
تحليل األوراق لتسميد أشجار الزيتون

oكون الورقة هي وتستند هذه الطريقة إلى. لتشخيص الحالة الغذائية ألشجار الزيتونئمةيعد تحليل األوراق الطريقة األكثر مال
.لهذا تعكس تغيرات تراكيز العناصر الغذائية (organe de métabolisme)النبات عضو استقالب

oة ألشجار الزيتون يعطي تفسيره مؤشرا ملموسا على الحالة الغذائي. يكمل التحليل الورقي المعلومات المقدمة من تحليل التربة
.المغذية له تأثير سلبي على إنتاجية شجرة الزيتونونوع و كمية األسمدة التي سيتم استخدامها ألن أي خلل في العناصر

.عملية التسميدفي أيًضا بهذا النوع من التحليل كل عام قبل الشروع يوصى

الخطوات المتبعة للتحليل الورقي

أهمية تحليل األوراق

تحديد الوقت❖

أخد العينات❖

تحليل األوراق في المختبر❖

تحليل النتائج❖

تحديد وقت أخد العينات

oلغذائية الناتجة عن من خالل هذه التقنية يمكن تقييم االستجابات لبرامج التسميد المنفذة سابقًا، والتعرف على االختالالت ا
.نقص أو زيادة العناصر الغذائية

o يوصى بأخذ العينات  في الصيف  خالل فترة تسمى تصلب النواة(sclérification du noyau)   التي تتزامن مع فصل

ر المغذية في هذه الفترة من الممكن مالحظة أكبر االختالالت في محتوى العناص. يونيو الي  بداية يوليوز15منالصيف  
.في األوراق

o من وسط غصن في طور التكوين( أشهر5)تأخذ األوراق الحديثة النشأة



طريقة أخذ العينات

المتجانسةمناطقالأوالحقولبتحديديبدألذلك،.تشخيصهايجبالتيللحقولتمثيالأكثرالزيتونأوراقعينةتكونانيجب

االعتباربعيناألخذمعمنفصل،بشكلالمناطقوالحقولهذهمنعيناتأخذيجب.هكتارات10عنمساحتهاتزيدالالتي
.المتبعالتقنيالمسارواألشجار،عمرالتربة،نوع،المحاصيلبـحالةيتعلقفيماالتشابه

منورقة250إلى200حواليواختيار،متعرجةبطريقةالحقلعبورطريقعنالمركبةالعينةعلىالحصوليتم❖
.عشوائيبشكلشجرة70إلى60

لشجرةاألربعةاالتجاهاتمنتأخذاأناألفضلمن.شجرةلكلأوراقعشرةبمعدلالحقل،كاملمنعيناتأخذيتم❖

.الزيتون

تظهرالتيالعاديةالغيراألشجارأوالزيتون،أشجارلتلقيحالمخصصةأوالحقل،حافةعلىالموجودةاألشجارتستثنى❖

.(تالفةأو،نخرية،ضعيفةأوراق)األعراضبعضعليها

طريقة اختيار األشجار ألخذ العينات 

يتم أخذ األوراق من الجزء األوسط من األغصان الحديثة عند ارتفاع كتف الشخص



طريقة اختيار األوراق 

األغصانمناألوسطالجزءمناألوراقتأخذ❖

.الحاليالموسماغصانعلىايالحديثة

5الى3منالتكوينحديثةاألوراقتأخذ❖
أشهر

.الورقمنيكونأناألفضلمنكيسفياألوراقوضعيتم.العنقمعكاملةالورقةاخذيتم❖

(°C).مئويةدرجات4عندالثالجةفيبارًداتخزينهاأوالفورعلىالمختبرإلىالعيناتشحنيتم❖

بعد هطول أمطار غزيرة أو فترة جفاف؛: االمتناع عن أخذ العينات في الظروف القاسية❖

تعتبر الفترة الصباحية  أفضل وقت ألخذ العينة ؛❖

أخد اجزاء  الورقة  كاملة؛❖

زيتون مختلف مطابقة أخذ العينات للتحليالت الورقية مع عينات تحليالت التربة ، خاصة في حالة اذا كان برنامج تسميد  ال❖

حقل آلخر؛من

اختيار عينات من اوراق صحية و بدون اعراض؛❖

اخطاء في التحليالت ؛تسببيجب أن تكون األوراق نظيفة وخالية من أي أثر للتربة التي من الممكن أن ❖

يجب وضع األوراق المقطوفة حديثًا في أكياس ورقية لمنع تعفنها ؛❖

 (°C).درجات مئوية4ارسال العينات في أقرب وقت ممكن الى المختبر و اذا تعذر ذلك يجب تخزينها في ❖

بعض النصائح األخذ العينات



تفسير النتائج

مستوى تركيز العناصر األساسية في األوراق

مستوى افراط أو تأثير سلبي نطاق مناسب نطاق حرج العنصر

> 2,55 % 1,5 - 2,0 % < 1,4 % اآلزوت

0,1 - 0,3 % < 0,05% الفسفور

0,8 - 1,0 % < 0,4 % البوطاس

1,0 - 1,43 % < 0,6 % الكالسيوم

0,1 - 0,16 % < 0,08 % المغنيزيوم

90 - 124 ppm < 40 ppm الحديد

10 - 24 ppm < 8 ppm الزنك

> 185 ppm 19 - 150 ppm < 14 ppm البور

20 - 36 ppm < 5 ppm المنغنيز

تحديدمنتمكنأداةيكونبذلكو.وقتأيفيالزيتونألشجارالغذائيةالحالةتقييماألوراقمنلعينةالكيميائيالتحليليتيح

شكلفيعنصرايفيروتو،مناسبةبمستوياتالغذائيةالعناصرجميععلىالحفاظفياإلستراتيجيةتتمثل:التاليالموسمحاجيات

.النقصمستوىفيتركيزهكانإذافقطسماد

تلكتركيزهوالمغذيةللعناصرالحرجالمستوى

نمو  معدلينخفضحيثالورقةفيالمغذيات
ذاتاألخرىباألشجارمقارنةوإنتاجهاألشجار

ضبغصالحةالمستوياتهذه.األعلىالتركيزات
فيهتزرعالذيالمكانأوالظروفعنالنظر

.الزيتونأشجار

لكونه،(Fe)الحديدعنصرالقاعدةهذهمنيستثنى

بقىي.النقصحالةفيحتىاألوراقفييتراكم

صالتشخيلضمانضروريالبصريالتشخيص
.العنصرلهذانقصاليالصحيح

oالغذائيةلعناصراامتصاصعلىتؤثرأنيمكنولكنهاالتسمم،العاليةالتركيزاتتنتجال،الغذائيةالعناصرلمعظمبالنسبة

هذهبيننوتوازعالقةهناكبالتالي.الشجرةفيسلبيةفعلردودفييتسببمما،لألشجارالغذائيالتمثيلأواألخرى
.األوراقفيالمغذيةالعناصرلتركيزالمختلفةالمستويات

oأنإما:بينلسبراجعذلكيكون،منخفًضااألوراقفيمغذيعنصرايتركيزالمستوىيكونعندماننتبهأنيجبلذلك

اولعنصرالعاليةالتركيزاتبفعلتأثرقدامتصاصهيكونحيثالمغذيةالعناصربينالتوازنهذاالىراجعذلكيكون

نتائجللنححينننتبهاندائًماعلينايجبلذى.العنصرهذافعليااستهلكتقدالزيتونشجرةأنوإماأخرى،عناصر
.المختبر

مالحظة

(بالنسبة للمادة الجافة)المغذية  في أوراق الزيتون المأخوذة في الصيفتفسير مستويات العناصر


