
تقليم التشبيب لنباتات الصبار املسنة
ملاذا ومتى وكيف تتم العملية؟

اأكرث من 60 % من اأرا�صي ال�صبار املوجودة يف منطقة 

�صيدي اإفني قدمية جدا، حيث يبلغ متو�صط عمرها اأكرث 

اأ�صبحت  �صنة.   80 اأقدمها  ويتعدى عمر  �صنة،   40 من 

فيما  مت�صابكة  الأرا�صي  هذه  يف  املوجودة  النباتات 

املكونة من كفوف هرمة  بينها، وجذوعها وفروعها 

متداخلة )اللوحة 1(، كما اأ�صبح اإنتاج الألواح ال�صغرية 

اإهمال  �صعيفة جدا والإثمار �صبه منعدم. وقد لوحظ 

جعل  مما  ا�صجارها  هرم  ب�صبب  ال�صيعات  من  العديد 

بع�ض الفالحني يقومون باقتالعها جذريا )اللوحة 1(.

اإل اأن الكمية الكبرية من الكتلة اخل�رضية املنزوعة، 

الأرا�صي، والرباعم  التخل�ض منها خارج  والتي يجب 

اجلديدة الكثرية التي تظهر لي�ض فقط على النبتات 

واجلذور  الفروع  اأطراف  على  اأي�صا  بل  املنزوعة 

املدفونة حتت الأر�ض، كلها عوامل ل ت�صجع الفالحني 

على ال�صتمرار )اللوحة 2(.

التي يزيد عمرها عن  ال�صبار  نباتات  عادة ما تظهر 

واإ�صدار  الإثمار  �صنة قدرة �صعيفة جدا على  25 و30 

الواحا جديدة.

ومع ذلك، ت�صاعد عملية تقليم كثيف للنباتات القدمية 

على ت�صبيبها ومنحها حيوية جيدة وقوة بف�صل توفر 

الأر�ض على مغذيات. 
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مرشوع ولوج املنتوجات املحلية لألسواق

Planche 1 : Arrachage de plantations de cactus âgées de 45 ans à 
Aît Baamrane
 (1) Plantations de cactus âgées de 45 ans
(2) Plantations arrachées

اللوحة 1: اقتالع نباتات ال�صبار التي تعدى عمرها 45 �صنة يف ايت 

بعمران.

)1( نباتات ال�صبار التي تعدى عمرها 45 �صنة

)2( النباتات التي مت اقتالعها

ل يجب القيام بهذه العملية خالل مو�صم الأمطار اأو خالل 

الفرتات الباردة والرطبة وذلك لتفادي تعفن النباتات. 

وحتى  اخلريف  ف�صل  نهاية  بني  ما  اجنازها  ميكن  لكن 

بداية ف�صل ال�صتاء، غري اأنه من ال�رضوري اأن يتم التئام 

النبات قبل انخفا�ض م�صتويات احلرارة وارتفاع الرطوبة 

اأول  انتظار  من  بد  ل  بالتقليم  القيام  قبل  و  ال�صتوية. 

ن�صبة  الكفوف من تخزين  الت�صاقطات اخلريفية لتمكني 

الكفوف  تكون  وبذلك  منتفخة،  فت�صبح  املاء  من  كافية 

وجهنا  اذا  القطع  �صهلة  باملاء  املمتلئة  الفروع  وحتى 

ال�صغط اىل منطقة التحامه )اللوحة 8(.

ويف مو�صم اجلفاف، يجب ا�صتخدام من�صار لقطع الفروع 

ومق�ض للتقليم لقطع الكفوف الذابلة جدا والتي ت�صبح 

اأحيانا ملتوية مما �صي�صتلزم املزيد من الوقت لنتزاعها.

بع�ض  تظهر  اأن  ميكن  التقليم  اأنه خالل  نن�صى  األ  علينا 

)املنا�صري  امل�صتعملة  الأدوات  ت�صببها  التي  الأمرا�ض 

اأن يتم  التقليم(. لتفادي ذلك من امل�صتح�صن  ومق�صات 

بعد  جافيل(  )ماء  الكلور  بوا�صطة  الأدوات  هذه  تعقيم 

قطع كل نبات على حدة. 

ال�صتاء  ف�صل  انتهاء  حلني  النتظار  يجب  اخلريف،  يف  العملية  هذه  من  النتهاء  يتم  مل  اإذا 

لإمتامها. ميكن القيام بالتقليم خالل املرحلة املمتدة بني نهاية ال�صتاء وبداية الربيع اأي�صا، لكن 

يجب اأن تكتمل العملية لدى ظهور الن�صغ يف الربيع وقبل بداية اإنتاج فروع جديدة، وبعبارة 

ال�صتاء(، لن تظهر  اأو نهاية  اأخرى، خالل مرحلة �صكون النباتات. يف احلالتني معا )اخلريف 

براعم جديدة على النباتات التي مت ت�صبيبها اإل خالل ف�صل الربيع.

ال�صكل 8: تقليم يدوي لنباتات ال�صبار امل�صبعة باملاء. ت�صري الأ�صهم اإىل 

مكان ال�صغط والجتاه الذي يجب القيام بذلك.

تدل اخلطوط احلمراء اإىل اأماكن ات�صال الكفوف التي ي�صهل جدا قطعها.



ل  التقني  للتدخل  اأو  للعالج  طريقة  كل  غرار  على 

ينبغي اأن يعهد بتقليم ال�صبار ل�صخ�ض تنق�صه اخلربة. 

فقط  يطمح  ل  ب�صكل  العملية  هذه  تتم  اأن  يجب 

بتح�صني تطور النباتات ولكن بجعلها �صليمة اأي�صا. يف 

املح�صل عليها معاك�صة  النتيجة  الأحيان تكون  بع�ض 

متاما ملا يكون متوقعا، فالتقليم يعني اإحداث جروح 

التقليم  ممار�صة  متت  فاإن  لذا  النبات.  م�صتوى  على 

بالن�صبة  عادة  احلال  هو  )كما  منا�صب  غري  ب�صكل 

لأ�صجار الفاكهة( ويف فرتات �صيئة �صيوؤدي ذلك اإىل 

اإعطاء �صكل  م�صاكل خطرية، خ�صو�صا حينما نحاول 

غري  ب�صكل  حجمها  تقلي�ض  لدى  للنبتة  ا�صطناعي 

طبيعي. 

للقيام بتقليم الت�صبيب لبد من اإتباع املراحل التالية:

املرحلة الأوىل: اإزالة جميع الألواح املوجودة على قمة 

النبات )اللوحة 4(. ميكن اإ�صتعمال هذه الكفوف التي 

قطعت بعناية اأو بيعها ك�صتالت من اأجل غر�صها يف 

اأرا�صي ثانية. من خالل هذه العملية يتم التخل�ض من 

50 % من الكتلة اخل�رضية التي يجب اإزالتها.

اللوحة 2: م�صكل ظهور براعم من جديد

)1( على الكتلة اخل�رضية لل�صبار املنزوع

)2( على اأطراف اجلذوع واجلذور املدفونة حتت الأر�ض

ال�صكل 3: نباتات ال�صبار تظهر عليها عالمات ال�صيخوخة.

اللوحة 4: نبات �صبار قدمي جاهز للتقليم.

)X( الألواح التي يجب اإزالتها ل�صتعمالها ك�صتالت

اللوحة 5: الأغ�صان غري ال�صاحلة التي يجب اإزالتها واملوجودة حول 

النبات

)1( قبل العملية

)2( بعد العملية

اللوحة 6: اأغ�صان موجودة يف و�صط النبات والتي يجب ت�صذيببها

)1( قبل العملية

)2( بعد العملية

اللوحة 7: ظهور كفوف �صغري جديدة على النباتات التي مت تقليمها

�صور ماأخوذة بعد �صهرين من اإجناز العملية

املحيطة  اجلانبية  الفروع  جميع  قطع  الثانية:  املرحلة 

�صهل  ب�صكل  اإليه  والو�صول  مركزها  لإبراز  بالنباتات 

)اللوحة 5(.

الثالثة: قطع جميع الأغ�صان املت�صابكة واخل�صب  املرحلة 

امليت لإخالء مركز النبتة. ل يجب ترك اأكرث من 3 اإىل 

�صتنمو  حيث   ،)6 )اللوحة  الأعلى  نحو  بارزة  اأغ�صان   4

براعم جديدة فوق هذه الأغ�صان )اللوحة 7(.

ملحوظة: ميكن بيع الكتلة اخل�رضية املنزوعة يف املرحلتني 

�صكل  م�صنة، على  تكون عبارة عن جذوع  والتي  و3،   2

العمومية  والأفران  احلمامات  اإن  يجف.  اأن  بعد  حطب 

كلميم(  تيزنيت،  اإفني،  )�صيدي  املنطقة  يف  املوجودة 

يف حاجة كبرية لها. كما اأن الرماد الذي ينتج عنها بعد 

حرقها ميكن ا�صتخدامه ك�صماد طبيعي لنباتات ال�صبار.

تكون لنباتات ال�صبار املهملة لعدة عقود هيئة كثيفة 

وفو�صوية، نادرا ما تزهر ول تثمر اأبدا. يف مثل هذه 

املثالية  احلا�صنة  الق�صرية  النباتات  ت�صبح  احلالت، 

لالآفات والأمرا�ض.

متار�ض  قا�صية  تقنية  عن  عبارة  الت�صبيب  تقليم 

جدا.  القدمية  اأو  املهملة  ال�صجريات  اأو  الأ�صجار  على 

تتمثل هذه العملية يف اإزالة اخل�صب امليت وال�صيقان 

براعم  ظهور  لتحفيز  الفروع  وتق�صري  املت�صابكة 

خالل  من  التقنية  هذه  تنفيذ  يتم  وتطورها.  جديدة 

القمة  على  املوجودة  الكفوف  لكل  جدا  حاد  قطع 

اإىل غاية بلوغ تلك التي يرتاوح عمرها ما بني 4 و5 

 3 اأو   2 لرتك  املت�صابكة  الفروع  �صذب  يتم  �صنوات. 

فروع مركزية فقط ب�صكل يجعل الكل ي�صكل مثلثات 

مبوقع  الرئي�صي  الفرع  فيها  يحتفظ  بينما  خمتلفة 

مهيمن.

من  املنا�صب  الوقت  يف  العملية  بهذه  القيام  يجب 

اأي�صا  ولكن  فقط،  تنفيذها  لت�صهيل  لي�ض  ال�صنة 

مور�صت  اإذا   .)IV الفقرة  )اأنظر  جناحها  ل�صمان 

ال�صغرية وت�صتبدل  ال�صتالت  بهذه الطريقة �صتتطور 

القدمية  النباتات  ا�صتبدال  �صيتم  الأقدم.  ال�صيقان 

احل�صول  من  ومتكن  �صليمة  تكون  �صغرية  بكفوف 

الن�صج.  مرحة  الإزهار ممكن يف  من  حد  اأق�صى  على 

الطريقة  بهذه  تقليمها  يتم  التي  فالنباتات  عموما، 

تثمر بعد �صنتني، بح�صب كثافة التقليم املنجز. ميكن 

اإن  النباتات،  اإذا مت تخ�صيب  التقليم  اآثار  التقليل من 

لكل  كيلوغرام   60 بن�صبة  يوريا  مادة  بوا�صطة  اأمكن، 

هكتار. لكن من الأف�صل األ يتم و�صع �صيء على �صطح 

اجلروح الناجتة عن عملية التقليم حتى جتف ب�رضعة 

الطبيعي  اللتئام  بت�صهيل  بالتايل  فنقوم  تف�صد،  ول 

للنباتات.

طريقة  مبثابة  ال�صبار  لنباتات  التجديد  تقليم  يعترب 

الغري  القدمية  النباتات  اقتالع  بدل  واقت�صادية  بديلة 

منتجة. وللقيام بغر�صها من جديد. 

كيف يتم القيام بهذه العملية؟  -IV II- املوؤ�رضات الأولية ل�صيخوخة III- ما هو تقليم الت�صبيب؟
الأ�صجار 

ال�صبار هي  ب�صيخوخة  تنذرنا  التي  الوا�صحة  العالمات  اإن 

كالتايل )اللوحة 3(:

-  عندما ت�صبح باقات اجلذوع والفروع �صميكة جدا وذات 

تهوية �صيئة،

-  النباتات متدلية على بع�صها،

-  اجلذوع والفروع جد مت�صابكة،

-  فروع متدلية ومقو�صة نحو الأر�ض،

-  تكاثر الطحالب والأ�صنات على اجلذوع،

-  اإنتاج  �صعيف لكفوف جديدة.


