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 يمذيح
 

 

 اٌطؼُ) إٌباث ِٓ خشئٍٓ حزوٍب ػٍٍّت ٘ٛ : انتطعيى

 صفاث حسًّ شخٍت ػٍى ٌٍسصٛي (األصً  ػٍى

 ٌخصائص ِالئّت ٚ ٌألِزاض ِماِٚت , ٌألَ ِطابمت

 .اٌخزبت



 انتطعيى تحضيشاخ أٔنيح  لثم: 
 

بىٍّت  إٌظغخٛفز ٌزخى  ٚ اٌشخالثسطب اٌزظائز  طمً-

 .حفزلخٗ ػٍى اٌسطب ِٚؼخبزة حظًٙ فخر اٌشك فً اٌٍساء 

 اٌؼٕاٌت باألصً ٚاٌطؼُ لبً  اٌخطؼٍُ -



(:األصٕل) َتاج حايم انطعىإ 
 ٌدب أْ حىْٛ اٌثّار حاِت إٌضح زظب اٌصٕف:ٚرذاٌبحسضٍز •

 (خأفً–دٌظّبز –ٔٛفّبز ) 

 

 : ٚر ذاٌبسرع •

 افزًٌ-ِارص( اٌشرع  ازٛاض)اٌٙٛاء اٌطٍك  فى-

   خأفىداخً بٍٛث ِسٍّت بذاٌت ِٓ شٙز ( بالطخٍىٍت  اوٍاص فى)خارج اٌخزبت -

 

 اٌخ...، حصسٍر اٌؼٕاصز اٌغذائٍتاٌّؼاٌدت,اٌخظٍّذ,اٌظمً :اٌؼٕاٌت  •

يٕاصفاخ حايم انطعى انًُاسثح ٔ يعاييش: 

 طُ 1طُ إٌى 0.5لطز اٌشخٍت ٌخزاٚذ ِا بٍٓ -

 .ٚازذة خاٌٍت ِٓ اٌؼمذطاق رئٍظٍت ػٍى اٌشخٍت حزبى -

 

  



 انطعى ششٔط اختياس ٔ  كيفيح: 
 ،لٌٛتباٌغت ،أفزع ،ِٓ  ٌىْٛ  ِٓ زظٍزة اٌسطب فمظ أخذٖ 

 .ٚػّز٘ا طٕت شٛوٍتٌٍظج ِسذبت  ٚال ،ٚبارسة 

 ِٓ األِزاض  اٌٍتخأْ حؤخذ اٌبزاػُ ِٓ أشدار -

 .خاصت اٌفٍزٚطٍت

 األغصاْ   ٌخفاديٓ داخً اٌشدزة ٌِؤخذ ال -

 (.ػذٌّت اٌفائذة) ٌٍّاءت اٌّاص

األغصاْ )ِٓ أطزافٙا  ِٚٓ األزظٓ أخذٖ ِٓ أػٍى اٌشدزة -

 (.اٌخً حصٍٙا أشؼت اٌشّض خٍذا

 .ِغ زفظٗ  فً ِىاْ رطب اػتط 48ِذة صالزٍت اٌطؼُ -

 .اٌظٌٛمتػٕذ لص اٌطؼُ ِباشزة حٕشع األٚراق  ِغ حزن -



فترة التطعيم : 
 

 :شطةاالنبالعين  -1
إنٗ َٓايح انُصف انثاَي نفصم ( ٕياي)انشتيع فصمَٓايح  يٍ

 .( يٕنيٕ) انصيف
 

 

 :بالعين النائمة -2

  انخشيفإنٗ تذايح فصم ( أغسطس)َٓايح فصم انصيف يٍ  

 (.أيهٕل)
 



 األكثر استعماال في بالدنا بالنسبة  والتطعيم الشائع :ألساو انتطعيى

 :للموالح هو كالتالي
 .باستخدام عين واحدة  المشتلةعلى مستوى  ويكون :التطعيم بالعين -أ

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 :انتطعيى تانتاج -ب

عهٗ يستٕٖ انثستاٌ عهٗ أشجاس يسُح تٓذف انتشثية أٔ تغييش انصُف ٔيكٌٕ  

ٔ تتى  ْزِ انعًهيح يٍ تذايح فصم انشتيع   انمهىتيسًٗ  أٔ أكثش  فشعتاستخذاو 

 .إنٗ تذايح فصم انصيف



 

يٍ  نحطة ايٍ جزء يع انثشعى  أانعيٍ تؤخز   -2

  .سكيٍ انتطعيى  تٕاسطحانصُف انًشغٕب 

 Tعهٗ شكم حشف  صماألشك في لششج  إحذاث -1 

 .جشح انخشة  دٌٔ

 

يع تالستيكي  ششيظتيشتظ يكاٌ انتطعيى  -4

عذو انشتظ فٕق انثشعى ٔرنك نهسًاح نّ 

 .تانًُٕ

أٌ إنٗ ٔ تذخم في انشك  انعيٍٕضع ت-3

 .ّ تًايا تٕسطت

              

خطٕاخ انتطعيى: 



 :انعُايح انًتخزج تعذ عًهيح انتطعيى
 

 .اٌظمً زظب اٌساخت-

ٌَٛ بؼذ  25 اٌى 21) بؼذ اٌخأوذ ِٓ ٔداذ اٌخطؼٍُ اٌزافٍأشع خٍٛط -

 .اٌظٌٛمتدٌه بؼذ طمٛط  ٚ( اٌخطؼٍُ

طُ وظٕذ ٌٍبزػُ اٌدذٌذ 10لص زاًِ اٌطؼُ ِغ حزن طٛي لذرٖ  -   



شكرا على حسن 
 المتابعة


