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كثارطرق زراعة        :  النباتات البستنية أهموتربية  وا 
 

 -: وتشمل : األوراقالفاكهة متساقطة  -وال" أ
 -: أهمها: ومن Pome Fruits التفاحيات   -1

  -يتكاثر التفاح بثالثة طرق ىي : : Appleالتفاح  -أ
 . التطعيم  -3       السرطانات -2    البذور     -1

  -:التالية طرق الب تتكاثر الكمثرى:  Pearالكمثرى  -ب
 .  التطعيم -4       العقل -3     السرطانات  -2    البذور  -1

  -يتكاثر السفرجل بثالثة طرق ىي ::  Quinceالسفرجل  -جـ
 .  التطعيم -3     السرطانات   -2      العقل  -1

 

 -: أهمها: ومن Stone Fruits الفاكهة ذات النواة الحجرية   -2
  -:التالية  طرقالب األجاصيتكاثر :  Plum األجاص -أ

  . التطعيم -4     العقل  -3      السرطانات  -2      البذور  -1
  -ىي : تينقييتكاثر الخوخ بطر  : Peachالخوخ  -ب

 .  التطعيم -2       البذور -1
  -ىي : تينقييتكاثر المشمش بطر :  المشمش -جـ

 .   تطعيمال -2       البذور -1
ــو والحــامض  -د  يتكاااثر الكاارز ال مااو  : Sweet and sour cherryالكــرز الحم

 . التطعيم  بواسطة والكرز ال امض 
  -يتكاثر الموز بطريقتين ىي :الموز :   -هـ

 .   التطعيم -2        البذور -1
 

 

 -: أهمها: ومن Nut Fruits فاكهة النقل   -3
  -ىي : تينقيوز بطر يتكاثر الج : Walnutالجوز  -أ

  . التطعيم -2     البذور  -1
  -: التاليةطرق الكان بييتكاثر الب:  : Pecanكان يالب -ب

 .  التطعيم -3      العقل -2      ) الثمار ( البذور -1
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  -يتكاثر الفستق بالطرق التالية : : Pistachioالفستق  -جـ
  . التطعيم -2    البذور ) الثمار (  -1

  -: التاليةطرق باليتكاثر البندق  :  البندق -د
 الترقيد . -4    العقل  -3     السرطانات  -2      البذور  -1

  -تتكاثر الكستناء بطريقتين ىي :الكستناء :   -هـ
 . التطعيم -2         البذور  -1

  -يتكاثر الزعرور بطريقتين ىي : : Hawthornفاكهة الزعرور   -4
 . تطعيمال -2       البذور  -1

  -: التالية الطرقيتكاثر التين ب:   Figالتين فاكهة  -5
 . التطعيم -5    الترقيد  -4     العقل -3     السرطانات -2     البذور -1

  -يتكاثر العنب بالطرق التالية :: Grape فاكهة العنب   -6
 . مالتطعي -4      الترقيد  -3        العقل -2     البذور  -1

  -يتكاثر التوت بالطرق التالية :فاكهة التوت :  -7
 . طعيمالت -3         العقل -2      البذور   -1

 -الفاكهة مستديمة الخضرة  : وتشمل : -ثانيا"
  -بالطرق التالية :  مضياتال إكثارم يت:  Citrusالحمضيات  -1

  .التطعيم   -د     األرضيالترقيد  -جـ       العقل -ب    البذور  -أ
 

 -الحمضيات هي : إكثارالمستخدمة في  األصول أهم
الجيااادة اااي التااارب المتوسااطة والثقيماااة  األصااولوىااو مااان  : Sour Orangeالنــارن   -1

 إالصفات الثماار الم مولاة عمياو تكاون جيادة    أنويمتاز بمقاومتو لمرض التصمغ كما 
 بمرض التدىور السريع . إصابتوانو يعاب عميو 

يمتاز بكون جذوره تنتشر اي الطبقة السط ية وىو سايل :  Sweet Orangeالبرتقال  -2
الثقيمااة  األراضاايبماارض التصاامغ وماارض عفاان الجااذور وال تاانج  زراعتااو اااي  اإلصااابة

ويكاون  مرتفاع . يتكااثر بالباذور األرضايوالرديئة الصرف والتي يكون اييا مستوى المااء 
 مولااة عميااو جياادة ولكنيااا اصاا ر  جمااا ماان الثمااار نمااوه بطيئااا وتكااون نوعيااة الثمااار الم

 الم مولة عمى النارنج .
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الشتالت الناتجة من البذور تكون ساريعة النماو ومتماثماة ااي نموىاا  الميمون المخرفش : -3
ال مضااايات عااادا البرتقاااال والاللنكاااي  ياااث  أناااواعوتوااقاااو جياااد ماااع معظااام  بدرجاااة كبيااارة

المطعماة عمياو يصايرا ولكان نضاج الثماار  شجاراأليكون عمر تتضخم منطقة التطعيم . 
 . األخرى األصوليكون مبكرا وتكون صفاتيا ايل جودة من 

يكااون مجموعااو الجااذري يويااا ومتعمااق اااي التربااة وال  : Grape Fruitالكريــب فــروت  -4
 . المرتفعة ويت مل الرطوبةالثقيمة  األراضيالخفيفة وينج  اي  األراضيتالئمو 
النااارنج  أصاالعميااو يويااا وال اصاال جيااد ويت ماال الباارودة اياال ماان يكااون نمااو الطعاام  

والبرتقااال ويقاااوم ماارض التصاامغ بدرجااة كبياارة   ويممااا يسااتعمل اااي تطعاايم البرتقااال الن 
 التدىور السريع ويكون ال اصل غير منتظم . تصاب بمرض األشجار

 األراضااايالعقااال ويااانج  ااااي  أويتكااااثر بالباااذور  : Sweet Limonالميمـــون الحمـــو   -5
 كأصااالمؤيتااة ويسااتخدم  كأشاااجارالمقصاارة   وياازرع  األصااولمااان الخفيفااة الرمميااة ويعااد 

 لتطعيم الاللنكي ويصاب بمرض التصمغ .
يتكااثر بالباذور ونماو شاتالتو بطا  ااي  : Trifoliate Orange األوراقثالثي البرتقال  -1

المقصارة  األصولن نموىا غير متماثل ويعد م أنأي ايما بينيا  أ جامياالمشتل وتختمف 
 أيضااويعطاي بمقاومتاو لمبارودة  األصاليمتااز ىاذا ويمكن تطعيم اليوسفي عمياو بسايولة   

مقاوماااة لمصااانف المطعااام عمياااو ولاااذا ااناااو يااازرع ااااي المنااااطق البااااردة وتااانج  زراعتاااو ااااي 
 المقاومة لمديدان الثعبانية ومرض التصمغ . األصولالثقيمة الرطبة وىو من  األراضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


