما أنه ضروري لألزهار والثمار.على زيادة النمو الخضري وتشكيل الطرود الجديدة التي سيتم عليها الحمل في السنة القادمة  اآلزوت يساعد

ها بالتربة لتجنب تبخر األمونياك. تستخدم اليوريا فقط ر يجب نثرها في نهاية شهر شباط للسماح بالنترنة تدريجيًا وطم اليوريا،عند إستعمال 
  سميد الورقي.حسب العوامل المناخية والزراعية (رطوبة كافية وخربشة للتربة إجبارية). إجماال، تستعمل اليوريا بالت
وحدة آزوت في الدونم  15وحدات و  10للتقليل من مخاطر التلوث البيئي اآلزوتي، يمكن إعتماد كمية من السماد اآلزوتي، تتراوح ما بين 

  وحدة، موزعة على مرحلتين أو ثالث مراحل من السنة.  20ويمكن أن تصل الى حوالي 
  النضوج وتجعل الشجرة أقل مقاومة لألمراض الفطرية. إن زيادة التسميد اآلزوتي تسبب في تأخير مرحلة

    ).26(مصدر وحدات في الدونم) في المرحلة الواحدة  5وحدة في الهكتار ( 50يجب أن ال تتعدى كمية األزوت 
  

  مواعيد إضافة السماد اآلزوتي
  يتم التسميد اآلزوتي على مرحلتين للزراعات البعلية أو ثالث للزراعات المروية:

  )44لزراعة البعلية (مصدرا -1
  ،تضاف الدفعة اآلزوتية األولى على شكل أمونيوم (ثلث الكمية أو نصف الكمية) في شهر شباط أو آذار  
  ثم تضاف الدفعة الثانية نثرا على شكل نتراتي (ثلثي الكمية أو النصف الثاني من الكمية) منتصف فصل الربيـع، بعـد مرحلـة اإلزهـار

  ن عملية التقليم.وأيضا بعد اإلنتهاء م
  الزراعة المروية -2

 ،تضاف الدفعة اآلزوتية األولى على شكل أمونيوم (ثلث الكمية السنوية) في شهر شباط أو آذار  
  ثم تضاف الدفعة الثانية (الثلث الثاني من الكمية السنوية) منتصف فصل الربيـع، بعـد مرحلـة اإلزهـار وأيضـا بعـد اإلنتهـاء مـن عمليـة

  التقليم، 
 مــع مراعــاة ري  ف الدفعــة الثالثـة (الثلــث الثالــث مـن الكميــة السـنوية) فــي فصــل الصـيف ( شــهر تمـوز أو آب) بعــد مرحلــة العقـدوتضـا

  البستان مباشرة بعد كل دفعة سمادية.
  

 التسميد الفوسفوري والبوتاسي  
بعـــد إجـــراء التحليـــل  تهـــاء موســـم القطـــاف وذلـــكتشـــرين الثـــاني) وبعـــد إن –يـــتم التســـميد الفوســـفوري والبوتاســـي فـــي فصـــل الخريـــف (تشـــرين األول 

  .Alternanceيجب اإلنتباه الى ان كمية فائضة من الفوسفور في التربة تزيد من ظاهرة المعاومة  الكيميائي الضروري للتربة.
  

 التسميد الفوسفوري  
ج وهو أساس لعمليـة التمثيـل الضـوئي الـذي تحتاجـه الفوسفور هو عنصر توليد الطاقة وتنظيم العقد والحمل ويلعب دورا رئيسيا في تحسين اإلنتا

  يزيد التسميد الفوسفوري من كمية األزهار والثمار في شجرة الزيتون المنتجة. الشجرة بشكل كبير في مرحلة اإلثمار. و 
 )26(مصدر الدونم) وحدات فوسفور ب 6و  4وحدة فوسفور في الهكتار ( 60و 40يمكن إعتماد كمية من السماد الفوسفوري تتراوح ما بين 

  وحدات للدونم). 10وحدة في الهكتار ( 100ويمكن أن تصل الى 
  

 التسميد البوتاسي  
البوتاسيوم هو عنصر المقاومة (تحمل درجات الحرارة المنخفضة ونقص الرطوبة في التربة) ويساعد في زيـادة المحصـول وتكـوين الجـذور. يزيـد 

  اض ومن كمية ونوعية الثمار.التسميد البوتاسي من مقاومة الشجرة لألمر 
  يضاف السماد البوتاسي سنويًا حسب تحليل التربة ومعدل البوتاسيوم للمغنزيوم.

يجب عدم إضافة نيترات البوتاسيوم في بداية فصل الصـيف (إن نسـبة عاليـة مـن البوتاسـيوم فـي الشـجرة يـؤثر سـلبا علـى تكـون الزيـت باإلضـافة 
  الى تأثيرات سلبية فيزيولوجية). 

  ).  26(مصدر وحدات بوتاسيوم بالدونم)  10و  6وحدة بوتاسيوم في الهكتار ( 100و 60يمكن إعتماد كمية من السماد البوتاسي تتراوح ما بين 
  

 التسميد بالماغنيزيوم  

  اسيوم. يجب إضافة سماد الماغنيزيوم الى التربة الكلسية، الى األراضي الحامضية الفقيرة بمادة المغنزيوم والغنية بالبوت
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  إن فقدان الماغنيزيوم في التربة يزيد من ظاهرة تناوب الحمل أو المعاومة في الزيتون.
  لكلسية. يضاف سلفات، أوكسيد وكاربونات الماغنزيوم الى األراضي الحامضية بينما يضاف فقط سلفات وأوكسيد الماغنزيوم الى األراضي القلوية أو ا

  ).26(مصدر وحدة مغنيزيوم بالدونم)  2و  1وحدة ماغنيزيوم في الهكتار ( 20و 10تراوح ما بين يمكن إعتماد كمية من الماغنيزيوم ت
  الجدير بالذكر ان نسبة الترب الحامضية هي اقل بكثير من القلوية في لبنان.

  
  )45-43– 35-26 -2تسميد شجرة الزيتون في طور اإلنتاج (زراعة مروية) (مصدر 

  ي:يضاف لكل دونم زيتون مرو  -1
  كلــغ للــدونم بشــكل نيتــرات األمونيــوم عيــار  60-45كلــغ مــن العنصــر الغــذائي اآلزوتــي الصــافي أي  بمعــدل  20-15حــوالي

 . %46كلغ للدونم بشكل اليوريا عيار  44-33أو بمعدل  33،5%

  للدونم. %46كلغ سوبر فوسفات ثالثي عيار  22كلغ من العنصر الغذائي الفوسفوري الصافي أي ما يعادل   10حوالي 

 للدونم. %50سلفات البوتاس عيار   كلغ 20أي ما يعادل  كلغ من العنصر الغذائي البوتاسي الصافي  10 حوالي  
 .تخفض هذه الكميات الى النصف في الزراعة البعلية  

  يضاف لكل شجرة زيتون مروية: -2
  كلــغ  3بمعــدل  %33،5ونيــوم عيــار غــرام مــن العنصــر الغــذائي اآلزوتــي الصــافي  بشــكل نيتــرات األم 1500-1000حــوالي

  كلغ للشجرة. 3-2بمعدل  %46للشجرة أو بشكل اليوريا عيار 
  كلـــغ للشـــجرة بشـــكل ســـوبر  2 -كلـــغ 1،7غـــرام مـــن العنصـــر الغـــذائي الفوســـفوري الصـــافي أي مـــا يعـــادل  1000-800حـــوالي

  . %46فوسفات ثالثي عيار 
 كلـــغ للشـــجرة بشـــكل ســـلفات  3 -كلـــغ 2صـــافي أي مـــا يعـــادل غـــرام مـــن العنصـــر الغـــذائي البوتاســـي ال 1500-1000 حـــوالي

  . %50البوتاس عيار 
 .تخفض هذه الكميات الى النصف في الزراعة البعلية  

  
مثـل المضافة من آزوت وفوسفات وبوتاسيوم (غرام / شـجرة) الـى شـجرة الزيتـون حسـب إنتاجهـا مـع  لكيميائياكميات السماد  يبين الجدول التالي
  .أسمدة رائجة بكميات تتوافق مع الوحدات المذكورة تطبيقي إلستعمال

  
انتاج الشجرة من 

 الزيتون (كلغ)

 الصيف (الكمية الثالثة) الربيع (الكمية الثانية) الخريف (الكمية األولى)

 غرام من السماد للشجرة

 آزوت آزوت صافي بوتاس صافي فوسفات صافي آزوت صافي

  -  300 400 200  200  كلغ15أقل من
 30و15ا بينم

  كلغ
 غرام 300

  ما يوازي تقريبا
كلغ من  1،4

سلفات األمونيوم 
)21%(   

 غرام300-340
ما يوازي تقريبا 

غ  660-750
سوبر فوسفات 

  ) أو%45ثالثي (
ـــــــغ فوســـــــفات  2 كل

 )%16آحادي (

 غرام600
  ما يوازي 

كلـــــغ ســـــلفات  1،2
   )%50البوتاس (

  

  غرام 300
  ما يوازي 

  :زراعة بعلية
  ) %46يوريا ( غرام 650 

  زراعة مروية:
  )%46نصف كلغ يوريا (

نصف كلغ  زراعة مروية:
   )%46يوريا (

 50و30ما بين
 كلغ

400  400 800 400    

    500 1000 500  500  كلغ50اكثر من
 
 بارهـا صـالحة لكـل األصـناف إن األرقام الواردة التي تحدد كميات السماد المطلوب إضافتها، ال يمكن أخـذها كقاعـدة عامـة وثابتـة وال يمكـن إعت

  إنما يجب تعديلها حسب الحالة الخصوبية للتربة وحسب عمر األشجار وصنفها وحسب العوامل المناخية في المنطقة.  ي،والمواقع واألراض
 -كوبالــت-موليبــدونيوم -نحــاس -زنــك -منغنيــز -بــور -كبريــت -(كالســيوم التســميد بالعناصــر الغذائيــة الثانويــة والصــغرى -4

  د )  حدي
إن نقص البـور فـي التربـة تظهـر عوارضـه بإعطـاء الشـجرة  ،تظهر باشكال مختلفة مثال ان نقص هذه العناصر في التربة يؤدي الى أضرار عدة

(مـع إن يمكـن اسـتخدام األسـمدة الورقيـة مباشـرة علـى األوراق خاصـة بعـد عقـد الثمـار  ثمارا صغيرة غير مكتملة النمو وتبقى بحجـم حبـة العـدس.
  فتها عالية جدًا).كل
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  التسميد الورقي (ازوت، فوسفور، ماغنزيوم، زنك وبور)  -5

يعتبــر التســميد الــورقي ضــرورة لتكملــة تســميد التربــة. يعتمــد هــذا األســلوب مــن شــهر نيســان الــى شــهر آب، وخاصــة فــي فصــل الصــيف وفــي فتــرة 
ليتـر مـاء) ويمكـن اضـافة مبيـد  200كلـغ يوريـا فـي  1واليوريـا (لمـاء تحول بذرة الثمر الى خشبية. يرش الجزء الخضـري مـن الشـجرة بمـزيج مـن ا

  حشري او فطري الى المزيج اذا كان هناك حاجة لمكافحة شجرة الزيتون المصابة بمرض أو بحشرة. 
  ) إجماال للتسميد الورقي.% 44-13يستعمل نيترات البوتاسيوم (

غ) 200كلغ) و بور (1كلغ) و فوسفور ( 1متوازن برش المواد التالية في الهكتار: ازوت (لإلشارة، يمكن استخدام التسميد الورقي لبستان بالغ و 
  ).  26(مصدر غ) 100وزنك (

  
  التسميد الخضري -6

ان التسميد الخضري هي طريقة طبيعية وفعالة لتحسين التربة والمحافظة على خصـوبتها مـن خـالل اغنائهـا بـالمواد العضـوية عـن طريـق زراعـة 
  ينة.نباتات مع

 -نفلـة -تـرمس -كرسـنة -فـول -البقوليـات (بيقيـةتتم عملية التسميد الخضري في الخريف بعد تساقط األمطـار الخريفيـة االولـى، بزراعـة  بعـض 
أمــا اذا كانــت . فــي فصــل الربيــع عنــد بدايــة إزهــار البقوليــاتومــن ثــم فرمهــا وطمرهــا  ، بــين اشــجار الزيتــون، فصــة) والنجيليــات (شــعير وشــوفان)

تترافــق عمليــة  مطــار تمنــع ذلــك فــيمكن قــص هــذه النباتــات وتركهــا فــي مكانهــا، ومــن ثــم حراثــة األرض عنــدما تســمح الظــروف المناخيــة بــذلك.األ
    .)4البقوليات (جدول كلغ من الشعير والباقي من  1البذر مع الحراثة، ويستعمل لكل دونم خليط مؤلف من 

  
  )7(مصدر كلغ من الشعير في التسميد الخضري  1مع  : الكميات المستعملة من البقوليات 4جدول 

   
  كمية اآلزوت المعطاة للتربة كلغ/دونم كمية البذار كلغ/دونم  نوع النبتة
 24-9 8  فول

 11-9 4  بيقية

 9-8 5  كرسنة

 22- 17 7  بازيال

 9 12  ترمس

 22-8 1  فصة

 6،4 4  نفلة

  

  بستان الزيتون ري
اف ولكـن يمكـن إعتمـاد الـري اإلضـافي خاصـة فـي الفتـرات الحـارة والجافـة مـن السـنة، مـع اإلنتبـاه لعـدم إعطـاء تعتبر شجرة الزيتـون مقاومـة للجفـ

، تتحدد هـذه كميات مبالغ فيها. تتم عملية الري بحسب العوامل المناخية والموقع الجغرافي. وينصح بري شجرة الزيتون بكميات معتدلة من المياه
ـــات حســـب حاجـــة الشـــجرة، صـــنف ـــة (قـــوام التربـــة الكمي   ، المســـامية Textureها وعمرهـــا، كثافـــة الـــزرع، رطوبـــة التربـــة ومميزاتهـــا الفيزيائي

Porosité(...،.  
  أو المكملة لمياه األمطار. لمياه الري التكميليةالمخزنة في التربة وحاجتها  لمياه األمطاريجب التفريق بين حاجة الشجرة 

  
للهكتــار الواحــد وهــي ضــرورية خــالل ثالثــة مراحــل مــن الســنة  3م 15000و  12000ميــاه تتــراوح بــين يحتــاج محصــول الزيتــون الــى كميــة مــن ال

  ):44(مصدر
 ،بعد مرحلة اإلزهار  
 ،في مرحلة تصلب النواة 

 .في مرحلة زيادة حجم الثمار  
  

بالهكتـار فـي منتصـف تمـوز وكميـة  متـر مكعـب 500ملم من الماء أي ما يوازي  50يكفي تزويد األشجار، في غياب األمطار الطبيعية، بكمية 
-450وأيلـول، فـي المنـاطق حيـث متوسـط كميـة األمطـار السـنوية ( تبلغ كمية مياه الري السنوية، بين شهري آذاراخرى مماثلة في بداية ايلول. 

ة زيتـون مائـدة فـي الهكتـار، شـجر  400متر مكعب بالهكتار. تبلـغ كميـة الميـاه بطريقـة الـري بـالتنقيط، لكثافـة  8500و 6000ملم)، ما بين  650
  ).34(مصدر تقوب تنقيط للشجرة)  4ليتر في الساعة ( 4أيام ودفق  3ساعات كل  10-8أشهر في السنة، لفترة ري  6-5لفترة  3م 3200
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ر فـي اليـوم للشـجرة ليتـ 70تروى أشجار الزيتون خالل السنة ما بين شهر أيار وشهر أيلول، حسب إحتياجات الشجرة والكثافة النباتية، بأقـل مـن 
 ويمكــن إعتمــاد الكميــات التاليــة مــن الميــاه لــري شــجرة الزيتــون (ليتر/شــجرة/يوم)، بعــد عمــر الســت ســنوات، خــالل الســنة ).36مصــدر الواحــدة (
  :حسب الجدول التالي )37(مصدر 

   
 ليتر/شجرة/يوم عمر النصبة

 -انيتشـــــــرين الثـــــــ تشرين األول أيلول-نيسان آذار شباط-كانون الثاني
 كانون األول

 45801008070 سنوات 6أكثر من 

  
  )24 نتاج (مصدرالضارة لشجرة الزيتون في طور اإل  مكافحة األعشاب

يستحســن اســتعمال مبيــد وقــائي ومبيــد  %15-10فــي البســتان المعمــر، خــالل فصــل الشــتاء وقبــل شــهر آذار، اذا كانــت نســبة األعشــاب الضــارة 
يسـتخدم فـي البدايـة مبيـد عشـبي عالجـي وبعـد ثالثـة أو  % 90-75بينمـا اذا كانـت نسـبة الغطـاء النبـاتي عاليـة عالجي لالمتصاص الورقي، ، 

أربــع أســابيع يســتعمل مبيــد عشــبي وقــائي. يمكــن متابعــة هــذه العمليــة خــالل الســنة، حســب الحاجــة، بإســتخدام مبيــدات اإلمتصــاص الــورقي أو 
  بالمكافحة الميكانيكية.
عتبار طبيعة الموقع (شديد االنحدار ام منبسط)، كثافة الزراعة،  وخاصة وجهة الرياح عند تحديد امكانية اجراء مكافحة يجب األخذ بعين اال

  األعشاب الضارة.
   

  تقليم شجرة الزيتون
  

  تعريف وأهداف التقليم
  يعرف التقليم في زراعة الزيتون بمجموعة عمليات تجرى على أجزائه الهوائية بهدف:

 زيادة اإلنتاج.اإلنتاج خالل فترة قصيرة ونمو ثمار ذات مواصفات جيدة و  دخول مرحلة  
 التخفيف من ظاهرة المعاومة أو ظاهرة تناوب الحمل  
  تســهيل ( ازالــة األغصــان المتدليــة علــى األرضو  وع الضــعيفة والداخليــة والمتشــابكةالتخفيــف مــن كثافــة األغصــان عبــر ازالــة الفــر

  )األعمال الحقلية
  الشجرة بطرق تفسح المجال امام الهواء والضوء (أشعة الشمس) من الوصول الى جميع فروع الشجرة وٕاعطائها توجيه تربية

  الشكل المناسب للبيئة.
 .الحد من نمو األمراض الفطرية والحشرات الضارة  
  .المحافظة على التوازن الغذائي الصحيح بين النمو الخضري وانتاج الثمر  
 ) لمنع تجعد الثمار قبل النضوج) وبالتالي التخفيف من التبخر ومن حاجة الشجرة للماء. التخفيف من الجزء الخضري  
  تسهيل القطافل الحد من ارتفاع الشجرة.  

  
  موعد عمليات التقليم

 .يفضل أن يجرى التقليم في فصل الخريف وبعد القطاف مباشرة، أو ما بين شهري كانون األول وشباط  
 بدايـة فصـل الربيـع (خـالل  شـهري -طق الباردة المعرضة للجليد، للصقيع والثلوج، الى آخر فصل الشتاءتؤخر عملية التقليم، في المنا

شباط وآذار ويمكن ان تمتـد الفتـرة حتـى شـهر نيسـان) ألن الجليـد يمنـع جفـاف مكـان القطـع علـى األغصـان ويسـمح بـدخول األمـراض 
  ).6الى الشجرة مما يمنع ظهور النموات الجديدة (مصدر 

 في فصل الصيف، ازالة النموات التي تظهر على اسفل جذع الشجرة.يتم ،  
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 ALTERNANCEالتقليم وظاهرة المعاومة 
مة تتمثل هذه الظاهرة بعدم ثبات اإلنتاجية السنوية لشجرة الزيتون بحيث تكون اإلنتاجية عالية في الموسم األول لتضعف أو تكاد تكون معدو 

  في الموسم التالي.
  )18 -6ى للتخفيف من ظاهرة المعاومة (مصدرالطريقة الفضل

  للتقليل من أثر ظاهرة المعاومة في مزارع الزيتون يجب: 
 ) مرات في السنة) في سنة الحمل الغزير.  3-2الري التكميلي خاصة في فصل الصيف  
 ئي قبـل موسـم الحمـل الغزيـر تنفيذ برنامج التسميد كل سنة بشكل متوازن وخاصة التسميد اآلزوتي. يجب أن يـتم التسـميد الكيميـا

وذلك لتغذية الثمار الكثيرة ولتشجيع الشجرة على تشكيل براعم زهرية علـى النمـوات الحديثـة عـن طريـق إسـتعمال الـرش باليوريـا علـى 
  األوراق وذلك توفيرا للوقت وعدم إنتظار الظروف الجوية المالئمة للتسميد.

  الحمـل الكثيـر، للحفـاظ علـى اكبـر عـدد مـن األغصـان التـي سـتنتج فـي العـام القـادم القيام بتقليم خفيف او عدم التقلـيم، بعـد سـنة
  وبالتالي الحفاظ على البراعم الثمرية والتي تكون باعداد قليلة على الشجرة. أما بعد سنة الحمل القليل، يمكن القيام بتقليم جائر.

  للتقليـل مـن عـدد األزهـار وبالتـالي التخفيـف مـن الثمـار، وبـذلك القيام بالتقليم الجائر قبـل موعـد إزهـار سـنة الحمـل الغزيـر، وذلـك
نوفر للشجرة المواد العضوية الالزمة لزيـادة نسـبة العقـد ونـوفر لهـا الشـروط المناسـبة لتشـكيل نمـوات حمـل حديثـة وبـراعم جديـدة تقـوم 

  بالحمل في السنة التالية. 
  

مـة ويراعـى فـي عمليـات التقلـيم التأكـد مـن قـوة النمـوات الحديثـة حيـث يـتم التقلـيم بشـكل تعتبر عملية التقلـيم ضـرورية جـدًا للحـد مـن ظـاهرة المعاو 
  سم حول محيط الشجرة. 36خفيف إذا زاد طولها عن 

  يتم إجراء التقليم الجائر إذا كانت النموات ضعيفة وقصيرة وذلك لتقوية بعضها. 
  

  Taille Annuelle de Fructificationالتقليم اإلنتاجي السنوي أو تقليم األثمار  طرق 
ميـة والنوعيـة يبدأ التقليم األنتاجي، لالشجار البالغة، عندما تبدأ الشجرة في االنتاج وذلك من اجل المحافظة على استمرارية األثمـار واالنتـاج بالك

  التخفيف من ظاهرة المعاومة (تناوب الحمل). وبالتالي  المناسبتين
  )1(شكل  عملية التقليم اإلنتاجي

  بدأ التقليم بوسط الشجرة لتسهيل دخول اشعة الشمس والهواء خاصة في الشكل الكاسي،  وينتقل الى األغصان الكبيرة. ي
 تتم ازالة األغصان المريضـة والمصـابة بالحشـرات، اليابسـة والمكسـورة والمتشـابكة، األغصـان الحمقـاء (التـي ال  في المرحلة االولى

 Entreالتـي ال تحمـل براعمـا اال الجانبيـة منهـا حيـث المسـافة قصـيرة مـا بـين العجـرتين ()، األغصـان  Gourmandsفائـدة منهـا

noeuds.وتلك األغصان التي أثمرت (  
 يتم تخفيف قسم مـن األغصـان الثانويـة المتفرعـة التـي ابقـي عليهـا سـابقا وقطـع اطـراف االغصـان الرئيسـية فـي  في المرحلة الثانية

  االشجار الكبيرة.
 يتم تخفيف الغطاء الورقي لتهوئة وٕانارة الشجرة مما يساعد على تحسين عمل األوراق واألزهار  لثالثةفي المرحلة ا 

  

    
  

  بعد عملية التقليم         قبل عملية التقليم
  

  )11ل وبعد التقليم اإلنتاجي (مصدر : شجرة الزيتون قب1شكل 
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  Taille de Renouvellementالتقليم التجديدي 
والتـي أصـبح إنتاجهـا ضـعيفا والمحافظـة علـى الشـجرة القديمـة  الهرمـةالمعمـرة و  إعادة الحيوية واإلنتاجية ألشجار الزيتون ديد إلىيهدف تقليم التج

  وخاصة السليمة من األمراض لما لها من أثر تاريخي وٕاجتماعي.
  موعد التقليم التجديدي

  يتم التقليم التجديدي من شهر كانون األول حتى شهر آذار.
  لتقليم التجديديطرق ا
 مصابة بالحشرات واألمراض)الغير (لالشجار السليمة و  )4(مصدر  التجديد بطريقة قطع األغصان الرئيسية  

  تجرى هذه العملية تدريجيا على األشجار العالية وذات فروع سفلية مجردة من األوراق.
  العامودية)،  قتطاع قسم من األغصان الرئيسية (من نصف الى ثلثي الفروع المركزيةايتم  
  ثــم يحــتفظ بعــدد مــن األغصــان او الفــروع الرئيســية المكونــة للفــروع مســتقبال وبحيــث يكــون مجمــوع محيطهــا يــوازي محــيط جــذع

  الشجرة، 
  تقصــر أطــراف األغصــان التــي أبقــي عليهــا حتــى إرتفــاع متــر أو متــر ونصــف مــن علــو جــذع الشــجرة الرئيســي، مــع اإلحتفــاظ

  قبل عملية القطع،بالطرود الجديدة التي ظهرت 
 .وأخيرًا يقطع قسم من األغصان الثانوية حتى علو نصف متر وتترك كمية كافية من األغصان لتكوين هيكل الشجرة  

  .)2للشجرة (شكل ويتم خالل السنوات التالية، توجيه تنمية الفروع الجديدة نحو تكوين الشكل المالئم 

      
  

  ملية التقليم التجديديبعد ع          قبل عملية التقليم التجديدي
  )11: شجرة الزيتون قبل وبعد التقليم التجديدي (مصدر 2شكل 

  

 (أنظر تطعيم شجرة الزيتون))  3(مصدر  التجديد بطريقة التطعيم على الجذور  
  

  العناية بعملية التقليم
  تتمثل العناية بعملية التقليم باألرشادات التالية:

 لمصابة.تقليم األشجارالسليمة قبل االشجار ا  
 .إحداث القطع بصورة مائلة مع مراعاة عدم إحداث جروح في لحاء األشجار خوفًا من تسرب األمراض الى األشجار  
 .دهن أماكن القطع الكبيرة بمادة "القطران" أو "الماستيك" لحماية الشجرة من الحشرات واألمراض ومن اليباس  
 ع الشـجرة بحيـث تاخـذ الشـجرة الشـكل الكأسـي الكـروي مـن الخـارج ممـا إزالة كامل األغصان الطفيلية التي تظهر على كعـب جـذ

  يسهل عملية القطاف والتقليم للسنة التالية.
  إبعاد األغصان المقطوعة خالل أسبوع على األكثر من البستان وحرقها حتى ال تصـبح مـأوى للحشـرات، علـى ان ال تحـرق بعـد

  شهر نيسان.
 ماء الجافيل" بعد قطع األغصان المريضة. تعقيم ادوات التقليم بمادة الكحول أو"  
  لتقلـيم وال يـؤدي إن إستعمال المنشـار اآللـي يسـرع عمليـة القطـع واعلما إستعمال أدوات حادة بسيطة كالمقص والمنشار والسكين

  .الى ذبول الشجرة
 يم (ويفضل إضافة السماد العضوي إعطاء الشجرة كمية من السماد اآلزوتي لدفع نمو الطرود الجديدة التي تبرز بعد عملية التقل

  في هذه المرحلة في حال توفره).
  الحد قدر األمكان من عمليات القطع للتبكير في انتاج الشجرة في السنوات األولى (ال تثمر شجرة الزيتون اجماال بعمر السـنتين

  سنين من زراعتها). 5أو  3اال بعد 
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  الفصل الثالث
  المكافحة المتكاملة           

        
الــذي يأخــذ فــي  -بأنــه: "نظــام حمايــة ضــد أعــداء  الزراعــة 1967مصــطلح "المكافحــة المتكاملــة" عــام  FAOعرفــت منظمــة األغذيــة والزراعــة 

لـى حسبانه البيئة الخاصة وحركية الجماعات المدروسة. يستخدم كافة التقنيـات والوسـائل المناسـبة، وبالشـكل األكثـر مالئمـة، بهـدف المحافظـة ع
  .)22(مصدر الحشرية أو اآلفات في مستويات أضرارها المحتملة" الجماعات 

، حددت "المنظمة العالمية للمكافحة البيولوجيـة" مصـطلح "المكافحـة المتكاملـة" علـى أنهـا: "عمليـة مكافحـة ضـد األحيـاء الضـارة، 1977في عام 
ئيـة والسـمية، مانحـة صـفة األولويـة لألنشـطة التـي ترفـع الحـد مستخدمة مجموعة من الطرائق التي يجب أن تستجيب للمتطلبـات اإلقتصـادية والبي

  ).22(مصدر الطبيعي ألعداء اآلفات مع إحترامها للعتبة أو للقدرة اإلقتصادية للمكافحة" 
خسـارة إن العتبة اإلقتصادية هي "المستوى الـذي إذا مـا تجاوزتـه األضـرار يصـبح التـدخل ضـروريًا، وبـدون ذلـك التـدخل سـوف تتعـرض الزراعـة ل

  .)22(مصدر تتجاوز كلفة مختلف إجراءات المكافحة، والتأثيرات غير المرغوبة التي قد تنتج عن تلك المداخلة" 
ة ثمـار تتباين طرق المكافحة كثيرًا ومنها المكافحة الحيوية التي تتمحور حول ثالث آفات تعتبر األكثر أهميـة مـن الناحيـة اإلقتصـادية وهـي ذبابـ

  تون وحشرة الزيتون القشرية السوداء؛ المكافحة الكيميائية والممارسات الزراعية.الزيتون، عثة الزي
  

  المتكاملة  برنامج المكافحة
هي نظام يستخدم فيه عدد من الوسائل الزراعية، البيولوجية  IPMإن اإلدارة المتكاملة لآلفات 

ة إلى دون العتبة والميكانكية تساهم معا" في تخفيض مستوى الضرر الناتج عن حشرة أو آف
اإلقتصادية الحرجة، وتبقى المكافحة العالجية بالمبيدات الحل األخير الذي يجب ان يلجأ إليه 

  المزارع عندما لم تفلح كل الوسائل المذكورة سابقا" في إبقاء معدل اإلصابة منخفضا".
قا" إصابة يترتب على المزارع أن يقوم ببعض األعمال الزراعية الضرورية لتالفي الحلذلك 

  التالية: التوصياتتتضمن هي و  اإلقتصادية محصوله ببعض اآلفات واألمراض
 عدم الزراعة في أراضي موبوءة سابقا" بأمراض خطيرة 

  األراضي السيئة الصرف وتأمين تصريف جيد للمياهتجنب 

 قبل الزرع  معالجتهاو  (النيماتود) اجراء فحص للتربة من حيث األمراض الفطرية، البكتيرية والديدان الثعبانية  

 الفطرية والبكتيرية األمراض ،الفيروسية الشبيهة، األمراض الفيروسية ،خالية من عدد من اآلفات الزراعية شتول مصدقة اختيار  

  إعتماد مسافات زرع مناسبة 

 لبعض اآلفات مرتعاتعتبر  فهي القضاء على األعشاب الّضارة داخل وحول البستان 

 لتفادي نقل بعض اآلفات وبذور األعشاب العضوي المتخمروزيادة محتواها من المادة العضوية باستعمال السماد  تحسين بنية التربة 

 ازالة األغصان والفروع المصابة بشدة وحرقها 

   طلي جذوع األشجار واألفرع الهيكلية في الربيع بالكلس المطفى للوقاية من الحشرات التي تصيب الخشب 

 ل عند اإلنتقال من شجرة الى أخرىتطهير معدات التشحي  

  تجنب الزيادة في الري والتسميد اآلزوتي 

  لبعض اآلفات الزراعية  ا"مشترك "ثانوية بين األشجار التي يمكن أن تكون عائالتجنب زراعة محاصيل  

   ؟متى يجب التدخل للمكافحة
 وهو الحد  عندما تصل نسبة اإلصابة الى الحد اإلقتصادي الحرج لإلصابة

  أكثر من كلفة العالج. فةالذي من بعده تصبح قيمة األضرار التي تسببها اآل

 التاريخ (يوم / شھر)

بة
صا
اإل

ة 
سب
ن

 

  الحد اإلقتصادي الحرج  عدم المكافحة

 ضرورة المكافحة

  

IIIPPPMMM   
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     ؟كيف تتّم المراقبة الحقلية
 كل أسبوعين على األقلمرة  باستمرار مراقبة البستان 

  إتباع توصيات مشروع اإلنذار المبكر لآلفات واألمراض الزراعية (مشروع التنمية الزراعية ADP (
 حرارةعطيات المناخية الصادرة عن محطات الرصد الجوي (زيادة في الرطوبة، الذي يستخدم الم

 لمعرفة قرب انتشار مرض أو حشرة   )ندىوجود او  مناسبة

 واإلياب ضمن نظام التعرج أو نظام الذهاب من البستان % 10بنسبة  إختيار عينات من األشجار     
 

  
  
  

 

  10)اسطة مكبر (عدسة العين المجردة او بو بمراقبة الحشرات  x   أو هّز األغصان فوق
 سبيرتو،قمع مرتبط بكوب يحتوي على ماء أو  فوق صينية أو

  موزعة       الدونم الواحدفي والثمار  األغصان، من البراعم، األوراقعينة  100مراقبة
                             أشجار / الدونم  10عينات من كل 10على الشكل التالي: 

  .شجرة / الدونم 20 عينات من كل 5أو 

  ذبابة الزيتون في مرحلة اإلثمار: مراقبة "، مثالولنوع اآلفةالشجرة وفقا" لمراحل نمو تؤخذ العينات على ارتفاع مستوى اإلنسان و   
  من بيض، يرقات او حشرات بالغة حشريةوجود أي تشوهات أو إفرازات أو مجمعات البحث في العينات عن 

 المصائد لرصد أول ظهور الحشرات البالغة.  مإستخدا 
  

  المكافحة الكيميائيةأسس 
، ومعرفة دورة حياتها من أجل تحديد نوع )حشرة، فطر، بكتيريا، فيروسعلى التشخيص الدقيق لآلفة ( IPMيعتمد سر نجاح المكافحة المتكاملة 

يجب اإلنتباه إلى وجود األعداء الطبيعية . على المبيد اآلفة أكثر حساسيةكون عندما تالصحيح للتدخل  والوقتالمبيد المناسب لها نوع المكافحة، 
اتات تأمين النبإختيار مبيدات أقل سمية لها و عليها عن طريق والعمل على الحفاظ  ومراقبة مدى مساهمتها في القضاء على الحشرات الّضارة

   :المكافحة الكيميائيةبرز اسس من أجدا" لها.  ا"يشكل غبار لقاحها مصدر غذائي مهم ذ، إلها جاذبةالحرجية ال
  إستشارة مهندسين زراعيين  ع (حضور دورات تدربية) أوالخبرة الفنية لدى المزار توفر 

 مبكرا"  فاتآلمراقبة البستان باستمرار لرصد ا 

 فات الزراعيةفحة الوقائية مثل رش المركبات النحاسية وٕاتباع توصيات مشروع اإلنذار المبكر لآلاعتماد المكا 

 الرش فقط عند تخطي الحد الحرج لإلصابة 

   إختيار المبيد المناسب لآلفة وعدم تخطي الكمية والتركيز المسموح بهما واحترام فترة األمان المذكورة على العبوة 

  التناوب في المبيدات لتجنب اكتساب المناعة لدى اآلفات  
  الطبيعيةاستخدام مبيدات اقل سمية في حال وجود األعداء 

 معرفة حساسية النبات على المبيد المستخدم 

 معرفة أثر المبيد على النحل وتجنب الرش خالل فترة اإلزهار 

  د أكثر من آفة معرفة قابلية المبيد للمزج مع مبيدات أخرى في حال وجو 

 األمان المذكورة على العبوة  استعمال مبيدات أقل سمية قبل القطاف وٕاحترام فترة 

 باع جميع المعلومات واإلرشادات الموجودة على عبوات المبيدات بشكل جيد والتقيد بهاقراءة وٕات 

 في السنة المقبلة واإلعتماد عليها تسجيل كل المعلومات المتعلقة باآلفات التي تّم رصدها في البستان في سجالت 

  درجة مئوية 30عدم الرش عندما تتعدى درجات الحرارة 

  بها من قبل وزارة الزراعة وغير محظر إستخدامها في دول اإلتحاد األوروبيإستخدام مبيدات مصرح يجب           
(EC Prohibition Directive List 79 / 117 / EC) 

  

 نظام الذهاب واإلياب  نظام التعرج

 محطة رصد جوي

 الحشرات بواسطة ھز األغصان  مراقبة
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   أسماء اآلفات المرضية والحشرية لشجرة الزيتون
  

إسم المرض أو الحشرة باللغة 
  العربية

إسم المرض أو الحشرة باللغة
 الفرنسية

الحشرة باللغة إسم المرض أو 
  اإلنكليزية

اإلسم العلمي للفطر او الجرثومة 
  (البكتيريا) المسببة للمرض أو الحشرة

 اآلفات المرضية الفطرية
مرض عـين الطـاووس او مـرض تبقـع

  اوراق الزيتون
OEIL DE PAON
TAVELURE DE 
L’OLIVIER

PEACOCK'S EYE 
OLIVE LEAF SPOT 

“Cycloconium oleaginea” 
“Spilocaea oleaginea” 
 

  مرض شلل الفرتيسيليوز
 الفرتيسيليوزياومرض ذبول الزيتون 

VERTICILLOSE-
DEPERISSEMENT 

VERTICILLIUM WILT 
 “Verticillium dahliae” 

 FUMAGINE – NOIR DE  مرض الشحبيرة أو مرض الفحمى
L’OLIVIER   “Capnodium oleaginum” 

 ”Armillaria mellea“    مرض تعفن الجذور

الجرثوميةاآلفة المرضية

 .TUBERCULOSE OLIVE KNOT “Pseudomonas syringae pv  سل الزيتون
Savastanoi” 

اآلفات الحشرية
  ذبابة ثمار الزيتون

 
LA MOUCHE DE 
L’OLIVIER- 

OLIVE FLY 
 

“Bactrocera oleae” 
“Dacus oleae” 

  نمشة الزيتون السوداء
 ”COCHENILLE NOIRE BLACK SCALE “Saissetia oleae  الحشرة القشرية السوداء

 LA TEIGNE DE عثة الزيتون (القاطوع)
L’OLIVIER OLIVE MOTH « Prays oleae » 

 ”SCOLYTE ou "NEIROUN" OLIVE BEETLE “Phloeotribus scarabaeoides  نيرون الزيتون

 PSYLLE DE L’OLIVIER ou بسيال الزيتون (دودة الزيتون القطنية)
“COTON”OLIVE PSYLLID “Euphyllura olivine” 

 ”ZEUZERE ou COQUETTE LEOPARD MOTH “Zeuzera pyrina  حشرة حفار ساق الزيتون

 PYRALE DU JASMIN JASMIN MOTH "Palpita (Morgaronia) فراشة الياسمين (دودة براعم الزيتون)
unionalis” 

 CHARANCON  قارضة أو سوسة اوراق الزيتون
L’OTIORRHYNQUE WEEVIL “Otiorrhynchus cribricollis” 

  سوسة الزيتون
 

CECIDOMYE DES 
ECORCES DE L’OLIVIER  “Resseliella oleisuga” 

 ”THRIPS DE L’OLIVIER OLIVE THRIPS “Liothrips oleae تريبس الزيتون

 ”ACARIENS OLIVE MITES “Aceria oleae  (االكاروز)حلم براعم الزيتون

 ”OLIVE SCALE “Parlatoria oleae   حشرة الزيتون القشرية

 ”Pollinia pollini“    حشرة الزيتون القشرية

خنفســـاء قلـــف افـــرع الزيتـــون ( خـــردق
  الزيتون)

COLÉOPTÈRE DE BOIS 
D’OLIVIER  
HYLESINE DE L’OLIVIER

OLIVE BORER “Hylesinus oleiperda F.” 

  ذبابة اوراق الزيتون
 

CECIDOMYE DES 
FEUILLES ET DES 
PEDONCULES 

OLIVE GALL LEAF 
MIDGE “Dasyneura oleae” 

 CECIDOMYE DE  ذبابة قلف اغصان الزيتون
L’ECORCE OLIVE BARK MIDGE “Clinodiplosis oleisuga” 
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  مكافحة آفات شجرة الزيتون
 اآلفات المرضية الفطرية

  بين شهري آذار وآب.ارة والرطبة خاصة تتكون وتتطور األمراض الفطرية خالل األوقات الح
(عـدم اسـتخدام المبيـدات الكيميائيـة فـي مرحلـة فـي أواخـر فصـل الشـتاء و فـي فصـل الخريـفيستحسن استخدام المكافحة الوقائية قبل ظهور عوارض المرض 

  اإلزهار).
ليتر ماء)  10غرام/  150-125(ون من مزيج كبريت النحاس والكلس المك Bouillie Bordelaise"بوردولي" تتم المكافحة الوقائية باستخدام المبيد الفطري 

  ليتر ماء) الى المبيد الفطري. 10غرام/ Fénoxycarbe  )4، ويمكن إضافة المبيد 
تخدام كفوف ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر جيدا (خطورة طريقة تحضير المادتين) وٕاس ،إذا لم يتوافر في األسواق Bouillie Bordelaiseيمكن تحضير * 

  ونظارات خاصة وآمنة.
  Chaux Eteinte ouغـرام مـن الكلـس ( 50) في ليتر ماء، ثم وضع بحـذر شـديد وبـبطء حـوالي 4CuSOغرام من سلفات النحاس ( 40يتم تذويب حوالي 

CalciumHydroxyde de  2Ca(OH)على ليترين من محلول البوردولي. ) في ليتر ماء (إضافة الكلس في الماء)، وأخيرا يمزج المحلولين ويتم الحصول  

  األمراض
  مراض الفطريةاأل -1

 مرض عين الطاووس او مرض تبقع اوراق الزيتون
Cycloconium oleaginea 

Spilocaea oleaginea 
ار خاصة خالل في المناطق الساحلية وفي الوديان بسبب تعرضها لرطوبة جوية مرتفعة وهطول متكرر لالمط "من اكثر امراض الزيتون انتشارا

  فصلي الخريف والربيع.
  مرض عين الطاووسأعراض 

  .بقع دائرية (بنية، صفراء أو خضراء اللون) على وجه الورقة العلوي، ذات مظهر يشبه العيون الموجودة على ريش الطاووس  
 .بقع دائرية داكنة على الوجه السفلي للورقة  
 .بقع بنية متطاولة على أعناق األوراق أو الثمار   

 
  أضرار مرض عين الطاووس

 ،إصفرار األوراق وتساقطها بكميات كبيرة قبل اآلوان من على األفرع السفلية  
 ،(خسارة في البراعم اإلبطية) ضعف في نمو وتطور الشجرة 

  تردي نوعية الزيت.سقوط مبكر للثمار، إنخفاض في اإلنتاج الثمري و 

  
  
  
  
  
  
  
  

  عين الطاووسعوامل مؤثرة في مرض 
 16(     المرض من ايلول حتى نيسان (خالل فصلي الخريف والربيع)، نظرا لتوافر الشروط المناخية المالئمة من حرارة ينتشر –

  ) ومع بداية هطول األمطار.%85-80م) ورطوبة مرتفعة (24°
  ،عدم التقليم. الكالسيوم،  األفراط في التسميد اآلزوتي ونقصتؤثر الممارسات الزراعية في مدى إنتشار المرض، كاإلفراط في الري  

 )5بداية ظهور البقع على أوراق الزيتون (مصدر   )15تطور اإلصابة بمرض عين الطاووس (مصدر 
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  مرض عين الطاووساستراتجية المكافحة ل
 المراقبة الحقلية  

 يتم اإلختيار العشوائي ألربعة أشجار متجاورة فـي القطعـة النموذجيـة (هكتـار)، وخمسـة أفـرع علـى كـل منهـا في شهري تموز وآب :
دقــائق علـــى درجـــة حـــرارة مئويـــة  3- 2لمـــدة  %5يـــز بترك NaOHتؤخــذ ورقتـــان. تنقـــع األوراق فـــي محلــول هيدروكســـيد الصـــوديوم 

  ).42(مصدر م لالوراق المعمرة، بنتيجة ذلك تظهر بقع سوداء لدى األوراق المصابة° 60- 50لالوراق الفتية، و° 30  - 25
 صادي الحرج أو العتبة اإلقتصاديةالحد اإلقت  

 5%  نسبة األوراق المصابة.من  
  المتكاملةالمكافحة  

 األساليب الزراعية  
 واختيـــار اصـــناف مقاومـــة مثـــل  تجنـــب زراعـــة االصـــناف الحساســـة (الصـــوري، البلـــدي، النبـــالي) فـــي المنـــاطق الشـــديدة الرطوبـــة

 المانزانيال والبيشولين.

 .(بعد القطاف مباشرة أو في أواخر شهر شباط) تطبيق التقليم الجيد 

 .عدم اإلفراط في الري والتسميد اآلزوتي 

 ار تجنبا لزيادة كثافة األفرع وتزاحم األشجار.ترك مسافات كافية بين األشج 

 .حراثة التربة لدفن االوراق المصابة 

 .تفادي الزراعات الموسمية داخل بساتين الزيتون  

 المكافحة الكيميائية  
  تتم المكافحة، في فصلي الربيع والخريف، عند ظهور النقاط السوداء على األوراق:

  بعد هطول آخر األمطار الربيعية، وحتى اوائل نيسان شرط ان باط واوائل شهر آذارفي آواخر شهر شتتم المكافحة الربيعية ،
  تتم قبل مرحلة االزهار، مع تفادي إستعمال المستحضرات النحاسية في مرحلة تفتح األزهار.

  عمليـة المكافحـة قبـل  ، (مـن الممكـن ان تـتمبعد القطاف وبعد تسـاقط األمطـارتتم المكافحة الخريفية لعدة سنوات متتالية، مباشرة
 القطاف اذ ليس لها أي تأثير على المحصول).

 .تتكرر عملية الرش إذا تسببت األمطار في غسل المبيد  
  من أهم المبيدات الفطرية المستعملة: 

 ،أوكسـيكلور النحـاس ( المـواد النحاسـية Oxychlorure de Cuivre)250 /أوكسـيد النحـاس  - ليتـر) 100غOxyde cuivreux 
 100غ/ 250(وســـلفات النحـــاس  ليتـــر) 100غ/250( Hydroxyde de cuivreهيدروأوكســـيد النحـــاس  –ليتـــر) 100غ/ 250(

 .)ليتر)

  ويمكن أيضا إستخدام بعض المبيدات المسجلة كمادة فعالة على الالئحة اإليجابية حسب(Directive91/414/CE)  :مثل  
 ،المانكوزيب  مبيد وقائي يعمل بالمالمسة Mancozèbe)160 /ليتر) 100غ.  
 مبيد فطري Krésoxim-Méthyl )100 .(غ/ هكتار  

  
  

  الفرتيسيليوزياو مرض ذبول الزيتون مرض الشلل الفرتيسيليوزي

Verticillium dahliae 
  

  اعراض وأضرار مرض ذبول الزيتون الفرتيسيليوزي
  تظهر االعراض في بداية ونهاية فصـل الربيـع وفـي بدايـة فصـل الصـيف لـدى

  الشجار البالغة.ا
 .تؤدي االصابة في فصل الربيع الى عدم إزهرار الشجرة  
 .تؤدي االصابة الى موت مبكر في بعض االشجار الفتية المصابة  
 :تتميز أعراض اإلصابة بالذبول أو "األفرع اليابسة" مع نوعين من الذبول 

 

  
 

أعراض مرض ذبول الزيتون 
 )32الفرتيسيليوزي (مصدر 
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 "الذبول البطيء"   
 وجي تظهر االعراض في أواخر نيسان في الطور الفينولC  وتتطور تدريجيا أثناء الربيـع وحتـى

        D, E, F, Gبداية الصيف في األطوار الفينولوجية 
  تبــدأ أعــراض التــدهور البطــيء علــى فــرع واحــد فــي الشــجرة المصــابة، مــن قاعــدة الفــرع الــى القمــة، ثــم تنتقــل تــدريجيا الــى

  باقي اجزاء الشجرة.
  تمًا، وتسقط قبل أن تجف كليًا.لونًا أخضرًا قا أوراق البراعم المصابةتكتسب  
  يميل بعدها الى البني.تأخذ البراعم لونًا بنيًا مائًال لإلحمرار، بينما يكون اللون داخلها كستنائيًا قاتمًا  
  .إذا حدثت اإلصابة في فترة اإلزهار، تجف النورات الزهرية وتبقى االوراق واألزهار الميتة والجافة عالقة على الشجرة  
  األشجار في مرحلة اإلثمار، تكون الثمار صغيرة ومجعدة.إذا أصيبت  

 "الذبول السريع"   
  الطـور الفينولــوجي  فــي نهايـة الشــتاء وأوائـل الربيــعيظهـر)A et B -  مـوت ســريع لألغصـان واألفــرع ) ويـؤدي الــى

  الثانوية، وأحيانا لألفرع الرئيسية. 
 عدة.يكتسب الخشب لونا بنفسجيا يتقدم من قمة الفرع نحو القا  
 .تتلون األنسجة الداخلية واألوعية الجهازية للمناطق الميتة بلون كستنائي قاتم وداكن  
  ،تصبح أوراق األفرع المصابة بنية اللون، يتجعد سطحها العلوي كما وتنثني علـى نفسـها طوليـا وتبقـى عالقـة علـى الفـرع

  وفي بعض األحيان تلتف على األغصان.

  تيسيليوزيالشلل الفر عوامل مؤثرة في مرض 
القــدرة علــى البقــاء حيــا فــي التربــة طيلــة عــدة ســنوات، ويســتمر فــي األراضــي غيــر المزروعــة أو التــي ال   Verticillium dahliaeيمتلـك فطــر 

  تحرث إال نادرا.
  

  األسباب التي تؤدي الى ظهور مرض شلل الفرتيسيليوم:من 
 .(موبوءة) مصدر الغراس المزروعة  
 القطن، البندورة، الفصة واألشجار المثمرة ذات النواة او زراعات حساسة اخرى. اذنجانيات، القرعيات، ين مزروعة سابقا بالببسات  
 .زراعة الخضراوات وبعض المحاصيل بين االشجار  
  تواجد بعض األعشاب الضارة مثل رجل األوزChénopode  القطيفة ،Amarante  والشيخة أو الشرونة Séneçon .  
 السمدة اآلزوتية بكميات كبيرة. تزداد قابلية األشجار لإلصـابة بمـرض الـذبول بزيـادة السـماد العضـوي وكنتيجـة الري الزائد واضافة ا

  ).43(مصدر لنقص عنصر البوتاسيوم 
  م.° 27و  21تربة رطبة وحيث درجة الحرارة تتراوح ما بين  
 .استخدام ادوات غير معقمة للتقليم والتطعيم وجروح في الجذور  

  لمكافحة لمرض ذبول الزيتون الفرتيسيليوزياستراتيجية ا
  ال توجد حاليا أية مكافحة عالجية لمرض الفرتيسيليوز

  المتكاملةالمكافحة  
 األساليب الزراعية  

 .اعتماد شتول موثقة صحيا (في المشاتل) واصناف واصول مقاومة لألمراض عند إقامة بستان زيتون جديد  
  ســابقا بالخضــار (خاصــة مــن العائلــة الباذنجانيــة أو القرعيــة) وعــدم زراعتهــا بـــين عــدم اقامــة بســاتين فــي اراض كانــت مزروعــة

  أشجار الزيتون. 
  علــىو  2-ملــل.م 25-20 بمــادة الكلــوربركرين بنســبةالتأكــد، قبــل الــزرع، مــن خلــو التربــة مــن المــرض وتعقيمهــا. يمكــن حقــن التربــة 

  ).43(مصدر سم أثناء عملية إعداد الحفر للغرس  25عمق 
 ة األعشاب الضارة المنتشرة تحت أشجار الزيتون. مكافح  
  من الري "بالجر".  ٕاستعمال طريقة الري بالتنقيط بدالتنظيم عمليات الري بشكل مدروس و  
  تطبيــق التســميد المتــوازن (اضــافة االســمدة البوتاســية، اســتخدام االســمدة العضــوية المخمــرة جيــدا، خفــض كميــة اآلزوت وزراعــة

 ار وقلبها خضراء إلعاقة إتصال لقاح الفطر بجذور أشجار الزيتون).ليات بين األشجيالنج

 ) فالحات في السنة). 4تجنب الحراثة العميقة واالقالل منها 

 .إقتالع األشجار المصابة بشدة من جذورها وعزلها وحرقها  
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 صدرا جديدا لإلصابة.جمع األوراق المتساقطة من األشجار المريضة من على سطح التربة وحرقها بعيدا لكي ال تصبح م  
 تعقيم ادوات التقليم بمادة هيبوكلوريت الصوديوم Sodium Hypochlorite  

 المكافحة البيولوجية  
  البدء بالتوجه الى اعتماد المكافحة البيولوجيةAspergillus terrus, Talaromyces flavus 

  
  

  مرض الشحبيرة أو مرض الفحمى
Capnodium oleaginum 

 

  يرةاعراض مرض الشحب
الشــحبيرة هــو مــرض فطــري ثــانوي، عبــارة عــن غبــار أســود ينمــو علــى المــادة العســلية التــي تفرزهــا بعــض الحشــرات، مثــل بســيال الزيتــون والنمشــة 

   السوداء، على سطح االوراق والفروع.
وبالتـــالي يـــؤدي الـــى  والتمثيـــل الضـــوئي يـــؤثر هـــذا المـــرض ســـلبيا علـــى عمليـــة تـــنفس االوراق

   الشجرة. اضعاف
  استراتجية المكافحة لمرض الشحبيرة

  (في شهر آذار) المتكاملةالمكافحة  
 األساليب الزراعية  

 .غسل الجذع واألغصان بالصابون إلزالة الغبار األسود  
 .اعتماد تقليم وتسميد آزوتي متوازن 

  
  

 مرض تعفن الجذور
Armillaria mellea 

  
  بمرض تعفن الجذورأعراض االصابة 

 ذور، العنق والجزء األسفل للجذع. مرض فطري يصيب الج  
 ،األوراق صغيرة الحجم مع إصفرار وذبول تصاعدي  
 ذبول ويباس الشجرة بشكل سريع.  

  
  عوامل مؤثرة بمرض تعفن الجذور

 .زراعة االشجار في اراض شديدة الرطوبة  
  .عدم تصريف المياه الزائدة في البساتين  
 ) م° 25-20ارتفاع درجة حرارة التربة.(  

  
  تجية المكافحة لمرض تعفن الجذوراسترا

  المتكاملةالمكافحة  
 األساليب الزراعية  

 .عزل الشجرة، وقلعها من االرض مع جذورها ومن ثم حرقها مع تنظيف التربة من بقايا الجذور للتخلص من المرض نهائيا  
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  تعفن الجذورمرض 

  نمو الشحبيرة على األوراق
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  مراض الجرثوميةاأل -2
 مرض سل الزيتون

Pseudomonas syringae pv. savastanoi 

  مرض سل الزيتونعراض وأضرار أ
  .  شهر تشرين االول حتى شهر حزيرانتتكون االصابة من 

  فـــي ظهـــور ورم دائـــري صـــغير (درنـــة) ، بلـــون أخضـــر باهـــت، علـــى االغصـــان والجـــذور
  ،فصل الربيع

  تطور الدرنات لتصـبح بنيـة اللـون مـع ظهـور تشـقق وتخشـب، وتحولهـا الـى عقـد قطرهـا
  شكلها كروي، مم، سطحها أملس، 5الى  3  من

 .ظهور بعض الدرنات الصغيرة على االوراق وعنقها 

 تغييــر فــي طعــم ثمــرة الزيتــون وتــدني ، فــاض كميــة الثمــارتشــوه وعــدم نمــو الثمــار، إنخ
  نوعية الزيت.

 .موت األفرع والبراعم  
 .ضعف مستمر للشجرة، دون التسبب بموتها   

  مرض سل الزيتونالعوامل المؤثرة في 
  ا منتشر في معظم مناطق زراعة الزيتون.مرض جرثومي معد جد

 .تواجد ذبابة ثمار الزيتون  
 .(دخول المرض الى نسيج النبات والى حبة الزيتون عبر عنق الثمار) الجروح الحديثة التكوين 

   م).°25و22العوامل المناخية (جليد، شتاء كثيف، رطوبة عالية مع حرارة مثلى لتطور الجراثيم بين 

 مثل الياسمين، الدفلة، الدردار .... تواجد نباتات أخرى  

  استراتيجية المكافحة لمرض سل الزيتون
  تساعد على الحد من إنتشاره. المكافحة الوقائيةال توجد مكافحة فعالة لهذا المرض، إال إن إتباع بعض الخطوات في 

  المتكاملةالمكافحة  
 األساليب الزراعية  

 .زراعة أصناف مقاومة  
  قبة مصادر اإلكثار والعناية ببساتين األمهات).غراس سليمة (مرازراعة  
 .عدم أخذ طعوم من أشجار مصابة  
  في البساتين المصابة، وقطع االغصان المصابة وحرقها مباشرة.  خالل فصل الصيف التقليم المبكراعتماد 

 رة الــى اخــرى مــع عــدم اخــذ تنظيــف معــدات التقلــيم والتطعــيم بمــواد مطهــرة (محلــول هيبوكلوريــت الصــوديوم) قبــل االنتقــال مــن شــج
  الطعم من االشجار المصابة.

 ) والبدء باألشجار السليمة.%1عند إجراء عملية التقليم، يفضل دهن مكان التقليم بمزيج محلول البوردولي (  
 .جمع الثمار في المناطق التي تعاني من شدة اإلصابة بالمرض بطرق يدوية أو آلية  
 ة القطاف.عدم ضرب األشجار بالعصا أثناء عملي  
 .عدم جمع الثمار المبللة بماء المطر  
 .عدم زراعة الزيتون في المناطق الرطبة  
 .الحفاظ على توازن نمو األشجار بحيث ال يبقى عليها اال االوراق الضرورية للنمو  

 المكافحة الوقائية الكيميائية  
  ردولي او القطران مع كبريت النحاسوذلك بسكين حاد وطلي اماكنها بمحلول البو  في شهر حزيراناستئصال االورام 

  (محلول بوردولي) في فصل الشتاء، بعد التقليم وبعد القطاف.في فصل الخريفرش االشجار بالمواد النحاسية ،  
  
  

  )21(مصدر   مرض السل على أغصان الزيتون 
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  الحشرات
 ذبابة ثمار الزيتون

Bactrocera oleae  
   ي تحدثها.تحتل ذبابة ثمار الزيتون المرتبة األولى بين حشرات الزيتون من حيث األضرار الت

   بيولوجيا ودورة حياة حشرة ذبابة ثمار الزيتون
 .تبيض األنثى داخل ثمرة الزيتون وتتغذى اليرقات على لب الثمرة  
  تمضـي الحشـرة علـى شـكل شـرنقة(عذراء سـاكنة) بـين االغصـان، في فصل الشـتاء :

  سم. 6-5في بقايا معاصر الزيت، وفي التربة حتى عمق 
  فــي النصــف الثــاني مــن شــهر فــي المنــاطق الســاحلية، و فــي شــهري ايــار وحزيــران

فـي المنـاطق الداخليـة المرتفعـة والجبليـة: تظهـر ذبابـة  وفي شهري آب وأيلـول تموز 
  ثمار الزيتون.

 بوضع البيض على أصناف الزيتون الباكورية والمروية بمعدل بيضة لكل حبة زيتون.  األنثى تبدأ  
  طق والظروف المناخية.اجيال وذلك حسب المنا 7الى2للحشرة  
  اسابيع. 5الى  3يستغرق الجيل الواحد من وضع البيضة الى الذبابة من   

   أعراض وأضرار اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون
 .تساقط الثمار على األرض قبل نضجها، وتصبح ثمار زيتون المائدة غير صالحة للتخليل والتسويق  
 من وزنها. %20و  3ما بين  إتالف لب ثمار الزيتون مما يؤدي الى فقدان  
  وتدني مواصفاته ونوعيته (إرتفاع نسبة الحموضة في الزيت المستخلص من الثمار المصابة).%50و  %20انخفاض نسبة الزيت ( حتى (    
  مـن اإلنتـاج  %80مـن المحصـول، ويمكـن أن تـؤدي اإلصـابة الـى تلـف  %30وصول الخسـارة السـنوية الناتجـة عـن هـذه الحشـرة الـى

   المناطق التي ال تعتمد المكافحة.في 
  الزيتونمساهمة الحشرة في نقل مرض سل.  

  

  

  

  

  

  المناخية المناسبةالعوامل 
  م.°30و 20تتكاثر الحشرة بين   
 .تسبب درجات الحرارة الصيفية المرتفعة، مع إنخفاض في الرطوبة النسبية، الى الحد من عدد الجماعات الحشرية البالغة 

  ةالعوامل الحيوي
(مصـدر     يصيب عدد هام من الطفيليات ذبابة ثمار الزيتون في لبنان ولكن فعاليتها ليست كافية لمقاومة جماعات الذبابة. من هذه الطفيليات

47(، Prolasiptera berlesiana, Opius concolor, Eupelmus urozonus, Pnigalio mediterraneus    
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 حشرة ذبابة ثمار الزيتون
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يرقات ذبابة ثمرة الزيتون 
  )32 داخل الثمار (مصدر

ثمار الزيتون مصابة بلسع 
  الذبابة
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Opius  concolor Eupelmus urozonus 
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  توناستراتجية مكافحة ذبابة ثمار الزي
 المراقبة الحقلية   
 يجب متابعة تطور الذبابة بصفة مستمرة خاصة عندما تصبح الظروف المناخية مالئمة لتكاثرها.خالل فصلي الصيف والخريف :  
 يتم رصد الحشرة الكاملة باستعمال مصائد غذائية أو لونية الجـذب أو فرمونيـة وتعـاين الحشـرات العالقـة فـي ابتداء" من شهر حزيران :

  يدة أسبوعيا وتعد اإلناث والذكور بشكل منفصل. المص
مصــائد لكــل هكتــار وعلــى علــو المتــر ونصــف أو المتــرين: مــن الجهــة  5 -3 دونمــات أو 3توضــع هــذه المصــائد بمعــدل مصــيدة واحــدة لكــل 

تتجـدد  .أيار حتى شهر أيلـول من شهر، ومن الجهة الشمالية للشـجرة من شهر تشرين األول الى شهر نيسانالداخلية الجنوبية لشجرة الزيتون 
  يوم، أما الفرومونية فتتجدد كل شهر تقريبا.  15المصائد الغذائية بانتظام كل 

 يجب مراقبة الثمار حسب المناطق والعوامل المناخية واألصناف.من آواخر شهر حزيران حتى آواخر شهر ايلول :  
ثمــار مــن كــل  5-4اشــجار موزعــة فــي الحقــل، أي حــوالي 10ثمــرة مــن  50ىالــ 30تــتم اســبوعيا، عمليــة جمــع عشــوائي لعينــات مــن الثمــار، مــن 

  شجرة ومن جهات مختلفة ومن ارتفاع تصل لها اليد.
  
  إستعمال المصائد الغذائية الجاذبة بواسطة تقنيةMass Trapping   

 .تتبع هذه الطريقة في إسبانيا وما زالت تحت اإلختبار في فرنسا  
  مبيد حشري (مثل الدلتامترين) في مصيدة من نموذج "ماك فيل".يتم وضع فوسفات األمونياك مع  
  5مصـيدة. تـوزع المصـائد علـى طـول البسـتان مـن الجهـات األربـع بمعـدل مصـيدة واحـدة لكـل  40يوضع في الهكتار الواحد حوالي 

  أشجار ومصيدة واحدة في وسط البستان.
 في المصيدة. يتم مراقبة المصائد مرتين أسبوعيا وتعد الحشرات المتواجدة  
  عند حدود البستان، إذا كان عدد الحشرات البالغة األنثى أكثر من خمسة في المصيدة وفي اليوم الواحد، يزاد عدد المصـائد بمعـدل

  مصائد حول المصيدة التي جذبت الحشرات وهكذا دواليك لبقية المصائد. 3
 حشرات، يجب القيام بعملية الرش مباشرة. 5ط البستان أكثر من أما إذا كان عدد الحشرات في اليوم في المصيدة المتواجدة في وس 

  
 أنواع المصائد

  فيل" - "ماكالمصائد الغذائيةMc-Phail3       مملـوء بفوسـفات األمونيـاك المركـز بمقـدار ،عبارة عن وعاء زجـاجي أو بالسـتيكي شـفاف أو أصـفر ي، وه -
  داخل األشجار تحت ظل األفرع وعلى إرتفاع يوازي إرتفاع وجه المراقب.المصيدة  ماء). توضعغرام/ليتر  50أو  40- 30)(43(مصدر %5أو  4%

  فيل"  أنها غير سامة ويمكن إستعمالها ألكثر من سنة، أما من سلبياتها فإنها مكلفة وال تجذب كثيرا الذكور من الحشرات. -من إيجابيات مصائد "ماك

                                                                     

  )13مصيدة غذائية لذبابة الزيتون (مصدر                            )18فيل) (مصدر -مصيدة غذائية زجاجية (نموذج ماك

 25ليمــوني) مــن صــفائح بالســتيكية مســتطيلة الشــكل (-المصــائد الملونــة (أصــفر x 17 دة الصــقة. مــن إيجابيــات هــذه ســم)، كــال الــوجهين مطليــان بمــا
إصطياد الحشـرات المصائد الصفراء الملونة أنها غير سامة، أما من سلبياتها فإنها غير مجدية إقتصاديا ألنه يلزم عدة مصائد للشجرة الواحدة ويتم أيضا 

 النافعة.

 صــقة تعلــق عليهــا الحشــرات.  يتكــون الطعــم مــن قــرص أمــا المصــائد الفرمونيــة أو الجنســية فهــي علــى شــكل مثلــث (مصــيدة دلتــا). تحتــوي علــى شــريحة ال
 والتي تمثل المركب األساسي للفرمون الجنسي ألنثى ذبابة ثمار الزيتون. SpiroAcétateيحوي على مادة 

  

                                                        
                               (تصوير جورج حداد) فرومونيةمصيدة                               )32(مصدر  ملونةمصيدة 

  توضع المصائد الملونة والمصائد الفرمونية في المنطقة الخارجية من الشجرة.
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  طرق مكافحة ذبابة ثمار الزيتون

 العتبة اإلقتصادية  
  للثمار -

  لزيتون المائدة. %5 -2لزيتون الزيت و %20-10صابة ما بين اإل ىالعالجية لذبابة الزيتون، عندما تتعدتتم المكافحة  

  المتكاملةالمكافحة  
 الوسائل الزراعية  

 .(تجنب االصابة العالية التي تحدث عادة في تشرين الثاني) القطاف المبكر  
 كرم الزيتون وحرقه. جمع ثمار الزيتون المصابة والمتساقطة على االرض وابعاده عن  
 .(القضاء على العذارى الموجودة في التربة) الحراثة في الربيع (طمر شرانق الذبابة)، و بعد قطاف الزيتون  
 .التقليم الصحيح والتسميد اآلزوتي المتوازن كل سنة  
 .مكافحة األعشاب الضارة التي قد تكون ملجأ لعذارى الذبابة 

 الطرق الميكانيكية  
  من البقايا كي ال تصبح ملجأ للذبابة مع سد الشقوق في جدرانها لمنع الشـرنقة مـن الخـروج، ووضـع "شـبك" علـى تنظيف المعاصر

  نوافذ المعصرة لمنع خروج الحشرة الى البستان خالل الصيف.
 حرق المخلفات الناتجة عن المعاصر. 

 المكافحة الكيميائية لذبابة ثمار الزيتون  
  أن تضع بيوضها وفقا للعتبة اإلقتصادية في المصائد، إما بواسطة المعاملة الممركزة أوالمعاملة المطلقة.تتم مكافحة الحشرة البالغة قبل 

  الممركزة أو الرش الجزئي لألشجارالمعاملة  
ت علــى الحشــرات تتميــز هــذه الطريقــة بكونهــا إقتصــادية حيــث تتطلــب كميــة قليلــة مــن المبيــد وبالتــالي تســاعد علــى التقليــل مــن التــأثير الســلبي للمبيــدا

  النافعة.

بمــزيج يتــألف مــن المبيــد الجهــة الجنوبيــة للشــجرة  خطــوط أو علــى رقعــة تبلــغ مســاحتها المتــر المربــع مــن 3يكفــي رش أشــجار خــط واحــد مــن كــل 
ات هيـــدروليز مـــادة الجـــاذب الغـــذائي للحشـــرة المكـــون مـــن  ومـــن) ليتـــر مـــاء  100غـــرام/Dimethoate )150الـــديمتوات الجهـــازي الحشـــري مثـــل 

كميـة المـزيج المسـتخدمة  ليتـر). تقـدر  100ملـل/150-100ليترمـاء أو  100غـرام/  Hydrolysat de Protéines  )500-1000البـروتيين 
  ). 36(مصدر ملل1000ملل الى  300الواحدة من  للشجرة 

يســتخدم وقائيــا خمــس مــرات ســنويا علــى ) الــذي ليتــر 100غ/ Dimethoate )30الــديمتوات مــن المبيــدات الحشــرية المســتعملة فــي المكافحــة الوقائيــة: 
 ليتـــر)، 100غ/ 1،25( Deltaméthrineدلتـــامترين  ،)42األكثـــر لزيتـــون المائـــدة، أمـــا لزيتـــون الزيـــت فيســـتخدم مـــرتين فقـــط فـــي الســـنة (مصـــدر 

Lambda-cyhalothrine )1،25 / 100غ  ،(ديازينون ليترDiazinon )25 /100غ  ،(سبينوزاد ليترSpinosad  )0،29 /ليتر).  100غ  

 المعاملة المطلقة أو العامة أو الرش الكلي لألشجار  
ليتـر فـي الهكتـار  1000-800ليتـر) ويـرش بمعـدل  100غ/ Deltaméthrine  )1،25الـدلتامترين يستخدم في المعاملة الوقائية المطلقـة مبيـد 

    .) 31(مصدر رقم 

 المكافحة ليرقات ذبابة ثمار الزيتون  
يومـا قبـل مرحلـة  60يوما من عقد الثمار أي  60بعد  ليتر) 100غ/ 7،5يوما) ( 21(فترة األمان Diméthoate ديمتوات شري يرش المبيد الح

  ).36(مصدر   القطاف أو منذ بداية شهر أيلول
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 نمشة الزيتون السوداء (حشرة الزيتون القشرية السوداء)

Saissetia oleae 
 

خـرى علـى الزيتـون أو علـى الزراعـات الموسـمية ت الكيميائيـة فـي مكافحـة اآلفـات األاإلسـتعمال المفـرط للمبيـداتنتشر هذه الحشرة السوداء نتيجـة 
  داخل أغراس الزيتون، والتي تعمل على التقليل من األعداء الطبيعية للحشرة القشرية السوداء.

   .الزيتونتحتل النمشة السوداء المرتبة الثالثة من حيث األهمية اإلقتصادية بين آفات 
  بيولوجيا ودورة حياة حشرة نمشة الزيتون السوداء

 تتميز الحشرة بوجود حرف- H- .على ظهرها  
 .للحشرة القشرية جيلين في السنة تقضيهما على شجرة الزيتون، وتنتقل الحشرات بالهواء             
 تكون الحشرة بطور اليرقة على األوراق.في فترة السبات الشتوي :  
  (طقس حار وجاف): تظهر  حتى آواخر الصيف(مع بداية ارتفاع درجة الحرارة) بيع في فصل الر

  في األغصان والفروع الحديثة.حشرة نمشة الزيتون السوداء البالغة وتتمركز 
 (حسب المناطق والمناخ): تضع االنثى بيضها، الذي يتميز باللون األصفر البرتقالي، تحت جسمها بحيث  ابتداء من شهر أيار

  ه البودرة الصفراء. يشب
 للجيل خالل شهري آب وأيلول ، تظهر يرقات الطور االول والثاني للجيل األول مع كثافة عالية تموز-ابتداء من شهر حزيران

  الثاني.
  بنمشة الزيتون السوداءأعراض وأضرار اإلصابة 

 فــاف النبــات وتصــبح االشــجار عرضــة فــرز الحشــرة لمــادة عســلية تشــجع نمــو الفطــر االســود وظهــور مــرض الشــحبيرة وقــد تســبب ج
  لالصابة بالحفارات وسوس القلف.

 .بطء في عملية البرعمة، ذبول في القسم الخضري، مع تساقط االوراق ويباس االغصان، وأخيرا تدني في االنتاج  
 .إمتصاصها للعصارة النباتية مما يضعف الشجرة بشكل عام  

  داءتأثير العوامل الخارجية على نمشة الزيتون السو 
  العوامل المناخية المناسبة

  م، مع رطوبة نسبية مرتفعة.°14إلى  10م، والدنيا من ° 30و 22المناخ المعتدل الذي تتراوح درجات الحرارة القصوى فيه بين 
األسمدة الكيميائية وخاصة  يالئم هذه اآلفة التربة العميقة والخصبة، الزراعات الكثيفة أو األشجار القليلة التهوئة، األفراط في الري، األسراف في

  منها اآلزوتية، والمناطق حيث مستوى التلوث مرتفع.
  العوامل الحيوية

تتــدخل الطفيليــات بشــكل كــاف، فــي الظــروف الطبيعيــة، للحفــاظ علــى 
جماعات الحشرة في مسـتوى متـدن، وربمـا يجعـل مـداخالت المكافحـة 

(مصــدر مــن األعــداء الطبيعيــة المتواجــدة فــي لبنــان  غيــر ضــرورية.
   :) والتي تنظم جماعات الحشرة القشرية47

Metaphycus flavus, Chilocorus bipus tulatus, 
Coccophagus scutellaris, Scutellista cyanea, 

Brumus quatuorpustulatus, Chrysoperla sp.,   
  استراتيجية المكافحة لنمشة الزيتون السوداء

 المراقبة الحقلية  
 يتم مراقبة تواجد الطور الثاني والثالث ليرقة حشرة النمشة خاصة على السطح السفلي لألوراق.في شهري شباط وآذار :  
  من أشجار القطعة (هكتار). %10سم من كل شجرة ومن  10يتم اإلختيار العشوائي ألربعة أغصان بطول 

 العتبة اإلقتصادية  
 يرقات فتية في الورقة الواحدة.  5- 3لغصن الواحد، و (أو) تحّدد العتبة التي تستدعي المكافحة عند تواجد أنثى واحدة في ا  

  المتكاملةالمكافحة  
 األساليب الزراعية  

 .تهوئة الشجرة بإجراء تقليم مناسب وٕازالة االغصان المصابة وحرقها  
 .إعتماد تسميد متوازن وري كاف متوازن دون إسراف كي ال يسبب إختناق الجذور  
 شجار. إختيار كثافة متوسطة لزراعة األ  

حشرات النمشة 
  )27السوداء (مصدر 
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 المكافحة الحيوية  
 تتم مكافحة النمشة السوداء بالطريقة البيولوجية بإطالق العدو الطبيعي لها: الطفيل 
   Metaphycus lounsburyi, M. helvolus     

 المكافحة الكيميائية  
   تبــدأ المكافحــة الكيميائيــة، بمــادةFénoxycarbe )10 مــن اليرقــة وعنــد ليتــر)، فــي مرحلــة بدايــة ظهــور الطــور األول  100/غ

  على األوراق واألغصان وٕاصابة الشجرة بمرض الفحمى.  %1نهاية وضع البيض، وعند وجود يرقة أو حشرة بالغة بنسبة 
  في حال عدم  خالل اشهر تموز، آب و ايلولليتر) وذلك 100ليتر/ 2- 1،5( الزيوت الصيفية المعدنية الخفيفةتكافح النمشة باستخدام

 ).42(مصدر (للقضاء على القسم االكبر من اليرقات ذات الطور االول) ويستخدم مرة واحدة في السنة  ارتفاع درجة الحرارة

  للقضاء على يرقات الطور الثاني والثالث.المكافحة الخريفية وفي نهاية فصل الشتاء (شهر آذارتتم (  
  ليتر) 100غ/Carbaryl )127،5-150من المبيدات الحشرية المعتمدة: 

  
  ون (القاطوع)عثة الزيت

Prays oleae
 

ذات أهميـة إقتصـادية كبيـرة حيـث تصـل تعتبر حشرة عثة الزيتون مـن أهـم الحشـرات التـي تصـيب شـجرة الزيتـون و 
    من البراعم. %60- 40من الثمار و  %27الخسارة التي تسببها اليرقة الى حوالي 

  عثة الزيتونبيولوجيا ودورة حياة حشرة 
  في ساعات النهار، بين األوراق أو بين شقوق الجذوع وتنشط في الليل.  تبقى حشرة العثة مختبئة،

  لها ثالثة أجيال في السنة:تصيب حشرة العثة البراعم الزهرية، الثمار واألوراق و 
 الجيل األول في الربيع Antophage (من شهر نيسان حتى شهر حزيران):  ،زهري التغذي  

  .   Dي، في الربيع، ويتصادف ذلك مع المرحلة الظواهرية تظهر الحشرات البالغة بعد السبات الشتو 
يعـــيش هـــذا الجيـــل ويتطـــورعلى البـــراعم الزهريـــة واألزهـــار المؤنثـــة بشـــكل خـــاص مـــع تواجـــد خيـــوط حريريـــة علـــى 

  األعضاء الزهرية. 
  الجيل الثاني في الصيفCarpophage ثمري التغذي،  تشرين األول): -(آواخر شهر أيار  

يومـا. تخـرج اليرقـة، فـي طورهـا األخيـر، مـن منطقـة إتصـال  135-80تتغـذى اليرقـات علـى اللـب لمـدة حـوالي و داخـل الثمـار،يعيش هذا الجيـل 
ا الثمرة والعنق مما يؤدي الى سقوط فوري للثمرة على األرض، وتتحول اليرقة الى عذراء، حيث تبقى في التربة حوالي مدة أسبوعين. يصـيب هـذ

تمـوز). يمكـن، أيضـا، أن يـؤدي هـذا الجيـل -الثمرة بالغصن مما يسبب جفاف وتساقط مبكـر للثمـار المصـابة (حزيـران الجيل األنسجة التي تربط
  تشرين األول) حيث يالحظ المزارع كمية هائلة من الثمار المتساقطة تحت األشجار. -الى موجة سقوط أخرى للثمار (أيلول

 الجيل الثالث في الشتاء Phyllophage آذار): ورقي التغذي، -ل(تشرين األو  
تسـاقط يتغذى هذا الجيل ويتطور على األوراق محدثا سراديب رفيعة وملتهما معظم السطح السفلي للورقة تاركا القشرة العليا منها ممـا يـؤدي إلـى 

  األوراق المصابة.
من جديد  يبدأ خروج الحشرات الكاملة، في بداية فصل الربيع، لتضع بيضها على البراعم الزهرية وتبدأ

  دورة سنوية أخرى.
  أعراض اإلصابة بعثة الزيتون

 الجيل األول:  
  وجود كتل من الزهر جافة مرتبطة ببعضها البعض بخيوط شبه حريرية.  -
  أضرارا ملحوظة باإلنتاج نتيجة سقوط مهم لألزهار. -

 الجيل الثاني:  
  جفاف وتساقط الثمار قبل نضجها في شهري حزيران وتموز، -
  النواة مع وجود أنفاق لولبية. تآكل  -

 الجيل الثالث:  
  داخل األوراق أنفاقا على شكل رسومات. -
   تواجد بقع صفراء غير منتظمة على األوراق في حالة قلة الثمر أوٕانعدامه. -
  الجيل قليلة جدا.األضرار الناتجة عن هذا  -

  

حشرة عثة الزيتون 
  )16(مصدر 

  )32مصدراألضرار على األوراق (  

 )12األضرار على األزھار (مصدر   
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  تأثير العوامل الخارجية على عثة الزيتون
  ناسبةالعوامل المناخية الم

  م)، ° 30-10درجة حرارة ( -
  ، %70-50رطوبة نسبية بين  -

  العوامل الحيوية
  وجود العديد من أنواع العنكبوتيات كمفترسات لعثة الزيتون.  -
  (من شبكيات األجنحة) Chrysoperla carnea stephnesيرقة أسد المن   -
  (من غشائيات األجنحة). .Ageniaspis praysincola Silv., Chelonus eleaphilus Silv-الطفيليات  -

  استراتجية المكافحة لعثة الزيتون
 تموز)-(شباط المراقبة الحقلية  

  توضع المصائد في بستان الزيتون في بداية مرحلة اإلزهار وتستمر حتى نهاية الجيل الثالث.
  مراقبة البراعم الزهرية خالل فترة اإلزهار  

أيـار)، بتعليـق المصـائد الجنسـية الفرمونيـة الجاذبـة للـذكور علـى شـجرة فـي وسـط الحقـل، (مصـيدة واحـدة - يتم رصد وأسـر حشـرة العثـة، أسـبوعيا (آذار
  مصائد / هكتار) على ارتفاع رأس اإلنسان وباتجاه شمالي غربي. يتم تجديد كبسولة الفرمون مرة في الشهر. 5- 2دونمات أو  3لكل 
 مراقبة الثمار  

 50و  ثمــرة إذا كــان موســم الحمــل ضــعيفا 30تــون قبــل أن تقســو البــذرة وتصــبح خشــبية (شــهر تمــوز)، حــوالييــتم جمــع عشــوائي لعينــات مــن ثمــار الزي
ثمـرات مـن كـل شـجرة مـن جهـات مختلفـة ومـن إرتفـاع تصـل لـه يـد اإلنسـان. يـتم  5الـى  4اشجار موزعة في الحقل، ومـن  10ثمرة إذا كان جيدا من 

  ة الفعلية (مجموع البيض والديدان الحية داخل الثمار بالنسبة لعدد ثمار العينة).فحص كل ثمرة على المكبر، وتحتسب نسبة اإلصاب
  آذار)-(خاصة في شباطمراقبة األوراق 

 أنواع المصائد
ة الزيتـون، تصنيع الفرمونات الخاصة بعثـ تؤسر الفراشات التي تخرج خالل األجيال الثالثة للحشرة بنصب مصائد ضوئية أو غذائية أو فرومونية، إنطالقا من

  التي تمسك الحشرات.
  . ”Funnel“ونموذج "فونيل" ”Delta“ يوجد نموذجان من المصائد: نموذج "دلتا" 

  مصائد النموذج "دلتا" مصنوعة من الكرتون، يوضع داخلها الفرمون الجنسي بصورة قابلة للتبخر (بـوزن
ليـــة بمـــواد الصـــقة خاصـــة ملليغـــرام). يوجـــد علـــى الوجـــه الســـفلي للموشـــور قطعـــة كرتـــون صـــغيرة مط 1

لتمسك بالحشرات المذكرة. تستبدل القطعة الكرتونية أسـبوعيا" إثـر كـل  Tanglefootبالحشرات من نوع 
  )18نموذج لمصيدة "دلتا" لحشرة العثة (مصدر                                                   تعداد يجرى للحشرات.

  
 يكية، مع جزء علوي يؤدي دور اغطـاء، مـع وجـود فتحـات فـي جميـع مصائد النموذج "فونيل" فهي بالست

ملليغرام). ويتكـون الجـزء السـفلي للمصـيدة مـن  1اإلتجاهات، وحامل يعلق عليه الفرمون الجنسي (بوزن 
 Diclorvos)مستودع مكعب تسـقط فيـه الحشـرات المصـطادة عبـر قمـع. يوجـد فـي الـداخل قـرص مـن 

DDVP)  تعمل على قتل الحشرات المذكرة بعد أسرها.تتبخر منه المادة التي 

               
 )18نموذج لمصيدة "فونيل" لحشرة العثة (مصدر   

  
  استراتجية مكافحة عثة الزيتون

 العتبة اإلقتصادية  
مفضـل عـدم اللجـوء األضرار التي يحدثها الجيل الثالث (ورقي التغذي) لعثة الزيتون ليس لها مضـاعفات سـلبية علـى المحصـول، لـذلك مـن ال إن

  الى المكافحة بشكل عام.
  يجب تطبيق المكافحة:

  فترة اإلزهار)، احدة وفي اليوم الواحد (بإستثناءفي المصيدة الو عند أسر خمسة حشرات  
 ،عند تواجد خمسة حشرات حية في العنقود الزهري  
  ورقة)، 100(النسبة من أصل  %10اذا تجاوزت نسبة إصابة األوراق  
 لزيتون المائدة، %7 -5لزيتون الزيت و %15-10صابة ثمار الزيتون إ ىعندما تتعد  

 )5األضرار في ثمرة الزيتون (مصدر 
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 ،عند إصابة عثة الزيتون أشجارا فتية في طور التشكل  
  من البراعم الطرفية أو األبطية مهما كان عمر الشجرة. %25من البراعم الطرفية، أو إذا تعدت  %10عند ظهور األصابة على أكثر من 

  المتكاملةالمكافحة  
 ت الزراعيةالعمليا  

 .التقليم (عقب قطاف الثمار أو في شهر شباط) مع حرق مخلفاته  
 المكافحة البيولوجية  

  :ع الباسـيليوس             مستحضـرات بكتيريـة مـن نـو تبـدأ المكافحـة الوقائيـة البيولوجيـة للجيـل األول بإسـتخدام في بداية األزهـار 

Bacillus thuringiensis ssp Kûrstaki )75-100 /ليتر ماء 100غ.( 

  تتم المكافحة البيولوجية للجيل الثالث بإسـتخدام%10اذا تجاوزت نسبة إصابة األوراق ،  Bacillus thuringiensis      )50-
 ).33 -31(مصدر  ) %5وحدة  16000ليتر من المادة التجارية بكمية  100غ/ 70

  المكافحة الكيميائية  
 لزيتون المائـدة. يمكـن أن تجـرى  %7 - 5لزيتون الزيت و %15- 10إصابة ثمار الزيتون  ىا تتعدتتم المكافحة العالجية الكيميائية عندم

 Dimethoate   الـديميثوات بإسـتعمال   ،)Eقبل تفتح البراعم الزهرية أو في بداية اإلزهـار (المرحلـة الفينولوجيـة المكافحة الكيميائية 
  ليتر) 100/غ1،5( Lambda-cyhalothrineليتر)،  100غ/ 127،5 - 150(  Carbarylكارباريل ال ، ليتر)100غ / 50( 

  
  

 نيرون الزيتون
Phloeotribus scarabaeoides

  
  بيولوجيا ودورة حياة حشرة النيرون

  هي حشرات ثانوية تصيب األشجار الضعيفة.
ويتوقـف تتكاثر الحشرة على امتداد السنة تقريبا" وخاصة على األغصان المقلمة والمتروكة فـي البسـتان 

  م.°15نشاطها التكاثري عند إنخفاض الحرارة عن 

  االضرار الناتجة عن حشرة النيرون

  ـــورات ـــراعم والن ـــة) فـــي منـــاطق إتصـــال األفـــرع والب حفـــر أنفـــاق (ثقـــوب التغذي
  الزهرية والثمار مسببة سقوط العضو المصاب.

 ا.حفر أنفاق تحت قلف األشجار، في خشب األفرع واألغصان مؤدية الى جفافه   
  .وجود نشارة خشبية على فتحات ثقوب خروج الحشرات  
 مو الشجرة وٕانخفاض نسبة األوراق للخشب.ضعف في ن  

  استراتجية مكافحة حشرة النيرون
 المراقبة الحقلية  
 .مراقبة مواعيد خروج الحشرات الكاملة بوضع عالمات على األشجار المصابة وٕاحصاء أعداد ثقوب الخروج  

  المتكاملةالمكافحة  
 الوسائل الزراعية  

  ٕابعاد بقايا خشب التقليم من البستان وحرقها.التبكير في القيام بالتقليم و  
 (خاصة التسميد البوتاسي) تقوية نمو األشجار بتسميدها تسميدًا كافيًا ومتوازنًا. 

  ،ران مع الماء.، بمزيج من الكلس الحي وكبريتات النحاس أو القطفي شهر شباططلي جذوع األشجار قبل ظهور الحشرة  
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 الحشرة البالغة

 )32أعراض إصابة الزيتون بالنيرون (مصدر 
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 بسيال الزيتون (دودة الزيتون القطنية)

Euphyllura olivine 
  

  بيولوجيا ودورة حياة حشرة بسيال الزيتون
 تظهـر حشـرة الجيـل األول وتضـع البيـوض مبكـرا نيسان ):  -الجيل األول ( آذار

ــــة  ــــة الفينولوجي ــــة فــــي قمــــم  Cفــــي المرحل ــــة واالوراق الفتي وتصــــيب البــــراعم الزهري
  األغصان. 

  يصيب الجيل الثاني النورات الزهرية والبراعم. حزيران) -الجيل الثاني (أيار :  
  تدخل الحشرات البالغة للجيل الثاني أيلول) -الجيل الثالث (حزيران :

  فترة سكون صيفي.
  يبـــدأ الجيـــل الثالـــث فـــي بدايـــة موســـم األمطـــار وعنـــدما تكـــون درجـــات

  م.°27الحرارة أدنى من 

  

  واضرار حشرة بسيال الزيتون اعراض
  مــادة قطنيــة بيضــاء تغطــي االزهــار واالوراق الحديثــة التكــوين مصــحوبة بنــدوة

  "Fumagineالعفن األسود "عسلية ينمو عليها فطريات 
 ،الحد من النمو الطبيعي للشجرة  
 ،سقوط البراعم الزهرية قبل تفتحها  
 .إنخفاض في اإلنتاج الثمري  

  سيال الزيتوناستراتجية مكافحة حشرة ب
 المراقبة الحقلية  

  مراقبة حشرة البسيال (الجيل األول والثاني) المتواجدة على األفرع والنورات الزهرية
 4(أيار)، في مرحلة اإلزهار. يتم إختيار بين  G(نيسان) والمرحلة  Cبين المرحلة 

ل أشجار عشوائيا في قطعة المراقبة النموذجية (هكتار)، ويؤخذ من على ك 10و
سم تقريبا من كل إتجاه. تتكرر هذه  20شجرة فرعين أو عشرة أغصان فتية بطول 

  أيام. 7العملية مرة كل 
 .أما فيما يخص الجيل الثالث الخريفي فتتم الطريقة بين أيلول وكانون األول 

 العتبة اإلقتصادية  
 عتبة المكافحة

  مالحظة  للجيل الربيعي المعدل
 يوصى بعدم المكافحة. واحدة (الباقة الواحدة من األزهار)حشرات حية على النورة ال 1-5

 ال يوصى بالمكافحة خالل فترة اإلزهار  حشرات/نورة 6-8

  ينصح بالمكافحة الكيميائية حشرات/نورة 10أعلى من 

  المتكاملةالمكافحة  
 األساليب الزراعية  

 ظهور اإلصابة. تهوئة الشجرة ، قطع وحرق االغصان المصابة في مرحلة اإلزهار أو عند  
  المكافحة الكيميائية  

 ترش األشجار في شهري آذار ونيسان (المرحلتين C –D ) من اإلزهار). %5) وفي بداية اإلزهار  
  .ليتر)100غ/ Deltamethrine )1،75 دلتامترين اهم المبيدات الحشرية:

  

 حشرات  البسيال البالغة 

 أعراض حشرة البسيال
 على األوراق

أعراض حشرة البسيال: 
 )21على األزھار(مصدر
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 حشرة حفار الساق

Zeuzera pyrina   
  

  اق بيولوجيا ودورة حياة حشرة حفار الس
  .تستغرق دورة حياة حفار الساق على شجرة الزيتون حوالي السنة  
  تظهــر الحشــرات إبتــداء مــن شــهر أيــار وتضــع البيــوض علــى فتــرات مــن حزيــران حتــى شــهر آب

تظهــر اليرقــة داخــل االفــرع الرئيســية مــع حفــر انفاقــا" للتغذيــة وتمضــي فتــرة فصــل الشــتاء  حيــث
  حزيران. -ارداخل األنفاق لتخرج حشرة كاملة في أي

  أعراض وأضرار اإلصابة بحشرة حفار الساق 
 3  حفر أنفاق التغذية في النموات الحديثة التي عمرها دون السنة واألغصان من عمر سنة الى 

  سنوات واألفرع الهيكلية والساق. 
 .غزارة العصارة النباتية عند مدخل الثقوب  
 د مـدخل الثقـوب أو بجانـب جـذع الشـجرة نشارة خشب وبراز أحمر (لون عاجي الى كستنائي) عن

  المصابة.
 .يباس االوراق والطرود الرئيسية، تكسر االغصان والتوائها  
 .نمو ضعيف للشجرة  
 .يباس وموت تدريجي (جزئي او كلي) للشجرة  
 .موت الغراس إذا كانت اإلصابة مبكرة   

  استراتجية مكافحة حشرة حفار الساق 
 المراقبة الحقلية  

 تشرين الثاني –أيار فرمونية في الهكتار لرصد تواجد حشرة حفار الساق ( وضع عشرة مصائد .( 

 المتكاملة المكافحة  
 األساليب الزراعية  
 .إجراء التقليم المبكر الصحيح عقب القطاف وحرق بقايا التقليم  
  ازالة النموات الجانبية مع ترك النموات الحديثة على األفرع الهيكلية واألغصان التي

  ل شهري آب وأيلول وقطعها بداية شهر شباط.تنمو خال
 ) ســم) حــول الســاق  40-30عــزق األرض حــول تــاج الشــجرة وتجميــع التــراب علــى إرتفــاع

  .إعتبارا من شهر آذار ونيسان لمنع خروج الحشرات الكاملة مستقبال
 تقوية بنية الشجرة بواسطة التسميد المتوازن والري المنتظم.  

 الطرق الميكانيكية  
  لقتل اليرقات الحديثة الفقس عند بداية اإلصابة لألغصان األولية واألفرع أيار - (نيسانالسلك المعدني في فصل الربيع إستخدام (

  آب، فالسلك يصبح غير مجديا ألن األنفاق تصبح حلزونية.- الهيكلية والساق، وفي فصل الخريف لقتل الشرانق. أما في تموز
 سنوات. 4الى  2أنفاق قديمة والتي عمرها من  قطع األفرع التي وضع فيها البيض داخل  

 المكافحة البيولوجية  
 ،إستخدام التضليل الجنسي  إبتداء من شهر أيارMating disruption )300-400 .(شريط في الهكتار  

 المكافحة الكيميائية  
  إستخدام مواد داخنة داخل النفق مثلParadichlorobenzène, Napthalène,  واسطة الماستيكثم إغالق الثقوب ب  

  
  
  

حشرة حفار ساق الزيتون 
 )32(مصدر 

يرقة حفار الساق داخل غصن 
 )21الزيتون (مصدر 

أعراض حشرة حفار ساق 
 )32الزيتون (مصدر 
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  فراشة الياسمين (دودة براعم الزيتون)
Palpita (Morgaronia) unionalis 

 
   تعتبر فراشة الياسمين من أخطر اآلفات على مشاتل الزيتون.

  بيولوجيا ودورة حياة حشرة فراشة الياسمين
  أجيال في السنة. 6و 2لها بين  
 .تقضي الحشرة فترة سبات شتوي على شكل يرقات  
 .تظهر أولى الحشرات البالغة في أول الربيع  
 .تضع األنثى البيض على السطح السفلي للورقة                                             
 تتغــذى اليرقــات علــى األوراق. تبــدأ فــي األعمــار األولــى فــي التغذيــة علــى االوراق البرعميــة 

لبـــرعم واألوراق التامـــة النمـــو فـــي أمـــا فـــي األعمـــار األخيـــرة فإنهـــا تتغـــذى علـــى ا الصـــغيرة،
  األسفل.

  الخيــوط الحريريــة وتصــنع لنفســها جحــر تجمــع اليرقــة الناميــة بعــض األوراق القريبــة بواســطة
  ، وأحيانا تترك األغصان وتتعذر ضمن الشقوق أو في قاعدة الشجيرات.لتتعذر بداخله

  أضرار حشرة فراشة الياسمين
 شديدة، والقضاء على براعم التطعيم.توقف نمو البراعم في حالة اإلصابة ال  

  إستراتجية مكافحة حشرة فراشة الياسمين
  ال تكافح حشرة فراشـة الياسـمين إال إذا أصـابت غـراس المشـتل أو األشـجار الفتيـة فـي البسـاتين

  حديثة األنشاء.
  من األشجار الفتية  %5يجب تطبيق المكافحة عند ظهور أولى األضرار في الربيع على

  المصابة.
 تكافح فراشة الياسمين بإستخدام المبيدات الحشرية وينصح بإستخدام Lambda-cyhalothrine )1،5 /ليتر) 100غ 

 
 

  قارضة أو سوسة اوراق الزيتون
Otiorrhynchus cribricollis 

  
  بيولوجيا ودورة حياة حشرة سوسة اوراق الزيتون

 لى الجذور.تظهر اليرقات منذ منتصف أيلول وتعيش في التراب وتتغذى ع  
  تقضي الحشرة سباتها الشتوي على شكل يرقات وتخرج الحشرات البالغة في حزيران. تبقى هذه الحشرات، خالل النهار، في التربة

  سم، لتصعد الى الشجرة، ليال، وتتغذى على األوراق.  30 – 20على عمق حوالي 

  سوسة اوراق الزيتون اعراض األصابة بحشرة
 تي. تآكل جذور الشجر الف  
 .تشققات على حواف األوراق كأسنان المنشار  
 .ضعف في نمو األشجار الفتية  

  

حشرة فراشة الياسمين البالغة 
  )18(مصدر 

  األضرار على النموات الطرفية
 لغرسة الزيتون  
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سوسة اوراق حشرة 
 )  27مصدر  (الزيتون

  شكل كأسنان المنشار)أعراض إصابة اوراق الزيتون بالقارضة (
 )18(مصدر 
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  إستراتجية مكافحة حشرة سوسة اوراق الزيتون
 المتكاملة المكافحة  

  الميكانكيةاألساليب  
  شــريط مــن الصــوف فــي شــهري نيســان وأيــار، وضــع، حــول جــذع الشــجرة اللتقــاط الحشــرات

 Resined bands or  شـريط عليـه مـواد الصـقة أو  Anneau de glue الصـخري أو

plastic sleeves    
 42غير مسموح بها (مصدر  المكافحة الكيميائية(  

  ال يســــــمح بالمكافحــــــة إال فــــــي حالــــــة تعــــــرض الزراعــــــات الفتيــــــة
 لإلصابة الشديدة.

 طــول فتــرة تأثيرهــا. وينصــح أيضــا تطبــق المكافحــة علــى الجــذع حيــث تمــر الحشــرات البالغــة بإتجــاه القمــة، بإســتخدام مركبــات تمتــاز ب
 ليتر) 100غ/ Lambda-cyhalothrine )0،75 أكثر المبيدات الحشرية إستعماال : بتوجيه المكافحة نحو التربة.

 

  
 تريبس الزيتون

Liothrips oleae 

  حشرة تريبس الزيتون ودورة حياة بيولوجيا
 األشجار.  تقضي الحشرة البالغة، فترة الشتاء، في أنفاق وتشققات قلف  
  تبدأ الحشرة بالتغذي، في نهاية فصل الشتاء (المرحلة الفينولوجيةA-B وتضع ،(

  بيوضها داخل الشقوق أو على الوجه السفلي لألوراق.
 تنشط حشرات الجيل االول في حزيران.  
 آب. –تنشط حشرات الجيل الثاني في تموز  
 االول. تظهر حشرات الجيل الثالث إبتداء من ايلول وخالل تشرين  
 .تبدأ الحشرات البالغة، فور خروجها، بالتغذي على األوراق واألفرع والبراعم  

  اضرار حشرة تريبس الزيتون
  تشـــوهات مميــــزة مــــع بقــــع صــــغيرة فاتحــــة اللــــون علــــى األوراق الطرفيــــة والبــــراعم

  الطرية وأعناق األوراق.
 .ذبول األغصان والبراعم  
 د.بطء نمو الشجرة وقصر المسافات بين العق  

   حشرة تريبس الزيتونتأثير العوامل المناخية على 
أثنــاء الفتــرات التــي تشــهد إرتفاعــا فــي درجــات الحــرارة فــي شــرة فــي ســبات وترتفــع نســبة الوفيــات تــدخل الح

   إنخفاضا في فصلي الخريف والشتاء. شهري تموز وآب، أو

  استراتجية مكافحة حشرة تريبس الزيتون
 المتكاملة المكافحة  

 الزراعية باألسالي  
 ،إجراء التقليم إلستبعاد أماكن لجوء الحشرة لقضاء سباتها الصيفي أو الشتوي  

 المكافحة الكيميائية  
  أو عنــــدما يزيــــد عــــدد  %10يوصــــى بالمكافحــــة عنــــدما تبلــــغ نســــبة البــــراعم الطرفيــــة المصــــابة

  الحشرات عن الخمسة في المتر المربع. 
  الثمار. ترش األشجار المصابة قبل اإلزهار وبعد عقد

  
  
  

الصوف الصخري حول جذع 
  ) 32شجرة الزيتون (مصدر
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 حشرة تريبس الزيتون

أضرار حشرة التريبس على 
 )18النموات الطرفية (مصدر 

 األوراقأضرار حشرة التريبس على 
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  سوسة الزيتون (ذبابة قلف الزيتون)
Resseliella oleisuga

 
  ذبابة قلف الزيتونبيولوجيا ودورة حياة حشرة 

 .تنتشر هذه الحشرة في المناطق الرطبة والتي يتكاثر فيها تساقط االمطار  
  .لها جيلين خالل العام: ربيعي و صيفي  
 تحــت القلــف أو عــذراء فــي التربــة حتــى بدايــة فصــل  تمضــي الحشــرة فتــرة الشــتاء فــي طــور اليرقــة

   الربيع، وتبدأ الحشرات الكاملة بالظهور.

  اعراض وأضرار ذبابة قلف الزيتون
 .تشققات قشرة األغصان وتلونها باللون المائل الى اإلحمرار   
  إســتهداف االغصــان والطــرود الجديــدة ممــا يــؤدي الــى جفــاف ويبــاس كــل

  طقة اإلصابة مع يباس االوراق وعناقيد الثمار.األقسام المتواجدة فوق من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استراتجية مكافحة ذبابة قلف الزيتون
  صعوبة تحديد موعد البدء بالمكافحة.

 المتكاملة المكافحة  
 األساليب الزراعية  

  .تقليم االغصان المصابة، و قطع األفرع الصغيرة الطرفية المصابة وحرق مخلفات التقليم  
 نوع من االفخاخ الطبيعية في جروح االغصان لتسهيل عملية وضع البيض ومن ثم قطع هذه االغصان وحرقها. اقامة  

  
  

  
  
  
  

 يرقات سوسة الزيتون
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 يباس الطرود فوق منطقة اإلصابة
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  خصائص المبيدات المستخدمة في مكافحة أمراض وحشرات شجرة الزيتون
 المبيدات المستخدمة في مكافحة أمراض شجرة الزيتونخصائص

الكمية المستخدمة  المادة الفعالة
من  المادة (غرام 

ليتر  100الفعالة في 
 ماء)

 درجة الضرر لإلنسان فترة األمان (يوم)

 مرض عين الطاووس او مرض تبقع اوراق الزيتون

  Nocifضار   Oxyde cuivreux  250 21أوكسيد النحاس 
  Nocifضار  Hydroxyde de cuivre  200-250 21هيدروأوكسيد النحاس 
  Nocifضار   Oxychlorure de Cuivre 250 21 أوكسيكلور النحاس 

  Nocifضار   Sulfate de Cuivre 250 21سلفات النحاس 
 Irritantمثير  Mancozebe   160 28مانكوزيب

Krésoxim-Méthyl  100 غــــــــــــــــرام فـــــــــــــــــي
 الهكتار

  Nocifضار  30

  
 خصائص بعض المبيدات المستخدمة في مكافحة حشرات شجرة الزيتون

مستخدمة الكمية ال المادة الفعالة
(غرام من  المادة 

ليتر  100الفعالة في 
 ماء)

  فترة األمان
 (يوم)

 درجة الضرر لإلنسان

 ذبابة ثمار الزيتون

  Nocifضار  Dimethoate  30 21ديمتوات
 Toxique سام Deltaméthrine  1،25 15دلتامترين

Lambda-cyhalothrine  1،25 7 سام جدا  

Très Toxique 

  Nocifضار  Diazinon  25 21ديازينون
  Nocifضار  Spinosad  0،29 7سبينوزاد

 نمشة الزيتون السوداء (حشرة الزيتون القشرية السوداء)

Fénoxycarbe  10 21   مثيرIrritant 

  Nocifضار  Carbaryl  127،5-150 7كارباريل 
 عثة الزيتون (القاطوع)

Lambda-cyhalothrine 1،5 7 سام جدا Très Toxique 

  Nocifضار  Dimethoate  50 21الديمتوات
  Nocifضار  Carbaryl  127،5-150 7كارباريل 

 حشرة فراشة الياسمين

 Lambda-cyhalothrine 1،5 7 سام جدا Très Toxique 

 قارضة أو سوسة اوراق الزيتون

 Lambda-cyhalothrine 0،75 7 سام جدا Très Toxique 

 يتون القطنية)بسيال الزيتون (دودة الز 

 Toxique سام Deltaméthrine 1،75 15دلتامترين
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  الفصل الرابع
   القطاف          

 

  قطاف ثمار الزيتون 
  زيت.تعتبر تقنية قطاف ثمار الزيتون وفترته من العمليات المهمة التي لها تأثيرًا كبيرًا على حياة الشجرة ونموها وٕانتاجها وعلى نوعية ال

  
  موعد القطاف

أن الموعــد المناســب  وٕاجمــاال،عتبرالوقــت األمثــل للقطــاف هوعنــدما يبــدأ لــون الثمــار بــالتحول مــن اللــون األخضــر إلــى اللــون األســود البنفســجي. ي
مــن الثمــار بــاللون األســود. ولكــن فــان اللــون االســود ال يعنــي النضــج، فمرحلــة النضــوج تتميــز خاصــة  %60عنــدما تتلــون أكثــر مــن للقطــاف هــو 
ن النضج الكامل للثمار يختلـف بـدرجات متفاوتـة بـين األصـناف المختلفـة كمـا أنـه يختلـف أحيانـًا بـين شـجرة وأخـرى وللصـنف إالثمرة.  بليونة لب

  .نفسه وضمن الحقل الواحد
كــون تســاقط ينبغــي أن يتطــابق بــدء القطــاف فــي الفتــرة التــي يالحــظ فيهــا إختفــاء الثمــار الخضــراء مــن علــى الشــجرة، ويجــب إنهــاء الجنــي عنــدما ي

  الثمار الطبيعي قد بلغ حدا ال يستهان به. 
  فــي كــل مراحــل النضــوج حالمــا تكتســب الحبــوب الحجــم الكــافي: خضــراء قبــل مرحلــة تغيــر لــون  قطــاف ثمــار زيتــون المائــدةيــتم

  الثمرة (ابتداء من العشرين من شهر آب)، أو سوداء عند النضج التام (ما بين شهري ايلول وتشرين األول).
 بـين تشـرين األول وكـانون األول (بعـد مرحلـة تحـول لـون الثمـرة مـن األصـفر األخضـر الـى البنـي  قطاف ثمار زيتـون الزيـت يتم

  يوما. 15واخيرا الى األسود)، إن مدة قطاف األصناف المعدة للزيت يجب ان ال تتعدى 
  

  طرق القطاف
 المتبعة في قطاف قالطر  بعض وعلى نوعية الزيت الناتج عنها، وفيما يلي نوردإن لطريقة القطاف المتعبة تأثيرًا كبيرًا على الشجرة وٕانتاجها 

  الزيتون. ثمار
  
  ) 1صورةالقطاف اليدوي ( -1

تعتبــر هــذه الطريقــة أفضــل الطــرق  القطــاف اليــدوي هــو األفضــل للحصــول علــى زيــت زيتــون ذو نوعيــة عاليــة وانتــاج  زيــت زيتــون عــالي الجــودة.
    .لثمار واألشجارتسبب أي أضرار ل كونها ال

  توضع الشباك أسفل األشجار ويقطف الثمار يدويا وتترك تتساقط على الشباك وقد يستعان بأمشاط بالستيكية أو معدنية إلسقاط الثمار. 
 

    لعصاواسطة االقطاف ب -2
  شجار.األغصان التي تحمل الثمار بالعصي فتتساقط الثمار على األرض أو على الشباك الموضوعة تحت األ تضرب
  إستعمال طريقة القطاف بالعصا لما لها من سلبيات اهمها: يمنع

  والفروع الحديثة والمسؤولة عن حمل الثمار في السنة القادمةتكسير النموات الخضرية  
 التي تسببها لألغصان ارتفاع نسبة اإلصابة بذبابة أغصان الزيتون نتيجة الجروح.  
  (زيادة حموضة الزيت). ء نوعية الزيت المستخلصتجريح الثمار وعدم صالحيتها للتخليل وسو  
 بسبب تناثرها بعيدا عن الشجرة. ضياع قسم من الثمار  
 .زيادة ظاهرة المعاومة 
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  )2 صورة( القطاف اآللي (بواسطة آالت هزازة، رجراجة والقطة)  -3
قطـاف، وتعتبـر زراعـة الزيتـون زراعـة إقتصـادية وناجحـة بإعتمـاد القطـاف إن القطاف اآللي يحافظ على الثمرة ويخفض كلفة اليد العاملة وفتـرة ال

اآللي. ولكن نجاح هذه الطريقة يعتمد على عدة عوامل منها شكل الشجرة، صعوبة نقـل اآلالت الـى بسـتان الزيتـون خاصـة بعـد تسـاقط األمطـار 
  وٕارتفاع قيمة تلك اآلالت.

االالت فتســتخدم الســتخراج الزيــت أو لثمــار المقطوفــة عــن طريــق الــنفض أو األخضــر، أمــا ا تســتعمل الثمــار المقطوفــة باليــد لتحضــير الزيتــون
  لتحضير الزيتون األسود.

      
  جمع وتعبئة الثمار

  للحصول قدر اإلمكان على ثمار سليمة وعلى نوعية زيت أفضل يجب:
 ابات الحشــرية أو المرضــية ( كاإلصــابة تجنــب مــزج الثمــار المتســاقطة علــى األرض قبــل القطــاف بســبب الظــروف البيئيــة واإلصــ

   بدودة ذبابة الزيتون) مع الثمار المقطوفة يدويا، ذلك إن ثمار "األرض" تنتج زيوتا متدنية النوعية.
  وضـــع اغطيـــة واســـعة مـــن القمـــاش أو الخـــيش تحـــت األشـــجار، خـــالل القطـــاف وفتـــرة الســـقوط الطبيعـــي للثمـــار، اللتقـــاط الثمـــار

  ). 3 صورة(أي احتكاك لها مع األرض ومنع تضررها وتلوثها بالتراب المتساقطة، بغية تفادي 
 ف ثمار الزيتون من األوراق واألغصان المكسرة واألتربة.يتنظ  
  في صناديق بالستيكية أو خشبية. مباشرة إلى المعصرة بعد قطافهاها نقلتجنب تخزين ثمار الزيتون و  

  

  
  ن األشجار (مصدر مؤسسة رينيه معوض): استعمال أغطية من القماش أو الشبك بي3 صورة

  تخزين الزيتون 
  ساعة من قطافه ألن التخزين الطويل يؤدي الى فساد الثمار. 48يتم عصر الزيتون في فترة ال تتعدى إجماال يجب تجنب تخزين الثمار وأن 

أيـام ألن ذلـك يــؤدي الـى الحصــول  5الــى  4 ولكـن كثيـرا مــا تخـزن ثمـار الزيتــون قبـل عصـرها، وينصــح بشـكل عــام عـدم إطالـة فتــرة التخـزين مـن
  على زيت مرتفع الحموضة وفقدان جزء كبير من مركبات الزيت العطرية.  لذلك يجب إتباع بعض الخطوات العملية في تخزين الزيتون:

 من أجل التخزين تتناسب والطاقة اإلنتاجية للمعصرة كافية توفر مساحة وجوب.  
  ،م (فــي °10-8بــارد وجيــد التهويــة، مــع المحافظــة علــى درجــة حــرارة للتخــزين تتــراوح بــين حفــظ الزيتــون فــي مكــان نظيــف جــاف

  المناطق ذات الشتاء البارد)، أو في ساحة إسمنتية مكشوفة أو مغطاة بالتوتياء أو اإلترنيت (في المناطق ذات الشتاء المعتدل).
  ســم، أو ضــمن صــناديق خشــبية أو بالســتيكية،  30أو  10تخــزين الزيتــون فــي المعصــرة، يــتم بفــرش الثمــار بطبقــة ال تزيــد عــن

ســم، ذات فتحــات تســمح بالتهوئــة وتمنــع التســخين لحمايــة ثمــار  15-12علــى أن ال تزيــد ســماكة الزيتــون فــي الصــندوق عــن 
  ). 4 صورةوالتخمر (الزيتون من التعفن 
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  بالستيكية : تخزين الزيتون في صناديق 4شكل 
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  الفصل الخامس
  صناعة زيت الزيتون          

  
  صناعة زيت الزيتون

يت الزيتون من أهم الزيوت السائلة القابلة لألكل، ويحتل المركز الخامس بين الزيوت النباتية المستخدمة في الطعام في العالم. تشير يعتبر ز 
  من إنتاج زيت الزيتون مصدره حوض البحر األبيض المتوسط. %99المصادر المختلفة إن 

  
  تصنيف زيت الزيتون

ة مثل الطعم والرائحة واللون أو حسب المظهر والشفافية أو حسب مدة صالحيته للتخزين يصنف زيت الزيتون بحسب خصائصه المختلف
  والمعتمد في التجارة الدولية والصادرة عن المجلس الدولي لزيت الزيتون.

أو ما يسمى يرتكز التصنيف النوعي خاصة على نسبة الحموضة الحرة (النسبة المئوية لألحماض الدهنية الحرة المقدرة بحمض األولييك 
). تخضع الحموضة الى الحالة الصحية للثمار والى كيفية إدارة األنتاج والظروف السائدة منذ  1بحمض الزيت) والتذوق الحسي (جدول 

القطاف وحتى مرحلة جرش الثمار في المعصرة. إن الخواص المذاقية لزيت الزيتون، المحددة أساسا بالرائحة واللون والمذاق، على عالقة 
لمكونات الموجودة في ثمار الزيتون والمستخلصة مع الزيت (من مركبات طيارة، أحماض دهنية والمواد الفينولية) والتي ترتبط جميعها با

  بالصنف وتكوين الثمرة ودرجة نضجها. 
لحنجرة)، درجة الحموضة الحرة  أما من المواصفات الرئيسية لزيت الزيتون الجيد فهو ذو رائحة عطرية ممتازة وطعم ممتاز (يترك أثر حريفا با

يصبح الزيت غير صالح لغذاء  % 3،3مليكيفاالن / كلغ. إذا تخطت درجة الحموضة  15ورقم البيروكسيدات ال يتجاوز  %0،8ال تتخطى 
وذلك  %1 اإلنسان. إن لدرجة الحموضة في زيت الزيتون أهمية كبرى بالنسبة للتصدير بحيث يجب أن ال تتعدى درجة الحموضة في الزيت

حرصا على سالمة الفيتامينات التي يحتويها الزيت. ومن الصفات األخرى، فهو قليل الذوبان في الكحول، سهل الذوبان في األثير 
  والكلوروفورم.

  ما هو زيت الزيتون البكر؟
، فــإن زيــت 1992تــي طــرأت عليهــا عــام حــول زيــت الزيتــون وزيتــون المائــدة والتعــديالت ال 1986إمتثــاال الــى مصــطلحات اإلتفاقيــة الدوليــة لعــام 

) هــو "المــادة الغذائيــة الرئيســية المعروفــة بزيــت الزيتــون  231:2000الزيتــون البكــر بحســب مؤسســة المقــاييس والمواصــفات اللبنانيــة (مواصــفة 
ًا الحراريـة منهـا بحيـث والمستخرجة من لب ثمار شجرة الزيتون عن طريق العصر بالوسائل اآللية الضاغطة في ظـروف بيئيـة مالئمـة وخصوصـ

الترشـيح لتنقيتهـا مـن الشـوائب". ويمكـن، أيضـا، ال تؤدي إلى أي تعديل في تركيب الزيت األساسي والتي لم تتعـرض ألي عمليـة تكريـر باسـتثناء 
  عمليات الغسل، الترسيب والطرد المركزي. إستثناء

  زيت الزيتونالفيزيائية الخاصة بيبين الجدول التالي بعض الصفات الكيميائية و 
 الصفات الكيميائية

  معامل أو رقم التصبن
Indice de saponification

  (ملغ/تصبن غرام من المادة الزيتية)196و  184تتراوح نسبة التصبن بين عبارة عن كمية البوتاس،

  الدليل أو الرقم اليودي
Indice d’iode 

  غرام من الزيت.100كمية اليود الالزمة للتفاعل مع
  94و  57يتراوح ما بيني فكرة عن تشبع الزيت.يعط

  رقم الحموضة
Indice d’acidité 

عدد الملليغرامات من هدروكسيد البوتاسيوم الالزمة لمعادلة األحماض الدهنية الحرة الموجودة في غرام من 
 الزيت.

  نسبة الحموضة الحرة
Acidité libre 

 بحمض األولييك.النسبة المئوية لألحماض الدهنية الحرة مقدرة 

 الصفات الفيزيائية

  الوزن النوعي أو الكثافة 
Densité  

 3غرام/سم0،961و0،910بين
  غرام 920ليتر واحد من زيت الزيتون يزن حوالي

  درجة حرارة تفكك الزيت
Point de fumée 

 م°220-210تتراوح هذه الدرجة بين

 م)°20(بدرجة1،4707-1،468  معامل اإلنكسار
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: تصــنيف زيــت الزيتــون وفقــًا لنســبة الحموضــة الحــرة (معبــر عنهــا كنســبة األحمــاض الدهنيــة الطليقــة المحتســبة كحمــض الزيــت 1ل جــدو
Acide oléique (  مصدر) و   22 -18وعالمة التذوق الحسيCOI/T.15/NC num.3 Rev. du 5 Décembre 2003(  

  الحموضة الحرة  نوع الزيت
 غرام) 100(غرام من حمض الزيت لكل 

  عالمة التذوق الحسي

 زيت الزيتون البكر
  المخصص لإلستهالك كما هو عليه

 زيت الزيتون البكرالممتاز ("خضير أو "إكسترا")
Huile d’olive extra vierge 

  6،5يساوي أو اكبر من   وما دون 0،8
  زيت الزيتون البكر 

Huile d’olive vierge “fine” 
  5،5اكبر من   2 -  0،8

  يتون البكرالعادي زيت الز 
Huile d’olive vierge courante 

2- 3،3  3،5  
 زيت الزيتون البكر

  مخصص لإلستهالك كما هو عليهالغير
 الوقاد أو الخريد(لمبانتي)زيت الزيتون البكر 

Huile d’olive vierge lampante   3،5أقل من   3،3أكثر من  
 زيت الزيتون

  زيت الزيتون المكرر
Huile d’olive raffinée 

    0،3يساوي أو أقل من 
زيــت الزيتــون (مــزيج مــن زيـــت الزيتــون البكــر وزيــت الزيتـــون

  المكرر)
Huile d’olive

    1يساوي أو أقل من 

 زيت ثفل الزيتون (زيت العرجون)

  زيت ثفل أو "جفت" الزيتون النيء
Huile de grignon d’olives brute ou crue

    يستخدم في صناعة الصابون
  ت ثفل الزيتون المكررزي

Huile de grignon d’olives raffinée 
    0،3أقل من 

زيـت ثفـل الزيتـون المكـرر وزيـت(مـزيج مـن  زيت ثفل الزيتون
  الزيتون البكر الصالح لإلستهالك) 

Huile de grignon d’olives  

    1أقل من 

  

  نوعية زيت الزيتون
مرتبطة بإختيار األصناف األكثر تأقلما مع ظروف المناخ والتربة، بممارسة التقنيات الزراعية إن جودة ونوعية زيت الزيتون تتأثر بعدة عوامل 

لشجرة الزيتون بشكل عقالني، والمعامالت ذات الصلة بصحة النبات وعمليات القطاف ونقل الثمار الى المعصرة وكذلك طريقة العصر 
  والتخزين. 

 -  12            وفي مرحلـة النضـوج "األسـود" أو "الكامـل" (من وزنها) %25-10ج "األخضر" في مرحلة النضو في الثمرة، تبلغ نسبة الزيت 
  ي مرحلتي الزيتون األخضر واألسود:(من وزنها). يبين الجدول التالي بعض مميزات الزيت المستخرج ف 30%

   
الزيت المستخرج من الزيتون غير الناضج   المميزات

 بالكامل (الزيتون األخضر)
ت المستخرج من الزيتون الناضج الزي

  (الزيتون األسود)
  أصفر ذهبي خضري  اللون

  خفيفة عطرية مميزة  الطعم والرائحة
  مرتفعة نسبيا منخفضة  نسبة الحموضة الحرة

  عالية منخفضة  اإلنتاجية
  قصيرة طويلة  مدة التخزين

  ضعيفة قوية  مقاومته للفساد
  

  صناعة إستخالص زيت الزيتون
ناعة إستخالص زيت الزيتون بطيئًا جدًا على مر العصور بالمقارنة مع باقي الصناعات الغذائية، وذلك بسبب كونها صناعة كان تطور ص

موسمية ولكون الزيتون يعاني من مشكلة المعاومة. وقد إستمر اإلعتماد على الطرق القديمة التقليدية في إستخالص الزيت من الثمار، ثم 
  إستخدام المكابس الهيدروليكية والمعاصر اآللية التي تعتمد على مبدأ الطرد المركزي.  إنتقلت هذه الصناعة الى

معاصــر  % 87و  83معصــرة منهــا مــا بــين  492فــي لبنــان، حــوالي  وبشــكل عــام ، يبلــغ عــدد منشــآت عصــر الزيتــون وٕاســتخالص الزيــت، 
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تعمـل علـى  %10صر حديثة تعتمد علـى مبـدأ الطـرد المركـزي، منهـا معا %13تقليدية تعتمد على مبدأ الضغط بواسطة المكابس اآللية وحوالي 
منهــــا فقــــط  %5مــــن هــــذه المعاصــــر لملكيــــة فرديــــة بينمــــا تملــــك التعاونيــــات حــــوالي  %80علــــى مــــرحلتين، وتعــــود حــــوالي  %3ثــــالث مراحــــل و

)، %45،73لبنـان بنسـبة مرتفعـة ( ). تتوزع معظـم معاصـر الزيتـون علـى منـاطق زراعـة الزيتـون المختلفـة، خاصـة فـي منـاطق شـمال39(مصدر
) وفـي البقـاع %15،45)، فـي النبطيـة (%16،67)، فـي الجنـوب (%17،48المناطق األخرى من لبنان: في جبل لبنان ( وبنسب أقل بكثير في

)4،67%  .(  
  

  تقنية صناعة زيت الزيتون 
  ويجب المرور بالعمليات التالية: )Pâte ou Pomace(قبل إستخراج زيت الزيتون، يجب الحصول على ما يسمى عجينة الزيتون

 لتخزين الهوائي ا:(Stockage) .تخزن ثمار الزيتون بين يوم واحد أو أربعة أيام في المعصرة، بعد القطاف  
  التوريق والغسيل(Effeuillage & Lavage):   يتم تنقية الثمار، قبل جرشها أو سحقها، من األوراق واألغصان الصغيرة

  تواجدة معها، ثم تغسل بالماء للتخلص من التراب والترسبات الكيميائية.وكل الشوائب الم
  الجــرش أو الســحق والعجــن:(Broyage & Malaxage)  (اللــب والنــواة) تهــدف هــذه العمليــة الــى ســحق ثمــرة الزيتــون

ل علــى عجينــة وتحريــر نقــاط الزيــت المتواجــدة فــي لــب الثمــرة ونواتهــا والحصــول علــى عجينــة دهنيــة حيــث يــتم عجنهــا للحصــو 
  متجانسة قبل المرور الى عملية العصر أو إستخالص الزيت.

  إستخالص الزيت:(Extraction de l’huile ) :تعتمد معاصر الزيتون طريقتين الستخالص الزيت  

  ) Pressurage & Décantationمتواصلة (طريقة المكابس: العصر والترسيب الغير الطريقة التقليدية  -1  
الطريقة هي المعتمدة في غالبية المعاصر على الرغم من تدني طاقتها اإلنتاجية وحاجتها الى عدد كبيـر مـن األيـدي العاملـة. ومـن ما زالت هذه 

رهــا ســلبياتها تــأثير الخــوص المســتعملة علــى كميــة ونوعيــة الزيــت تــأثيرًا ســيئًا إذ إنهــا تحــتفظ بكميــة مــن عجينــة الزيتــون وهــذا مــا يــؤدي الــى تأثي
لهواء والحرارة المرتفعة. يمكن التقليل من اآلثار السيئة للخوص المستعملة عن طريق غسلها المستمر. ومن العوامل التي تؤثر علـى بأوكسجين ا

  نوعية الزيت أثناء اإلستخالص سطوح التالمس للعجينة والزيت المصنوعة من الحديد والتي تؤدي الى سرعة فساد الزيت أثناء التخزين. 

  )Centrifugation( طريقة الطرد المركزي  ديثة المتواصلةالطريقة الح -2
ي تمتاز هذه الطريقة الحديثة فـي إعتمادهـا علـى مبـدأ القـوة الطـاردة فـي إسـتخالص الزيـت وأغلـب مراحـل العمـل فيهـا آليـة. يتـألف الطـرد المركـز  

  من عدة أطوار:
  3الطـــرد المركـــزي مـــع ثالثـــة أطـــوار phases ســـائلة (الزيـــت والمـــاء الخضـــري أو"الزيبـــار"  ، حيـــث يـــتم فصـــل المـــواد ال

Margine ثفل أو جفت الزيتون المواد الصلبة المتبقية () عنGrignon بواسطة الطـرد المركـزي األفقـي، ثـم يصـار الـى (
  العامودي. الطرد المركزيفصل الزيت عن الماء الخضري بواسطة  

   2الطــرد المركــزي ثنــائي األطــوار phases علــى الزيــت وعجينــة تحتــوي علــى المــاء الخضــري وثفــل  يــتم الحصــول، حيــث
 فصل الزيت مباشرة عن الماء الخضري و ثفل أو جفت الزيتون بواسطة الطرد المركزي األفقي الزيتون، ويتم

ورين فهــو ، أمــا مــن إيجابيــات طريقــة الطــمــن ســلبيات طريقــة الثالثــة أطــوار هــو إســتعمال كميــة كبــرى مــن المــاء وٕانتــاج كبيــر مــن المــاء الخضــري
  إستعمال كمية قليلة من الماء وٕانخفاض إنتاج الماء الخضري والحصول على جفت رطب يمكن تجفيفه فيما بعد.

  

  تجدر اإلشارة الى ضرورة احترام القواعد والشروط التصنيعية الجيدة اثناء عملية إستخالص الزيت:
 شوائب.لسليمة وتنظيف الثمار من الالتأكد من فصل الثمار المصابة عن ا  
 فصل األوراق عن الثمار قبل العصر.  
 ضرورة غسل ثمار الزيتون وتأمين مصدر كاف للماء النظيف.  
 عصر الثمار في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القطاف.  
  ينـات مئويـة وذلـك حفاظـًا علـى المركبـات العطريـة والمـواد الملونـة وعلـى الفيتام درجـة 28مـن عدم رفع حرارة عجينة الزيتون الى اكثـر

  التي تكسب الزيت طعمه الجيد ولونه ورائحته المرغوبين.
 قابلة لألكسدةالغير تعمال معدات مصنعة من الفوالذ و إس.  
 التحقق من نظافة المعصرة والمعدات.    
 عدم تخزين التفل داخل المعصرة لما يسبب من روائح كريهة قد تنتقل الى الزيت، باإلضافة الى تجمع الحشرات داخل المعصرة.  
 إقامــة فتحــات تهوئــة وٕانــارة مــع شــباك علــى النوافــذ لمنــع دخــول الحشــرات  -تأهيــل مبنــى المعصــرة (تبلــيط األرض والجــدران، مغاســل

  .والقطط والقوارض ...)
 .تجنب وضع مواد تنتج روائح غريبة  
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  (Stockage & Conservation)حفظ وتخزين الزيت 

ير كبيـر علـى تـدني نوعيـة زيـت الزيتـون وٕان التغيـر األكثـر أهميـة هـو تأكسـده والمعـروف بتـزنخ إن للشروط غير المناسبة خالل فترة التخـزين تـأث
  الزيت والذي يؤدي الى سوء طعمه ورائحته. من أهم العوامل المؤثرة على تزنخ زيت الزيتون أثناء التخزين هي:

  انات واألوعية بالزيت بشكل كامل).اإلوكسجين ( يجب ملء الخز  
 شــرة (يجــب تخــزين الزيــت فــي غرفــة خاصــة نظيفــة مظلمــة خاليــة مــن الرطوبــة مــع شــعة الشمســية المباشــرة وغيــر المبااإلضــاءة أو األ

  ).تهوئة جيدة
  م مثالية للحد من عملية األكسدة).° 15و  10الحرارة (تعتبر درجة حرارة المستودع ما بين  
 من المواد التي ال تؤثر تأثيرًا سيئًا علـى نوعيـة الزيـت، مـن هـذه  نوعية المعادن، حيث يتم تخزين زيت الزيتون في األوعية التي تتكون

  المواد :
 ،(معدن غير قابل للتأكسد وسهل التنظيف) الستانلس ستيل أو األينوكس  
 ،الزجاج شرط منع مرور الضوء الذي يفسد الزيت، والذي يعتبر من أفضلها  
  لموسم واحد فقط.البالستيك الصالح لتخزين المواد الغذائية بشرط ان يستعمل  

  
  استعماالت مخلفات عصر الزيتون

  يتم صناعة السماد العضوي من مخلفات عصر الزيتون ، من الجفت والماء الخضري وبذلك يتم تدوير زراعة الزيتون.

إسـتخالص  الجفت هو الجزء المتبقي من عصر ثمار الزيتون وتختلف مكوناته حسب نوع المعصرة وصنف الزيتون؛ ويقسم الجفت حسـب درجـة
  الزيت المتبقي به الى ثالثة أنواع هي الجفت الخام، الجفت المستهلك والجفت منزوع النوى. 

نـوع يستخدم الجفت في مجاالت عدة غذائية وزراعية منها، في مجال التغذية الحيوانية بإضافته بنسب معينة الى مركـزات علفيـة أخـرى لزيـادة الت
لتسميد العضوي بعد خلطه بمخلفات أخرى غنية بـاألزوت ومعاملـة الخلـيط بـالتخمير الهـوائي أو التسـبيخ، فـي الحيوي للمواد الغذائية، في مجال ا

  أيضًا في مجال الوقود المنزلي.وي من التخمر الالهوائي للجفت، و إنتاج الغاز الحي
  

  صناعة زيتون المائدة
يل التي تهدف الى إزالة الطعم المر في الثمار وحفظ ثمار الزيتون لفترة عملية التخلة تستعمل ثمار زيتون المائدة لإلستهالك المباشر بواسط

  طويلة. 
  صناعة زيتون المائدةشروط 

  يجب األخذ بعين اإلعتبار المقاييس التالية بالنسبة للزيتون األخضر والزيتون األسود:
 ،أن يتوقف الري قبل اسبوع من القطاف  
 يرة بحيــث يكــون لــب الثمــار غيــر ملتصــق بالبــذرة وينفصــل بســهولة. يكــون اللــب أن تتميــز الثمــار بنســبة لــب عاليــة وبــذرة صــغ

متامسك غير مجعد جامد تقريبا ومقرمش للزيتون األخضر ، اما للزيتون األسود فتكون الثمار جامدة الى حد ما وتقاوم الضـغط 
  بين األصابع، 

  ديدان،قاتمة، الجروح ولسع الحشرات والالأن تكون الثمار خالية من البقع  
  ،أن تفرز وتخلل الثمار حسب الصنف والحجم واللون  
 .أن يكون لون الزيتون األخضر أخضرًا أو أخضرًا مصفرًا، ولون ثمرة الزيتون األسود أسودًا غامقًا أو أحمرًا نبيذيًا أو بنفسجيًا  
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  الحدود الجرثومية للزيتون
 الحدود الجرثومية لزيتون المائدة - 1

  نوع العّينة

ء المجهرية األحيا
  الهوائية

 م)30°(

 مستعمرة/غ

القولونيات
  اإلجمالية

  م)30°(
  مستعمرة/غ

القولونيات المتحّملة
 للحرارة

  م)44°(
  مستعمرة/غ

المكورات العنقودية
 الذهبية

  م)37°(
  مستعمرة/غ

  السالمونيال
  م)37°(

  غ 25مستعمرة/

البكتيريا الالهوائية 
  المختزلة للكبريت

 م)46°(

  مستعمرة/غ

ائر الخم
  والفطرّيات

  م)30°(
 مستعمرة/غ

  المواصفة
  أو
  القرار

 - 0 خالية 0 -  0  510 زيتون المائدة
JORF 

1/2/2001  

  

  لزيت الزيتون الحدود الجرثومية  -2

  نوع العّينة
  السالمونيال

  م)37°(
 غ 25مستعمرة/

المكورات 
العنقودية 
 الذهبية

  م)37°(
 مستعمرة/غ

القولونيات 
  اإلجمالية

  م)30°(
 مرة/غمستع

القولونيات
المتحّملة 
 للحرارة

  م)44°(
مستعمرة/

 غ

البكتيريا
الالهوائية 
المختزلة 
  للكبريت

 م)46°(

  مستعمرة/غ

الفلورا المحبة 
  للحرارة

  م)46°(
 مستعمرة/غ

الخمائر 
  والفطرّيات

  م)30°(
 مستعمرة/غ

األحياء 
المجهرية 
  الهوائية

  م)30°(
  مستعمرة/غ

  المواصفة
  أو
  القرار

زيــــــــــــــــــــت
 نالزيتو

n=5 ; c=0 

  خالية
n=5 ; c=1 

m=10  

M=100  

n=5 ; c=1 
m=10  

M=100  

n=5 ; 
c=0 
m=0  

 

n=5 ; c=1 
m=10  

M=100 
-  

n=5 ; c=1 
m=50  

M=100  

n=5 ; c=1 
4m=10 

5M=10  

مواصفة 
ليبنور رقم 
510:2004  

 
n  .عدد العينات الواجب تحليلها والتي تؤخذ بطريقة عشوائية من الدفعة =  
  c لعدد العينات المسموح أن يتراوح المحتوى الجرثومي فيها بين  = الحد األقصىm & M.  
  m .المحتوى الجرثومي المسموح به في المنتج =  
  M.الحد األقصى الذي يجب أال يصل إليه أو يزيد عنه المحتوى الجرثومي في أية عينة من العينات الواجب تحليلها =  
  

  مذكورة أعاله:يمكن اإلستنتاجات التالية من الجداول ال
  م.°44يجب أن تكون العينة خالية من الجراثيم المضرة بصحة اإلنسان وخاصة السالمونيال والقولونيات المتحملة للحرارة  
  م.°30ال يسمح أن تحتوي العينة على أكثر من مائة ألف جرثومة هوائية تنبت على حرارة 

 م) ومــن القولونيــات اإلجماليـــة °37لمكــورات العنقوديــة الذهبيــة (ال يســمح أن تحتــوي العينــة علــى أكثــر مــن مائــة جرثومـــة مــن ا
  م).°46م) ومن البكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت (30°(
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