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مقـدمــــــةمقدمة

تكمن امهية االرشاد الزراعي كونه مصدر للمعلومات واملمارسات الزراعية اهلادفة 

اىل حتسني االنتاج الزراعي كمًا ونوعًا من خالل نقل وتبين التقنيات الزراعية احلديثة، 

وبالغىن عن القول بأن هذه األمهية يف ازدياد مستمر نتيجة للتطور السريع يف جمال البحوث 

وتكنولوجيا املعلومات وللظروف املناخية والبيئية املتغرية والتحديات اليت تواجه القطاع 

الزراعي. فسيبقى االرشاد الزراعي يشكل العمود الفقري للتنمية الزراعية واليت بدورها 

تشكل االساس للتنمية الريفية. 

من هنا أولت وزارة الزراعة اهتماما كبريا بتطوير خدمات األرشاد الزراعي من 

خالل رسم سياسات واستراتيجية األرشاد الزراعي يف فلسطني، و توفري املوارد البشرية و 

العمل على تدريبها و تأهيلها يف خمتلف التخصصات الزراعية دف خلق املرشد الزراعي 

املختص و على خمتلف املستويات ، كما عملت الوزارة على وحدات ارشادية يف القرى 

و التجمعات يف الريف، اضافة اىل توفري وسائل االيضاح مبختلف انواعها لتقدمي اخلدمات 

االشادية بطريقة علمية مبسطة.

الفاعلة،  الوسائل  و  الطرق  مبختلف  الزراعة  وزارة  يف  األرشادية  اخلدمات  تقدم 

من خالل الزيارات الفردية للمزارعني و عقد االجتماعات و الندوات و أيام احلقل و 

املشاهدات يف حقول املزارعني، كذلك تقدم االرشاد الزراعي من خالل وسائل االعالم 

الزراعي املختلفة املرئي و املسموع و املطبوع ، و عن طريق الرسائل األرشادية sms عرب 

شبكة األتصاالت اخللوية .

ونتيجة لالوضاع الصعبة اليت يعيشها شعبنا بشكل عام و املزارع الفلسطيين بشكل 

خاص الناجتة عن ممارسات االحتالل االسرائيلي اهلمجية من اغالقات و حواجز و تقطيع 

اارشادية
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يف  بارزا  و  مهما  دورا  الزراعة   وزارة  يف  الزراعي  االرشاد  لعب  فقد  الوطن  اوصال 

تقدمي اخلدمات االرشادية لالخوة املزارعني من خالل تكثيف الربامج الزراعية االذاعية 

الزراعية  النشرات  واعداد  املحلية،  و  املركزية  التلفزة  و  االذاعة  والتلفزيونية يف حمطات 

واملطويات و البوسترات و االفالم االرشادية  يف خمتلف الفروع الزراعية النباتية و احليوانية، 

واستمرارا هلذا اجلهد املتواصل يف دائرة االعالم الزراعي يف االدارة العامة لالرشاد و التنمية 

الريفية يف وزارة الزراعة، فقد مت العمل على اعداد هذه النشرة من خالل اخلربات الفنية يف 

الوزارة لتكون مصدرا علميا لالخوة املزارعني و كافة العاملني يف املجال الزراعي لتطوير 

هذا القطاع املهم .

كما ويسعدين ان اتقدم جبزيل الشكر من مجيع االخوات و االخوة يف دائرة االعالم 

الزارعي و كافة دوائر الزراعة و الذين شاركوا يف اعداد هذه النشرة واخراجها اىل حيز 

الوجود .

م. ابراهيم قطيشات

مدير عام األرشاد والتنمية الريفية

وزارة الزراعة
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املقدمـــــة

يعتقد أن منطقة غرب آسيا هي املوطن األصلي لشجرة التني  مث انتقلت على نطاق واسع  

من تركيا اآلسيوية إىل مشال اهلند ، مث انتشرت زراعة التني يف كافة أحناء منطقة البحر األبيض 

املتوسط والشرق األوسط منذ القدم حيث كان غذاء رئيسيا  آلالف السنوات ، وذلك لسهولة 

جتفيفه وختزينه سويه مع احلبوب والزبيب ، وكذلك ألنه مصدرأ غنيًا باملواد الغذائية. 

وشجرة التني معمرة ، متساقطة األوراق ، تنمو بعال ، مثارها متعددة األلوان واألشكال 

وتتمتع بقيمة غذائية واقتصادية وطبية عالية .

املناخ  التني، حيث  لزراعة ومنو أشجار  ببيئة ومناخ مناسبني  تتميز بالدنا فلسطني   و 

الدافئ واأليام املشمسة الطويلة والتربة اجليدة الصرف، وهي العناصر الرئيسية املهمة اليت جيود 

فيها شجر التني، وقد اهتم األجداد بزراعتها والعناية ا ، فكانت تشكل هلم مصدرا مهما من 

مصادر الرزق والغذاء.

تعاىل  قوله  الكرمي يف  القرآن  التني شجرة مباركة حيث ورد ذكرها يف  وتعترب شجرة 

(والتني والزيتون ، وطور سينني).

التني  الشجر،  قالوا ( خري  التني فقد  أمثال كثرية تتحدث عن  الشعيب هناك  املثل  ويف 

املتعلي والزيتون املديل) مما يدل على أن طريقة تربية أشجار التني هي بعكس طريقة تربية أشجار 

الزيتون.

ويف هذه النشرة تطرقنا إىل القيمة الغذائية والطبية للتني مث إىل طريقة زراعة أشجارها 

والعناية ا وأهم أصنافها وأخريا طرق مكافحة آفاا.

المقدمة
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القيمة الغذائية والطبية
يعترب التني من أغىن الفاكهة بالفيتامينات وخاصة (B1) ، (B2) ، (A) و(C)  ،كما 

أن التني املجفف غىن بعنصر الكالسيوم الضروري لبناء العظام واألسنان، والذي يسبب نقصه 

يف األطفال بطء النمو، واإلصابة مبرض الكساح، كما يؤدى نقصه عند البالغني إىل هشاشة 

العظام، وهو غين أيضا بأمالح العديد من العناصر  كما حيتوي على نسبة عالية من السكريات 

األحادية سهلة االمتصاص واهلضم.

اجلدول التايل يبني املحتوى الغذائي لكل 100غم من الثمار الطازجة املجففة:

الثمار املجففةالثمار الطازجة 

80274سعرات حرارية

23 غم77.5 - 86.8غمماء

4.3 غم 1.2- 1.3غمبروتني

1.3غم0.14- 0.30 غمدهون

69.1 غم17.1 -  20.3 غمكاربوهيدرات

5.6 غم  1.2- 2.2 غمألياف

2.3 غم0.48- 0.85 غمرماد 

126 ملغم35 - 78.2 ملغمكالسيوم

77 ملغم22 – 32.9 ملغمفسفور

3.0 ملغم 0.6 – 4.09 ملغمحديد

34 ملغم2.0 ملغمصوديوم

640 ملغم194 ملغمبوتاسيوم

---0.013 – 0.195 ملغمكاروتني

 I.U 270- 20 I.U 80 فيتامينات
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االستعماالت الطبية
يستعمل كمسّكن آلالم املعدة وعالج املغص .. 1

يساعد يف عالج اإلمساك إلحتوائه على األلياف الطبيعية. . 2

يستعمل ملعاجلة احلروق و ّيج اجللد.. 3

يستعمل لعالج تقرحات اللثة.. 4

يستخدم العصري احلليـيب للجذوع واألوراق ملعاجلة البثور.. 5

يساعد على مقاومة مسببات األمراض السرطانية .. 6

يساعد يف محاية الدم من عداد من الفريوسات والبكترييا ,  والطفيليات اليت تتسبب يف . 7

كثري من األمراض مثل فريوس االلتهاب الكبدي.

وصف نبات التني 
.Ficus carica L   اإلسم العلمي للتني هو 

.   Moraceae  وهو يتبع: العائلة التوتية 

التني يعترب من النباتات املتساقطة األوراق 

حيث األغصان أسطوانية ملتفة وهي متشابكة 

وقليلة الطول ، والساق أملس وقائم غري قابل 

للتشقق رمادي اللون إىل فضي ذو حلاء مسيك، 

عن  ناجتة  كبرية  تدرنات  الساق  على  ويظهر 

أفرع مت إزالتها أو براعم ساكنة غطيت باللحاء، 

اخلشب مسامي ضعيف وطري وله خناع كبري 

اقتصادية  قيمة  له  ليس  لذلك  بسرعة  ويفسد 

باملقارن مع أخشاب األشجار األخرى، ويصل 

وتعيش   ، أمتار   10 إىل  التني  شجرة  ارتفاع 

شجرة التني باملتوسط 50-70 عام .
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توزيعه  نظام  ويعتمد   ، متفرع جدا ومتعمق وكثيف  ليفي   : للتني  املجموع اجلذري 

وعمقها  تركيبها  حيث  من  فيها  املزروع  التربة  نوع  وكذلك  الصنف  طبيعة  على  وتعمقه 

ورطوبتها.

األفرع : ختتلف باللون والطول والسالميات حسب الصنف فهناك أصناف من التني 

تكون أغصاا مستديرة القمة وتنتشر أغصاا بزاوية كبرية ، وأصناف أخرى تتميز أشجارها 

بنمواا القائمة املتجهة إىل أعلى مع قليل من األغصان اجلانبية ، وهناك أصناف تتميز بأغصاا 

املتشابكة . وبشكل عام تقسم أغصان التني إىل األقسام التالية :

األفرع القصرية وهي غري مثمرة وطوهلا من 1-2 سم أ. 

األفرع املتوسطة وطوهلا أقل من 15 سم وهي قليلة اإلمثار.ب. 

أفرع اإلمثار ويبلغ طوهلا من 15 -45 سم .ج. 

األفرع اليت خترج من اجلانب السفلي للشجرة وهي أفرع قوية النمو يصل طوهلا اىل 1م .د. 

الرباعم وتكوا : براعم التني كبرية متفتحة ذات قمة حادة مكسوة حبراشف مصقولة 

المعة ويف إبط كل ورقة يتكون برعمان أو ثالثة حسب الصنف ، الربعم الوسطي يكون عادة 

خضري والربعمان اجلانبيان مثريان .

وتعترب الرباعم الثمرية (الزهرية) املتكونة على العقدة الثالثة إىل السابعة من أقدر الرباعم 

على تكوين الثمار ، وتتميز الرباعم الثمرية الساكنة عن الرباعم اخلضرية بكرب حجمها واستدارا 

وتفلطحها ، أما عدد وحجم الرباعم الزهرية فريجع إىل قوة النمو اخلضري للشجرة وكذلك 

ملقدار املحصول الذي ينتج يف الصيف واخلريف ، حيث تتشكل يف هذه الفترة كل من الرباعم 

اخلضرية والزهرية يف إبط األوراق وتبقى ساكنة خالل الشتاء مث تكرب وتظهر على الشجرة يف 

فصل الربيع قبل األوراق.

األوراق : خضراء المعة بسيطة ذات شكل قليب متعاقبة على الغصن كبرية احلجم و يصل 

طوهلا على 30سم هلا 3-7 فصوص كبرية و وصغرية ، ويكون لون السطح العلوي لألوراق 

أخضر غامق عليه زغب خشن أما السطح السفلي فيكون لونه أخضر فاتح وعليه زغب ناعم .
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الثمار : مركبة كاذبة وهي عبارة عن حامل زهري كبري (اللب اللحمي) بداخله العديد 

من احلوامل الزهرية اليت حتمل كل واحدة منها زهرة ، وهذه األزهار غري ظاهرة من اخلارج 

، القشرة اخلارجية رقيقة وغضة واجلدار اللحمي يكون لونه أبيض أو أصفر فاتح ، احلوامل 

الزهرية متعددة األلوان حسب الصنف ( أبيض ، عسلي، وردي ، أمحر).

ويف قمة الثمرة يوجد فتحة تسمى عني الثمرة وتكون مغلقة حبراشف صغرية ، وحيتوي 

لب الثمرة أعدادا من البذور اليت قد تكون كبرية أومتوسطة أو صغرية جدا ويتراوح عددها من 

(30 -1600) يف الثمرة الواحدة .

األزهار وطريقة التلقيح 
 األزهار يف التني صغرية جدا وتكون متجمعة يف داخل الثمرة  

املتجمعة  الصغرية  األزهار  من  أي جمموعة كبرية  زهرية  نورة  وتسمى 

داخل ختت الثمرة حيث ال ترى من اخلارج ، وختتلف طريقة تلقيحها 

حسب صنف التني كما يلي :

 أزهار التني العادي (common fig): تكون األزهار يف هذه األصناف مؤنثة  �

وحيدث هلا تلقيح بكري أي أا ال حتتاج إىل ملقحات أو حبوب لقاح .

الربي حتتوي على ثالثة  � التني  (Capri fig): مثرة أصناف  التني الربي   أزهار 

مؤنثة حتتاج  وأزهار   ، اللقاح  تنتج حبوب  أزهار مذكرة  األزهار وهي  أنواع من 

إىل تلقيح ، وأزهار درنية وهي أزهار مؤنثة تكون مهيأة حلشرة سوداء صغرية جدا  
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وهي حشرة البالستوفجا(Blastophaga grossorum) وتعرف باسم ذات 

البلعوم املتفجر، حيث تشكل األزهار الدرنية بيئة مناسبة هلذه احلشرة لوضع بيوضها 

أثناء حركتها  وإكمال دورة حياا وبالتايل حتدث منفعة متبادلة حيث أن احلشرة 

املؤنثة وحتدث  األزهار  إىل  املذكرة  األزهار  اللقاح من  تعفر حبيبات  الثمرة  داخل 

عملية اإلخصاب وبدون هذه العملية تضمر الثمار وتسقط قبل نضجها . 

أ) أزهار مذكرة.

ب) أزهار مؤنثة.

ج) أزهار درنية يتم فيها منو حشرة البالستوفاجا.     

 أزهار التني اإلزمرييل (Smyrna): وهي أزهار مؤنثة حتتاج إىل تلقيح خلطي  �

(crosspollination) وذلك من أزهار التني الربي ، وتتم هذه العملية بواسطة 



شجرة التين14

شجرة التني

حيتك  الربي  التني  أزهار  من  احلشرة  هذه  فعندما خترج  أيضا  البالستوفاجا  حشرة 

حبوب  جبسمها  ويعلق  الثمرة  عني  حول  املجودة  املذكرة  األزهار  مبتوك  جسمها 

عن  للبحث  العني  من خالل  اإلزمرييل  التني  مثار  إىل  تدخل  مث   ، الناضجة  اللقاح 

على  متر  ذلك  وأثناء  درنية)  أزهار  هناك  يكون  (وال  بيوضها  لوضع  درنية  أزهار 

األزهار املؤنثة وحيدث التلقيح وتسمى هذه العملية بالكربجة ، ويقدر عدد حشرات 

البالستوفاجا املوجودة يف مثرة التني الربي ب (600) حشرة وتكفي شجرة واحدة 

من التني الربي لتلقيح (50) شجرة من التني اإلزمرييل .

قسمني  � الصنف  هذا  وأزهار   :(San Pedro fig) بيدرو  سان  تني  أزهار   

بكريا وال حتتاج  تلقح  العادي  التني  مثل  تعترب  األول  املحصول  أزهار  أن  ؛ حيث 

ملقحات ، أما أزهار املحصول الثاين فتحتاج إىل تلقيح مثل التني اإلزمرييل . 

طبيعة احلمل يف التني 
حتمل الرباعم الزهرية للتني جانبيا على نوعني من اخلشب ومها :

عمرها . 1 اليت  الفروع   

املحصول  وحتمل  سنة 

حيث  التني  من  األول 

تتكون براعمها يف موسم 

وتتفتح   ، السابق  النمو 

يف  الزهرية  الرباعم  هذه 

املحصول  وينضج  الربيع 

ويطلق  حزيران  شهر  يف 

وهو  (دافور)  اسم  عليه 

حمصول ثانوي يف معظم األصناف ؛ إال أن بعض األصناف يكون محلها الوحيد هو 

الدافور وتتميز هذه الثمار بأا كبرية احلجم وقليلة احلالوة.
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شجرة التني

 األغصان احلديثة الناجتة عن الرباعم اخلضرية ، و يبدأ تكوين الرباعم الزهرية عليها . 2

مع نضج مثار املحصول األول ، مث تنضج يف شهر آب وأيلول ، وتشكل الثمار الناجتة 

األول  املحصول  من  أصغر  ويكون حجمها  الرئيسي  املحصول  األغصان  عن هذه 

ولكنها أكثر حالوة.

وحتمل الثمار عادة يف إبط األوراق مفردة أو مزدوجة حيث يتواجد نورة واحدة يف 

إبط كل ورقة .

ومن املالحظ يف التني أن الرباعم الزهرية عند العقد القاعدية على الغصن تفشل يف النمو 

وتفشل يف بعض األصناف يف إعطاء الثمار عند الورقة احلادية عشرة ، و أكثر األجزاء محال 

للثمار فهي الرباعم املتكونة عند الورقة الثالثة والرابعة واخلامسة من قاعدة الغصن ، أما الرباعم 

الثمرية يف قمة األغصان فال تتفتح إىل مثار يف سنة تشكلها بل تتفتح يف مطلع الربيع القادم 

لتعطي املحصول األول .

   

  

هي
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اإلحتياجات البيئية لزراعة التني 

التربة:

تستطيع شجرة التني التأقلم والعيش يف ظروف التربة املختلفة ، فنجدها تنمو يف اجلبال 

واألودية والسهول ، حيث أن هلا قدرة ال حدود هلا على التأقلم والعيش يف تنوع بيئي واسع ، 

ولكن التربة املفضلة هي الطينية العميقة غري القلوية ، والتربة الطينية الرملية اخلصبة جيدة البناء 

والصرف ، ودرجة احلموضة املثلى يف التربة لزراعة التني هي (6 - 6.5 ) ويقل إنتاج التني 

:(Salinity) كلما زادت درجة ملوحة التربة

 واجلدول التايل يبني العالقة بني اخنفاض اإلنتاج ودرجة امللوحة يف التربة :

(EC) Mmols/CM(%) اخنفاض اإلنتاج

3.8% 10

5.5% 25

8.4% 50

املاء: 

حتتاج  أشجار التني اىل معدل سقوط لالمطار ال يقل عن 500 ملم سنويًا ، أما صنف 

اخلضاري فيحتاج اىل أكثر من ذلك لكي جيود يف اإلنتاج ، ولكن أشجار التني هلا جهاز جذري 

وتدي ومتفرع جيعل النبات من أكثر األشجار املثمرة املتحملة للعطش واملقاومة للجفاف ، 

وتستجيب بعض أصناف التني لعمليات الري من حيث سرعة النمو والتبكري يف الدخول يف 

اإلنتاج وكمية ونوعية املحصول .

احلرارة والعوامل املناخية:

 يعترب مناخ بالدنا مناسبًا لنمو أشجار التني ، حيث حتتاج أصناف التني املعدة للتجفيف 
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اىل أيام مشمسة طويلة ودرجة حرارة عالية يف الصيف ، ورطوبة نسبية منخفضة لذا ال ينصح 

بزراعته يف املناطق الساحلية. 

أما األصناف الطازجة فتحتاج اىل درجة حرارة عالية يف الصيف ورطوبة جوية معتدلة، 

إال أن إرتفاع درجة احلرارة اىل أكثر من 45 ْم تؤدي اىل مساكة قشرة الثمرة حبيث تصبح 

جلدية غري مرغوبة، كما أن حدوث الضباب واخنفاض درجة احلرارة أثناء نضج الثمار يؤدي 

اىل تشققها .

وبالنسبة للربودة فإن أشجار التني كبرية السن تستطيع حتمل درجات حرارة لغاية 10 

ْم حتت الصفر يف فصل الشتاء، ، ولكن األشجار صغرية السن ال تتحمل هذه الدرجات وتعترب 

درجة حرارة 17- ْم مميتة لكامل الشجرة . 

ويعد التني من النباتات املتساقطة األوراق املعتدلة اإلحتياج اىل ساعات الربودة الالزمة 

لكسر طور السكون وتفتح الرباعم مقارنة باألصناف األخرى .

إن حجم الثمار يتأثر بالظروف البيئية حيث أن الثمار الناجتة من املناطق الباردة الرطبة 

يكون حجمها أكرب من حجم الثمار الناجتة من املناطق احلارة اجلافة ، إال أن حالوة األخرية 

تكون أكثر من الثمار الناجتة يف املناطق الرطبة . 

الرياح : 

يعترب تأثري الرياح حمدودًا على أشجار التني إال أن املناطق قليلة العمق واملعرضة للرياح 

القوية يفضل زراعة مصدات رياح فيها .
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إكثار التني 

اإلكثار بالعقل :  .1

يعترب نبات التني من أسهل النباتات تكاثرًا ، وذلك بواسطة العقل ، حيث تؤخذ أقالم 

بعمر سنتني أو ثالثة سنوات وطول  20- 25 سم وثخانة 1-3 سم ، وللحصول على أفضل 

النتائج فإن العقل جيب أن تؤخذ قبل بدء فصل الربيع وقبل كسر طور السكون وتفتح الرباعم، 

ومث توضع يف التربة الصناعية أو نشارة خشب رطبة ملدة 10 أيام على درجة حرارة 24 ْم ، 

مث تزرع يف املشتل ملدة سنة واحدة أو سنتني قبل نقلها اىل األرض الدائمة .

أقالم  أخذ  يتم  أن  وهي  العامل  دول  خمتلف  املزارعون يف  يتبعها  أخرى  طريقة  وهناك 

طويلة بطول 1م ويتم زراعتها يف املكان الدائم ، ويتم وضع اثنني من هذه األقالم لضمان جناح 

أحدمها.

اإلكثار بالفسائل :  .2

 تنمو جبوار أشجار التني فسائل جانبية خترج من سطح التربة وتكون ملتصقة بالشجرة 

الرئيسية وهلا جذور ، وتصلح هذه الفسائل إلكثار التني حبيث تفصل مع جذورها عن النبات 

األم ويتم زراعتها كنبات مستقل .

الترقيد :  .3

يف الربيع املبكر يتم اختيار األغصان الطويلة بعمر سنة كاملة وتكون قريبة من سطح 

التربة حيث جتهز حفرة بعمق 30 سم ، حبيث ال تتأثر بالعمليات الزراعية من حراثة وغريها ، 

ويوصل الغصن إليها وتغطى بالتراب ويبقى طرف الغصن مكشوفا فوق سطح التربة ، وتروى 

بانتظام ، حىت تكون جاهزة يف منتصف الصيف .

التطعيم :  .4

باإلمكان إكثار التني بالتطعيم بالقلم وبالعني وتستخدم هذه الطريقة لتغيري الصنف أو 
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لتطعيم صنف مرغوب على صنف يقاوم النيماتودا وبعض األمراض الفطرية األخرى علما بأن 

معظم أصناف التني تقاوم خمتلف األمراض مثل عفن جذور البلوط ، وذبول الفريتيسيليوم ، 

ولكن بعضها يصاب بالنيماتودا من نوع:

 (Meloiddogyne spp.) و (Pratylechus vulnus) 

زراعة األنسجة :  .5

األم  للصنف  متاما  مطابقة  أصناف  على  للحصول  األنسجة  بواسطة  التني  إكثار  يتم   

ويراعى يف هذه العملية خلو األنسجة من أي نوع من املمرضات وخصوصا الفريوسات . 

إنشاء بساتني التني

تنشأ بساتني التني إما صغرية كما هو احلال يف احلدائق املرتلية وحتتوي هذه البساتني على 

أنواع وأصناف عديدة من التني وتكون مزروعة بطريقة عشوائية .

مراعاة  احلالة  هذه  يف  وجيب  جتارية  بساتني  وهي  املساحة  كبرية  البساتني  تكون  أو 

الشروط التالية :

خلو املنطقة املراد زراعتها من آفات وأمراض التني وأمهها: (النيماتودا ، األمراض أ. 

الفطرية يف التربة وفريوس التني ). 

مالئمة موقع الزراعة من حيث الظروف املناخية والتربة .ب. 

 يفضل أن يتم زراعة البستان بعدة أصناف معروفة جتاريًا ومتفاوتة يف موعد نضجها ج. 

 ، الالزمة  الزراعية  اخلدمة  عمليات  لتسهيل  وأيضًا   ، التسويق  موسم  إطالة  بقصد 

وأمهها مجع املحصول وتعبئته ، مما ميكن املزارع من القيام ذا العمل على دفعات 

ومن أهم األمور اليت تأخذ يف احلسبان عند اختيار األصناف : 

رغبة املستهلك :  

الصنف  اختيار  قبل  التأين  لذلك جيب   ، إىل أخرى  منطقة  املستهلك من  ختتلف رغبة 

وعمل دراسة للطلب عليها .

 . 1
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طريقة التسويق : 

 فهناك األصناف اليت تسوق طازجة ويف حال كون السوق بعيدا عن املزرعة  ؛ جيب 

اختيار أصناف هلا قدرة عالية على حتمل الشحن والنقل ؛ أما األصناف املعدة للتجفيف فرياعى 

أن تكون من األصناف ذات اجللدة املتماسكة والثمار كبرية احلجم.

اختيار األشتال
يتم شراء األشتال من مشتل مرخص ومعتمد، حبيث تكون خالية من األمراض الفريوسية 

والنيماتودا، كما جيب أن تكون قوية النمو حبيث يكون طوهلا 120سم وقطر الساق 1.5 سم. 

زراعة األشتال 
اعداد األرض للزراعة: قبل موسم زراعة الغرس ويف شهري تشرين أول وتشرين الثاين، 

منها  ، وتزال  متعامدة  ثالثة حرثًا عميقًا 45 سم وباجتاهات  أو  يأ األرض حبراثتها مرتني 

احلشائش وتسوى األرض جيدًا حىت تصبح مستوية ويضاف السماد البلدي وخيلط يف التربة 

قبل موسم املطر .

موعد الزراعة: تبدأ زراعة اشجار التني يف شهر كانون الثاين وحىت شهر شباط، ويعترب 

شهر شباط أفضل موعد لزراعة التني.

مسافات الزراعة: تزرع أشجار التني على مسافات متفاوتة وذلك حسب الصنف 

وخصوبة التربة ومعدل سقوط األمطار فتزداد املسافة كلما زادت خصوبة التربة ومعدل سقوط 

األمطار، واألصناف ذات النمو القائم مثل التني اإلزمرييل والعادي تزرع على مسافات (7×5) 

م أو (8×6) ، أما األصناف ذات النمو األفقي تزرع على مسافات (9×10) ، ويف بعض 

األحيان تزرع هذه األصناف على مسافات (5 × 5) متر، حبيث يتم اإلستفادة منها ملدة 10 

سنوات، وعندما تكرب هذه األشجار ويتضخم حجمها وتبدأ بالتزاحم ، يزال صف بعد صف .

طريقة الزراعة: يتم حفر اجلور بأبعاد 50 × 50 × 50 سم وكلما كانت احلفرة أكرب كانت 

سرعة منو األشتال أكرب ، مث يوضع تراب السطح خملوطًا مع الزبل البلدي املختمر يف أسفل احلفرة .

ويتم زراعة األشتال يف احلفرة بإزالة الكيس الزراعي عنها ويراعى تقليم أطراف املجموع 

 . 2
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اجلذري الطويلة واملكسورة ، مث يردم عليها التراب ويكبس التراب يف حميط الشتلة حىت ال تترك 
مسامات هوائية حول اجلذور وتروى بغزارة مباشرة بعد الزراعة ، ويتم إعطاء الغراس املزروعة 

ريات طوال أشهر الصيف اليت تلي عملية الزراعة ملدة سنتني إىل ثالث سنوات.

 خدمة أشجار التني
احلراثة: حتتاج بساتني التني إىل حرثة يف فصل اخلريف لتفتيح األرض واستقبال كمية 

النامية ، ومنع  للقضاء على األعشاب  الربيع  مياه األمطار وحرثه أخرى يف فصل  كبرية من 
تصلب التربة ومتاسكها بعد موسم األمطار .

الري:  تنمو أشجار التني يف فلسطني بعًال معتمدة على مياه األمطار ، لكن جيب األخذ 

بعني االعتبار أن ضمان منو وتطور الشجرة بشكل صحيح واحلصول على انتاج سنوي منتظم 
يعتمد على كمية الرطوبة املتوفرة يف التربة .

كمية الري اليت حتتاجها أشجار التني تعتمد على عمر األشجار ونوع التربة والظروف 
ينتشر جمموعها  وذلك حىت  متقاربة  فترات  على  تروى  الصغرية  فاألشجار   ، السائدة  اجلوية 
اجلذري يف داخل التربة ، أما األشجار الكبرية فتحتاج اىل 3 ريات خالل املوسم : الرية األوىل 
تكون يف بداية فصل الربيع حينما تكون األمطار غري كافية ، والرية الثانية قبل عملية التزهري ، 

والرية الثالثة عندما يكون حجم الثمار ثلث حجمها الطبيعي . 
الفترة ما بني  التني يف  العضوية املختمرة جيدًا إىل أشجار  التسميد: تضاف األمسدة 

تشرين أول وحىت كانون ثاين ويوزع نثرًا يف البستان أو على صورة حلقة حول األشجار وختلط 
جيدًا بالتربة ، وتعتمد كمية األمسدة املضافة على عمر األشجار وخصوبة التربة وتتراوح الكمية 

من 1 متر مكعب يف األراضي اخلصبة إىل 3 متر مكعب يف األراضي الفقرية .
األمسدة  أما  العضوية  األمسدة  مع  الشتاء  يف  والبوتاسية  الفسفورية  األمسدة  وتضاف   

النيتروجينية فتضاف يف اية الشتاء قبل توقف األمطار. 

ويوضح اجلدول التايل كمية السماد  بالغرام الواجب إضافتها لكل شجرة حسب عمرها:

للدونم الواحد ي اأراي اخصبة إى 3 مر مكعب للدونم ي اأراي الفقرة.
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سلفات أمونياك 24 %
بالغرام

سوبر فوسفات 46 %
بالغرام

سلفات البوتاس50 %
بالغرام

2 10000

3 15000

4 20000

5 250100100

6 350150150

7 400200200

8 450 250250

9 500300350

10 1000350400

20 1000400450

التقليم : تعترب عملية التقليم يف أشجار التني هامة وحيوية وهلا العديد من الفوائد أمهها:

تكوين هيكل قوي متوازن للشجرة مما يطيل عمرها  ويقلل من انكسار األفرع  و . 1

خاصة يف مرحلة اإلمثار .  

الزراعية من قطف . 2 العمليات  إجراء  للشجرة حبيث يسهل من  إعطاء شكل خاص 

ومكافحة وحراثة وغريها.

 ضمان احلصول على منوات حديثة كافية للحمل الالزم إلنتاج العام القادم.. 3

يساعد على توزيع الثمار بشكل جيد على مجيع أجزاء الشجرة مما حيسن من صفاا . 4

الغذائية وتلوا.

يسمح للضوء بالوصول إىل مجيع أجزاء الشجرة مما يؤثر على تكوين الرباعم الثمرية . 5

ونوعية الثمار.

املناسبة . 6 الظروف  من  ويقلل  اآلفات  ملكافحة  الرش  كفاءة  زيادة  يف  كثريا  يساعد 

النتشار اآلفات .

أنواع التقليم:   

نوع السمادعمر الشجرة

نوع السماد
عمر الشجرة

ويوضح اجدول التاي كمية السمـاد بالغرام الواجب إضافتها لكل شجرة حسب عمرها:
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تقليم التربية:. 1

 ونقوم به يف أول حياة الشجرة يف طور النمو ، حيث حتمل األشجار الرباعم اخلضرية 

فقط ، هناك طريقتني لتربية أشجار التني:

طريقة التربية الكاسية :

يف السنة األوىل للزراعة جيرى تقليم الشتلة املزروعة على ارتفاع 60 سم وتترك للنمو 

على طبيعتها خالل موسم النمو األول ، وتزال مجيع األفرع اليت خترج يف أماكن غري مناسبة 

ليجري بناء هيكل مالئم للشجرة ويف حال كانت الشتلة املزروعة قوية ومتفرعة خنتار 3 أو 4 

أفرع جانبية قوية وموزعة بشكل منتظم حول الساق الرئيسي ، واليت ستشكل األفرع الرئيسية 

للشجرة ويتم تقصريها إىل طول 50 سم.   

ويف موسم النمو الثاين خنتار على كل فرع رئيسي 2-3 أفرع جانبية من األفرع اليت 

يكون اجتاه منوها إىل اخلارج ملنع تزاحم منو األفرع داخل الشجرة ، وتقصر إىل طول 50 سم 

وتزال مجيع األفرع غري اليت نريد تربيتها ، وذا نكون قد حصلنا على هيكل للشجرة ، يسهل 

علينا عمليات القطف واخلدمة وتكون الشجرة معرضة بشكل جيد للضوء والتهوية ، وتكون 

األفرع قوية وموزعة بشكل منتظم .

طريقة التربية الطبيعية :

أنواع التقليم
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وهي طريقة تستخدم يف الزراعات اجلبلية حيث تترك األشجار تنمو منوا طبيعيا من غري 

توجيه باستثناء إزالة األفرع املتزامحة واملتعارضة واألفرع املريضة واجلافة ، ومتتاز هذه الطريقة 

بأا تعطي أشجارا قوية ال تتكسر األفرع بشدة الرياح أو احلمل الغزير ، ولكن للحصول على 

محل منتظم وإنتاج غزير ونوعية جيدة ينصح بإتباع الطريقة األوىل يف التربية . 

التقليم اإلمثاري :. 2

 يؤخذ يف عني االعتبار طبيعة محل الثمار واليت تكون يف أشجار التني جانبيًا على األفرع القدمية 

واحلديثة ونظرا إلمثار أشجار التني مبكرا حيث تبدأ من العام الثاين للزراعة كذلك لكون أكثر اإلمثار 

يتم على األفرع من املرتبة (3،2،1) فإنه من الضروري عدم االستمرار يف احلصول على األفرع من 

املراتب الرابعة واخلامسة ، كما أن أشجار التني تعطي حمصوهلا الثاين الرئيسي على األغصان حديثة 

النمو لذلك جيب أن حنافظ على العدد الالزم من هذه األغصان عند إجراء التقليم  .

يف األصناف اليت تعطي معظم حمصوهلا على ايات أفرع بعمر سنة ال يتجاوز طوهلا 

40-50 سم ، فإن هذه األفرع ال تقلم ، وإذا زاد طوهلا عن ذلك يقصر ربعها أو مخسها .

كما يراعى إزالة األفرع املتداخلة واملكسورة واملصابة ، وجيري تقليم خفيف لألفرع 

القصرية عند إجراء التقليم أإلمثاري.

جتديد األشجار املسنة ( التشبيب ) :. 3

التني ويضعف منوها وإنتاجها ، فنقوم بعملية  الطريقة عندما تكرب أشجار  تستخدم هذه 

تقليم جائر حىت خترج أفرع جديدة صغرية السن قادرة على إعطاء حمصول مناسب  ؛ ويف السنة 

الثانية تقصر األفرع الرئيسية للشجرة إىل طول 50 سم وتزال النموات الفرعية والغري مرغوب 

فيها لتوجيه الغذاء حنو األفرع الرئيسية ونقوم بتربيتها وتقليمها من جديد كما يف األشجار العادية.

طريقة التربية الطبيعية:

ااثمـاري.
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قطف الثمار ومجع املحصول
تبدأ أشجار التني باإلمثار يف السنة الثالثة والرابعة من عمرها ، ولكن إنتاجها التجاري 

يكون بعد السنة اخلامسة ، وجيب إزالة الثمار اليت تنتج يف العام الثاين من الزراعة لتوجيه املادة 

الغذائية حنو أغصان الشجرة وبناء هيكلها .

وتعطي أشجار التني مثارها على حمصولني من الثمار يف املوسم الواحد :

املحصول األول (الدافور): �

 وهو حمصول ثانوي ويسمى دافور وتنضج هذه الثمار يف شهر أيار وحزيران وتنمو عادة 

طرفيًا على األغصان بعمر سنة ، وكذلك من الرباعم الثمرية الساكنة املوجودة على أفرع قدمية.

تكون مثار هذا املحصول كبرية احلجم وأقل حالوة من املحصول الثاين وتشكل ما نسبته 

5 % من املحصول الكلي . 

املحصول الثاين(الرئيسي): �

وهو املحصول األساسي يبدأ بالنضج يف شهر متوز ويستمر حىت تشرين الثاين ، وحتمل 

أكثر  ولكنها  األول  املحصول  من  أصغر حجمًا  مثاره  وتكون   ، احلديثة  النموات  على  مثاره 

حالوة.

ويقدر إنتاج الدومن الواحد من التني ما بني 2-3 طن سنويًا ، جتمع مثار التني مبعدل 

مرة كل يومني ألن الثمار تنضج على دفعات وتستمر عملية القطف ملدة  (80-120 ) يوم 

ويعترب وقت الشروق وزوال الندى أفضل موعد لعملية القطاف ، وجتمع حني تأخذ الثمار لوا 

املميز وتبدأ بالليونة .

ونظرًا حلساسية الثمار جيب قطفها حبذر ووضعها يف عبوات صغرية ملنع تلفها .

أما الثمار املعدة للتجفيف فتبقى على األشجار إىل حني اكتمال نضجها أو سقوطها من 

تلقاء نفسها.

قطف الثمار وجمع المحصول
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حفظ الثمار
حتفظ الثمار الطازجة بالتربيد ملدة 4 أسابيع على درجة حرارة 0-2 مْ  ورطوبة نسبية 

90-95 % مع تزويد الغرفة بغاز (CO2)أو ( NO2 ) بتركيز 20 %.

احلفظ بالتجفيف : �

تؤخذ الثمار كبرية احلجم ، يكون لوا وردي حلو جدًا وقليل الرطوبة، لون اجللدة 

أصفر أو بنفسجي وغري مشققة ومتماسكة . حيث تنشر الثمار الناضجة حتت أشعة الشمس يف 

اهلواء الطلق يف الفترة اليت تكون فيها احلرارة مرتفعة ويتم تقليبها حىت تصل نسبة الرطوبة فيها 

إىل 20 % مث يتم تعقيمها ملدة 24 ساعة وتكون جاهزة للتصنيف والتسويق .

تسريع نضج الثمار 
يستخدم املزارعون ما يعرف ( بدهن التني ) لتسريع النضج وذلك بوضع قطرة من الزيت 

بواسطة قطعة خشب مدببة أو قطنة يف عني الثمرة وتكون الثمار جاهزة للقطف بعد أسبوع 

من هذه العملية ، وجيب عدم إجراء هذه العملية عندما يكون الطقس حارًا ألا تؤدي إىل 

سقوط الثمار .

كما تستخدم مركبات اإليثيلني على الثمار بقصد تسريع نضجها .

حفظ الثمار
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أصناف التني
إن أصناف التني املحلية كثرية جدا يصل عددها إىل أكثر من ثالثني صنفا ختتلف تسميتها 

من منطقة إىل أخرى ، ومل يتم حىت اآلن حصر كل هذه األصناف ودراستها ، والتمييز بني 

هذه األصناف ليس باألمر السهل ذلك أن األصناف املختلفة تتشابه يف الصفات الشكلية كما 

أن هناك اختالفات شكلية لنفس الصنف عندما يزرع يف بيئات خمتلفة .

وهذه أهم هذه األصناف املعروفة حمليا  :

الفاتح أوالغامق حسب . 1 بالبنفسجي  خرطماين: مثاره كبرية خضراء فاحتة موشحه 

املائدة  أصناف  أفضل  من   ، (كمثري)  خمروطي  الثمرة   وشكل  للشمس  تعرضها 

ويصلح للتجفيف ، ينضج يف أوائل آب وينتهي يف أيلول .

عناقي: وهو صنف متأخر من بداية أيلول وحىت كانون أول وشكل الثمرة خمروطي . 2

وهلا عنق و لوا بين فاتح مشوب باألخضر وحجمها متوسطة إىل صغرية.

أصناف التين
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سوادي: الثمار متوسطة احلجم سوداء اللون واللب لونه زهري غامق مثاره قليلة . 4

احلالوة وطيبة الطعم تتأخر يف النضج وال تصلح للتجفيف.

قليلة خالل شهر حزيران . 5 بنسبة  اإلنتاج يعطي مثار دافور  خضاري: صنف غزير 

واملحصول الثاين ينضج مع بداية شهر آب ويستمر حىت اية أيلول ، حجم الثمار 

النقل  الصنف  يتحمل هذا   ، قليال  متوسطة إىل كبرية ذات شكل كروي منضغط 

بدون تربيد ، وال يؤثر التربيد على خواص الثمرة  .

3

4
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محاضي: ويعرف باسم سباعي الثمرة خضراء مشوبة بالبنفسجي واألبيض كروية الشكل . 6

القشرة تتشقق بعد النضج ولبها أمحر قرنفلي ، طعمها حلو مائل للحموضة ذو نكهة جيدة .

بياضي: مثاره متوسطة احلجم مغزلية الشكل القشرة لوا أخضر مصفر واللب لونه . 7

ابيض عسلي يصلح للتجفيف ونسبة احلالوة فيه عالية 

أمحر . 8 اخلارجية  القشرة  ولون  الشكل،  مغزلية  كبرية،  إىل  متوسطة  الثمار  محاري: 

مشوب بالبنفسجي.

5

6

7
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موازي: الثمار خمروطية الشكل صغرية احلجم، ولوا اخلارجي أصفر نقي.. 9

اللون . 10 زهري  واللب  المع  أخضر  لوا  مضغوطة  كروية  الثمار  نعيمي: 

يستهلك طازجا وال يصلح للتجفيف .

عدلوين: الثمار متوسطة إىل صغرية احلجم، هلا عنق وهي خمروطية  الشكل . 11

ولوا أصفر خمضر.

8

9

0
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خرويب: الثمرة متوسطة إىل كبرية لوا أسود إىل بين وتشبه لون مثار اخلروب . 12

الناضجة ومن هنا جاءت التسمية وهو أكثر األصناف املحلية املستخدمة يف التجفيف.

 

بوسنيت (عجلوين): مثاره كبرية 100 غم كمثرية الشكل القشرة مسيكة . 13

سهلة التقشري ، لوا أخضر ، وتعطي فقط املحصول األول املبكر يف شهري ايار 

وحزيران وال تعطي املحصول الثاين بسبب حاجة مثار هذا املحصول للتلقيح.

شناري: أخضر مشوب باألصفر يوجد حلقة محراء حول عني الثمرة تشبه . 14

احللقة احلمراء املوجودة على طائر الشنار لون اللب زهري غامق ويصلح للتجفيف. 

11

12

13
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العام . 15 منذ  حديثا  األغوار  منطقة  إىل  الصنف  هذا  أدخل  الربازيلي:  التني 

(2000) يتميز بقوة منوه وتفرعه يزرع يف املناطق احلارة ، وحيتاج إىل الري ، كما 

أنه يتحمل درجة عالية من ملوحة التربة ويعطي (3-4) عروات يف املوسم الواحد، 

باللون  لوا اخلارجي أخضر وموشح  أبيض و  الثمرة  مثاره متوسطة احلجم ، لب 

البنفسجي. 

واليسمح  لألفرع  قصري  تقليم  إجراء  يتم  حبيث  قصرية  تربية  الصنف  هذا  تربية  يتم   

لألشجار باإلمتداد يف  منوها ، يعطي هذا الصنف مثاره على النموات احلديثة ، وينضج 

املحصول األول يف املوسم يف شهري أيار وحزيران ، بعد انتهاء هذا املحصول يتم تقليم 

األفرع اليت أعطت إنتاجها فتنمو أفرع جديدة من الرباعم الطرفية على األفرع اليت مت 

تقليمها ، وعند اكتمال منو هذه األفرع جيري تعطيش لألشجار وملدة عشرة أيام وذلك 

من أجل حتفيز الرباعم الزهرية وحتريكها ، مث يعاد برنامج الري ، وينضج املحصول الثاين 

خالل شهري آب وأيلول ، وبعد انتهاء املحصول الثاين تكرر العملية السابقة للحصول 

على املحصول الثالث خالل شهر تشرين الثاين.  

يستهلك الدومن الواحد من هذا املحصول ما معدله (1200) متر مكعب من املياه يف 

السنة ، ويتم تغطية احلقل بالكامل بالشبك حلماية املحصول من الطيور .

4
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آفات وأمرض التني

1 . (Ceroplastes rusci) حشرة التني الشمعية

اللون مقسمة اىل  األنثى تكون مغطاة بقشرة مشعية وردية  وصف احلشرة: احلشرة 

مثان صفائح جانبية صغرية باإلضافة إىل الصفيحة الرئيسية يف الوسط ، وتتكاثر احلشرة عذريًا 

، حيث مل تالحظ الذكور يف بالدنا ، وللحشرة جيلني يف السنة اجليل األول غالبا ما يكون 

يف شهر أيار أما اجليل الثاين فهو يف شهر آب وميكن أن يتغري موعد ظهور هذين اجليلني تبعا 

للظروف اجلوية ، وتنتشر هذه احلشرة يف املناطق اجلبلية اليت حتتوي على العديد من أصناف التني 

أطوار حشرة التني الشمعية: 

تضع األنثى بيوضها داخل القشرة الشمعية ويكون لوا أصفر يف البداية مث يتحول  �

إىل اللون البين ،خترج من البيوض حوريات الطور األول بعد 3-4 أيام .                   

تبدأ بالتغذية على عصارة األوراق و األغصان مث تتحول إىل حوريات الطور الثاين   �

ويكون لوا رمادي وشكلها جنمي ، هلا ثالثة أزواج من األرجل ومخسة عشر 

زائدة مشعية.

تبدأ يف تكوين القشرة الشمعية والتحول إىل حشرة كاملة يف أواخر شهر أيار                        �

تصبح احلشرة الكاملة ناضجة قادرة على وضع البيض يف شهر آب لتبدأ اجليل الثاين. �
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حوريات الطور الثاين هلذا اجليل (اجليل الثاين) أو احلشرات الكاملة غري الناضجة  �

الناجتة عنها تدخل يف البيات الشتوي من شهر 10اىل شهر 4 التايل لتعاود نشاطها 

من جديد . 

أضرار احلشرة :

تكمن أمهية هذه احلشرة يف إفرازها الندوة العسلية واليت تنمو عليها فطريات سوداء واليت 

بدورها تؤثر على عملية التمثيل الضوئي كما أن احلشرة الكاملة اليت تصيب األغصان واألوراق 

والثمار تضعف األشجار وتقلل القيمة التسويقية للثمار. 

طرق املكافحة :

إذا كانت اإلصابة خفيفة يتم قص األفرع املصابة وحرقها بعيدًا عن احلقل .. 1

رش األشجار بالزيوت الشتوية يف مرحلة السكون مثل زيت فولك 3-2 %. . 2
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 املكافحة الكيماوية : 

عمليات  تبدأ  أن  الضروري  من     

املكافحة الكيماوية بعد فقس البيض وخروج 

الغطاء  افراز  وقبل  األول  الطور  حوريات 

أواخر شهر  الشمعي، ويكون ذلك عادة يف 

أيار وبداية شهر حزيران. 

موعد  من  التأكد  لزيادة  فلسطني  يف 

احلشرة  تطور  متابعة  يتطلب  احلشرة  ظهور 

وميكن  املختص،  املرشد  واستشارة   ، بدقة 

التني  أوراق شجر  مبراقبة  الرش  موعد  حتديد 

من بداية شهر أيار وعند مالحظة احلوريات 

السطح  على  أبيض  خفيف  منش  على شكل 

املبيدات  أحد  استخدام  يتم  لألوراق  العلوي 

احلشرية املناسبة باستشارة املرشد الزراعي األقرب اىل منطقتك.

وعند تنفيذ عملية املكافحة الكيماوية جيب مراعاة ما يلي : 

ايصال املادة اىل مجيع أجزاء الشجرة للحصول على نتيجة مرضية . �

األخذ يف احلسبان تواجد األعداء الطبيعية ونشاطها قبل اإلقدام على عملية الرش  �

باملبيدات.

يفضل اجراء عملية رش مجاعية لضمان عدم حدوث العدوى من احلقول املتجاورة. �

االستعانة باملرشد املختص للكشف على املوقع واملساعدة يف اختيار املبيد وحتديد  �

املوعد املناسب وطريقة الرش األنسب.
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 ذبابة مثار التني السوداء. 2

(Silba adipata = Lonchaea aristella) 

وهي ذبابة سوداء اللون أصغر من ذبابة البحر املتوسط طوهلا 4 ملم وتصيب مثار التني 

يف مجيع مراحل منوها وتسمى الثمار املتساقطة يف بداية مرحلة منوها بالنفل.

وصف األضرار: 

تضع احلشرة بيوضها داخل الثمار  �

خترج الريقات لتتغذى داخل اللب حمدثة أضرارا يف الثمرة ومنو لبعض أنواع العفن  �

مما يؤدي اىل سقوط الثمار. 
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طرق مكافحة احلشرة

حراثة األرض بشكل جيد للقضاء على بيوض وشرنقات احلشرة اليت تبيت يف التربة . 1

والثمار املتحللة يف التربة .

جيب إعطاء أمهية بالغة لعملية مجع الثمار املصابة واملتساقطة ووضعها يف أكياس . 2

بالستيكية حمكمة اإلغالق وتركها حتت أشعة الشمس أوحرقها.

التقليم اجليد لألشجار من أجل السماح بتبادل اهلواء ودخول أشعة الشمس إىل . 3

الذبابة، كما يسهل  لتكاثر  املناسبة  البيئية  الظروف  يقلل من  الشجرة، مما  داخل 

عملية املكافحة.

استعمال املصائد املصائد الصفراء الالصقة مبعدل مصيدة واحدة إىل مصيدتني لكل . 4

شجرة، حسب حجم الشجرة، منذ بداية منو الثمار للتقليل من أعداد احلشرة.    

 

 

استخدام الطعوم الغذائية السامة على شكل رش جزئي ألشجار التني، واليت تتكون . 5

من مادة (البومينال) كطعم غذائي جاذب خيلط معه احد املبيدات احلشرية املناسبة، 

وجيب تكرار عملية الرش اجلزئي للطعوم السامة كل اسبوعني.

استخدام الطعوم الغذائية السامة يف املصائد احلشرية املتخصصة لذباب الفاكهة.  . 6
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شجرة التني

رش األشجار مببيد حشري مناسب وذلك مبراقبة موعد نشاطها وانتشارها عن . 7

طريق املصائد الصفراء والثمار الساقطة.

الفاكهة بذبابة  النضج  من  األخرية  املراحل  يف  التني  مثار  تصاب  كما 

صالحيتها  وعدم  وسقوطها  الثمار  تلف  إىل  يؤدي  مما   ،  (Ceratities capitata)

للتسويق، وكذلك بذبابة اخلمج (Dorosophila spp) اليت اجم الثمار بعد اكتمال 

نضجها مما يؤدي إىل تلف الثمار وتعفنها. 

وتكافح كلتا الذبابتني بنفس طريقة مكافحة ذبابة مثار التني ، كما أن التبكري يف قطف 

الثمار ومجع الثمار املصابة وحرقها هلا أمهية كبرية يف عملية املكافحة . 

 

3 .(Batocera rufomaculata) حفار ساق التني اإلستوائي

احلشرة الكاملة: خنفساء طوهلا من 5-6 سم رمادية اللون هلا قرون استشعار  �

طويلة.
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الريقة: بيضاء اللون اسطوانية الشكل رأسها بين غامق ويبلغ طوهلا عند اكتمال  �

منوها 10 سم . 

دورة حياة احلشرة .

تظهر احلشرة الكاملة خالل شهر حزيران  �

تنجذب خالل طرياا يف الليل حنو األنوار القريبة منها �

وتتزاوج األنثى وتضع بيضها يف شقوق األشجار �

متتد عملية وضع البيض ألسابيع وبواقع 2 - 3 بيضات يف الليلة الواحدة �

تبدأ الريقة بعد الفقس يف الغذاء على الطبقة املوجودة حتت القشرة ملدة 3 أشهر �

مث حتفر أنفاقا يف عمق اخلشب  �

تبقى داخل اخلشب حىت أوائل الصيف الثاين لتخرج حشرة كاملة تعيد دورة حياا . �

أعراض اإلصابة :

تتميز األعراض بظهور تآكل يف القشرة السطحية ألشجار التني بفعل احلشرة الكاملة.. 1

وجود ثقوب يف منطقة الساق خيرج منها نشارة اخلشب املتكتلة واملصبوغة باللون األمحر . 2

وذلك بفعل الريقة.

 

 

 

 

 

ضعف الشجرة و سقوط الثمار واألوراق وظهور منوات جديدة بسبب ضعف الشجرة . 3

األم.
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ويشتد الضرر ليبلغ حد اخلطورة عند وجود عدد من الريقات  (6 – 7) يف الساق . 4

الواحدة حيث متوت الشجرة.

الوقاية والعالج :

تقوية األشجار بالطرق والعمليات الزراعية الصحيحة من حراثة وتسميد وتقليم.. 1

 
مراقبة موعد ظهور احلشرة الكاملة يف بداية فصل الربيع وذلك جلمعها وقتلها.. 3

عند مالحظة الثقوب اليت دخلت منها الريقات  جيب اإلسراع يف فتح هذه الثقوب . 

وإدخال سلك معدين مرن لتعقب الريقة داخل األنفاق وقتلها.

4

حقن .  يتم   ، األنفاق  لتعرج  نتيجة  املعدين  السلك  بواسطة  احلشرة  قتل  تعذر  إذا 

ثقوب اإلصابة مببيدات هلا تأثري التسامي أو إدخال قطنة مبللة مبحلول املبيد مث تغلق 

بواسطة معجون التطعيم.

5

ويف حالة حدوث اإلصابة مع تعذر مالحظة احلشرة الكاملة ، يتم رش األشجار . 

وحميطها مببيد حشري مناسب ، وذلك يف بداية نشاطها والذي يكون عادة يف أول 

فصل الربيع، ويفضل تكرار العملية بعد شهر من الرشة األوىل.

Tetranychus pacificus ,  Tعناكب التني :. 4 etranychus urticae

وهي عناكب صغرية جدا ال ترى بالعني املجردة وميكن مالحظتهما بعدسة احلقل وكال 

هذين النوعني من العناكب عليه نقطتني سوداوين على جسميهما األخضر املصفر الذي يتحول 

2  . طاء سيقان اأشجار بمحلول الشيد واجنزارة.

6
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اىل اللون الربتقايل يف اخلريف و ينسج كالمها خيوطا عنكبوتية ؛ وتقضي األنثى هلذين النوعني 

من العناكب الشتاء على شكل حشرة كاملة حتت حلاء األشجار وبني األعشاب ، وعندما جتف 

األعشاب يف الصيف تنتقل هذه العناكب إىل األشجار وتتغذى على األوراق . 

بامتصاص  تقوم  لألوراق حيث  السفلي  السطح  على  العناكب  هذه  تتواجد  الضرر: 

التمثيل  وعمليات  احليوي  نشاطها  ويقلل  األوراق  يضعف  مما  األوراق  خاليا  من  العصارة 

الكلوروفيلي وعند اشتداد عمليات اإلمتصاص من قبل العناكب يتحول لون األوراق إىل البين 

ويتشوه شكلها . 

املكافحة : األشجار القوية أكثر حتمال من األشجار الضعيفة لذلك جيب تقوية األشجار 

عن طريق اخلدمة الصحيحة واعطاء النبات حاجته الكاملة من التسميد والري والتقليم ، محاية 

 ، واشتدادها  بالعناكب  اإلصابة  انتشار  على  يساعد  الغبار  أن  حيث  الغبار  من  التني  اشجار 
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  Metaseiulus spp.أمهها العناكب  تفترس هذه  اليت  الطبعية  األعداء  العديد من  وهنالك 

أن  وبإمكاا  بشراهة  العناكب  على  تتغذى  حيث   ,Scolothrips sexmaculatus

تقضي بالكامل على وجودها يف احلقل وكذلك فإن حشرة wesflower thrips وامسها 

العلمي Frankliniella occidentalis تتغذى على بيوض العناكب وتقلل من أعدادها. 

ويف حال وصول االضرار النامجة عن العناكب اىل مستوى اقتصادي خطري، جيب التدخل 

باستخدام أحد مبيدات العناكب املناسبة باالستعانة باملرشد الزراعي يف املنطقة لتحديد نوع املبيد.

5 .:(FMV) موزاييك التني

األوراق  على  والثمار؛  األوراق  من  على كل  أعراضه  تظهر  واألضرار:  األعراض 

تظهر بقع صفراء واضحة املميزة عن اللون األخضر الطبيعي لألوراق ، وتتدرج حواف هذه 

البقع من اللون األصفر الفاتح إىل اللون األخضر الغامق مندجمة مع األنسجة السليمة .

وظهور هذه األعراض قد يكون موزعا بانتظام على أسطح األوراق وقد يكون موزعا 

عشوائيا يف عدة مواقع ؛ ويف اية املوسم يتحول لون البقع املصابة إىل اللون البين وكأا مصابة 

بالصدأ ، وذلك نتيجة ملوت خاليا األوراق . 
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النباتات  الثمار ولكنها تكون أقل وضوحا ؛  وتظهر نفس هذه األعراض والبقع على 

املصابة تنتج مثارا أقل من األشجار السليمة كما أن حجم ونوعية الثمار تكون سيئة .

نوع  من  العناكب  تغذية  طريق  عن  الفريوس  هذا  ينتقل   : الفريوس  ناقل 

(Aceria palmate) حيث أن عنكبوت واحد كفيل بنقل اإلصابة إىل شتلة  سليمة ؛ 

كما ينتقل الفريوس عن طريق التطعيم ولكنه ال ينتقل بالبذور .

الوقاية:

عند إكثار التني جيب اختيار األشجار اليت ال يظهر عليها أي عرض من أعراض املوزاييك، 

زراعة  ، عدم  األرض  زراعتها يف  قبل  الفريوس  أعراض  من  بدقة  األشتال  كما جيب فحص 

األشتال املكثرة من أشجار مصابة حىت لو مل تظهر عليها األعراض ، وأخريا مكافحة حلم التني 

والعناكب يقلل من خطر اإلصابة . 

نيماتودا التني :. 6

اخلنجرية  النيماتودا  وهي  التني  جذور  اجم  اليت  النيماتودا  من  أنواع  ثالثة  هناك 

 Meloidogyne incognite ,اجلذور تعقد  ونيماتودا  ؛   Xiphinema index

  Pratylenchus vulnus ونيماتودا حتلل اجلذور  M. javanica

أمراض  من  املرض  هذا  يعترب  لذلك  للمرض  حساسية  األكثر  هي  املروية  النباتات  و 

املشاتل ، حيث تتراجع األشجار املصابة يف منوها وتتقزم ، وتسبب النيماتودا اخلنجرية تقرحات 

وتدرنات يف اية اجلذور ، و تغري نيماتودا حتلل اجلذور لون اجلذور إىل اللون البين املحمر ومع 

تقدم اإلصابة يصبح لوا قامتا ، أما نيماتودا تعقد اجلذور فتظهر أعراضها على اجلذور على 

شكل عقد وانتفاخ ، وكل هذه األنواع تسبب ضعفا لألشجار وتقزما يف منوها ولكن ليس كل 

عرض مشابه يعين بالضرورة اإلصابة بالنيماتودا فقد تنتج هذه األعراض عن إصابات أخرى .

بعال  تزرع  التني  حماصيل  معظم  ألن  نظرا  بالدنا  يف  احلدوث  نادر  املرض  هذا  ويعترب 

واألشجار البعلية تكون غري حساسة لإلصابة ، ويف حال االشتباه باألعراض اليت ذكرت تؤخذ 
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عينات من عدة مواقع يف احلقل بعد تقسيمه إىل مناطق عشوائية ألخذ العينات  و من كل 

منطقة تؤخذ عينة تراب من حميط اجلذور مع أخذ جزء من اجلذور والشعريات اجلذرية، وجيب 

أن يتم ذلك من قبل املرشد الزراعي  مث يتم نقل هذه العينات يف عبوات بالستيكية مفصولة 

عن بعضها وعليها  (label)  الذي يوضح مكان أخذ العينة واسم صاحبها واملحصول احلايل 

املزروع واملحصول السابق  وجيب أن تبقى مربدة إىل حني نقلها إىل املخترب ، ويتم فحص 

وحتليل هذه العينات وبناءا على نتائج الفحص يتم حتديد أسباب ضعف األشجار وإذا كانت 

مصابة بالنيماتودا يتم عالجها باستخدام أحد املبيدات الكيماوية املناسبة ، والتوقف عن ري 

احلقل املصاب . 

7 . (Homotoma ficus) البسيال اخلضراء على التني

تسبب كال من احلورية واحلشرة الكاملة ضررا ألشجار التني حيث تقوم بالتغذية على 

احلشرة على  وتؤثر   ، تفتحها  الرباعم وعدم  إىل جفاف  يؤدي  مما  والرباعم  والثمار  األوراق 

العمليات احليوية يف األوراق بإفرازها لندوة عسلية ينمو عليها فطر أسود كما أن امتصاص 

العصارة من األوراق يؤدي إىل اصفرارها و سقوطها .

تكافح هذه احلشرة بتنظيف احلقل من كافة األعشاب ، ورش األشجار يف حال ظهور 

احلوريات يف فصل الربيع بأحد املبيدات احلشرية املناسبة . 
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األمراض الفسيولوجية والطبيعية :. 8

اجلدول التايل يبني بعض املشاكل الطبيعية والظواهر الفسيولوجية وطرق حلها:

احللولاملسبباإلصابة

بعض  يف  الثمار  من  كبري  جزء  تنفيل 

األصناف مثل نصراوي 

خلل يف التوازن اهلرموين وعدم حدوث 

العقد البكري

استعمال هرمون اجلربلني واملوجود على 

يف  قرص  بإذابة  بريلكس  أقراص  شكل 

50لتر ماء ورش األشجار عند بداية منو 

الثمار .

إىل  وصوهلا  عند  الثمار  كل  سقوط 

ثلث حجمها.

يعين  مما  لألزهار  تلقيح  حدوث  عدم 

بسبب  للمنطقة  الصنف  مالئمة  عدم 

حاجته للتلقيح اخللطي

بإعادة  أو  بالتطعيم  إما  الصنف  تغيري 

كما   ، مناسبة  جديدة  أصناف  زراعة 

بري  تني  أشجار  زراعة  باإلمكان 

كملقحات بني هذه األشجار.

رطوبة ضعف اإلمثار وتراجع منو األشجار  يف  زيادة  نتيجة  اجلذور  اختناق 

التربة  وردائة قوامها  

التربة  ظروف  وحتسني  املياه  تصريف 

باألمسدة العضوية.

عدم اكتمال نضج الثمار وصغر حجم 

جبانب  حديثة  منوات  وظهور  األوراق 

الشجرة

موجة من الربد الشديد واإلجنماد أدت 

إىل موت أنسجة اجلذع وبعض األفرع.

التربة  مستوى سطح  إىل  الشجرة  قطع 

وتربية أحد النموات احلديثة.

مرغوبة  غري  مع محوضة  الثمار  تشقق 

يف الطعم. 

حدوث زيادة يف رطوبة اجلو غري مالئمة 

للصنف

وإنضاجها  نضجها  قبل  الثمار  قطف 

أثناء التخزين
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