
 
 

 

  LIVCD برنامج تنمية القطاعات االنتاجية في لبنان

عملية تطعيم األفوكادو   
 التطعيم:

ر من صنف الى آخر، يمكن اكتسابها واتقانها من خالل اشجستخدم في تغيير نوع من األتان تقنيات التطعيم 
الممارسة. حتى ان عامل المشتل المتمرس يجب ان يقوم بعملية التطعيم بشكل منتظم كي ال يفقد خبرته في 
هذا المجال. كما ان مسألة اتخاذ القرار في أي من وسائل التطعيم الكثيرة الممكنة التي يجب اختيارها، يعتمد 

طريقة المتبعة في ال ئم بعملية التطعيم.بشكل كبير على وسائل التطعيم المتبعة محلياً، وعلى مهارة القا
 البساتين ذات األشجار الناضجة عند الحاجة الى تغيير نوع األشجار هي طريقة التطعيم العلوى.

واسطة القلم وهي عملية ب علويهناك عدة طرق من التطعيم ولكن ما سنجريه اليوم هو عملية التطعيم ال
الطريقة تحتاج الى شق الجذع الذي يجرى حصرا في فترة سبات مهمة وتعتبر من أهم انواع التطعيم وهذه 

 .كانون الثاني أوشباط  في كانون أول، النبات وقبل البدء بنشاطه أي
 قبل البدء تأكد من سالمة الجذع وخلو قلم التطعيم من الضرر والفيروسات والبكتيريا.

:مراحل التطعيم   

 
 

 
 

 

 

 

 

ضمن برنامج تنمية القطاعات االنتاجية في   (USAID)ولية نمية الد  الوكالة األميركية للت  خالل بفضل دعم الشعب األميركيمن ا التدريب هذتحضير تم 
  LIVCD.لبنان
 .حدة ولية أو حكومة الواليات المت  نمية الد  راء الوكالة األميركية للت  آاو نظر وجهة ا التدريب ال يعكسهذ محتوىان 

:المرحلة األولى  
 

في مكان أملس أفقي بشكل  األصل يقص
ثم يشق األصل شقاً ، خال من العقد

سم  5التطعيم ولعمق  سكينعامودياً ب
التطعيم لسهولة  سكينيفتح الشق بعظمة 

.إدخال قلم التطعيم فيه  

 

 المرحلة الثانية:

يتم إختيار أقالم من فروع جديدة, خضراء اللون. 

براعم ويتم  3-1يجهز قلم التطعيم بحيث يحمل 

القص من األعلى بشكل مائل فوق برعم ويبرى 

من األسفل على شكل أسفين من الجهتين وبحيث 

يكون أحد الحدين أرفع من اآلخر )رفيع من 

 الداخل وغليظ من الخارج ( كما يظهر في الشكل.

 

 

 المرحلة الثالثة:

في ندخل قلم التطعيم في الشق الذي أحدثناه 

وهذه الخطوة هي  بشكل لطيفاألصل 

 لثانية فكلما كان التالمس بينالخطوة الهامة ا

.القلم قويا كلما كان الطعم أنجح األصل و  

 المرحلة الرابعة:

بالرباط المتوفر  األصل بالطعم نبدأ ربط

بعد الشريط البالستيك، فضل إستعمال وي

اإلنتهاء من عملية التطعيم يجب تغطية الطعم 

بغطاء اوكيس بالستيكي شفاف من اجل الحفاظ 

على الرطوبة عالية وتجنب درجات الحرارة 

 العالية.


