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نواة /، ذات قاسم لببيضوي شكلبتميز تمسكي ثمرة زيتون ال. خصصة لزياتين الطاولةالم ةالمساح عظمبين المزارعين في تونس إذ يغطي م لزيتون الطاولة هو أهم صنف متداول "مسكي" الصنف المحلي مقدمة. 1 الرأي . عين الطاووس لفطر القوية حساسيةفي اإلنتاج وال ةعاليال المعاومةو  ضعف إنتاجيته ونموه المحدود يشتكي الفالحون من ي،زراععلى المستوى ال لكن. المستهلك التونسي واألجنبي على حد السواء طرف منكثيرا مسكي يتماشى جيدا مع أساليب التصبير والتخليل ومطلوبا الصنف هاته الخاصيات جعلت     . )Trigui et Msallem, 2002( بالنواة حممذاقه نسبيا حلو وال يلت، أبيض اللون هالب .مرتفع وعدم استقراره وتدني  لزيتون الطاولة هاته العيوب تفسر اإلنتاج الضعيف على المستوى الوطنيالسائد أن  خرى أ إلىتختلف كثيرا من منطقة  على اإلنتاج هاته العيوب مدى تأثير المالحظ أنلكن . نسبة التصدير لحقل ذاته أيضا مما يدل على تعدد العوامل المؤثرة في مؤهالت هذا خر وفي اآ إلىومن حقل في تونس  على التنوع  على إثر تسليط الضوء" مسكي"صنف بدأ التفكير في التحسين الوراثي ل ،منذ التسعينات     .الصنف برنامج التحسين الساللي ، تم تركيز 2006سنة منذ و . ),1995Institut de l’Olivier( الموجود صلبه من خالل البرنامج  المسكي المعطيات المتعلقة بإنتاجية صنفمجموعة من تقديم  إلىهذه الوثيقة  تهدف    .متميزةالسالالت ال فرزالستغالل التنوع الموجود و  في عديد الحقول "مسكي"لصنف      .استغالل طاقاته اإلنتاجيةوحسن  الصنفهذا المذكور والتركيز خاصة على الممارسات السليمة لغراسة 
طن في سنة  6500حيث بلغ أدناه  رغم تذبذبهعرف انتاج زيتون الطاولة تطورا ملحوظا منذ الثمانينات   الوضعية الراهنة لقطاع زيتون الطاولة. 2 من المساحات المغروسة عرفت كذلك تطورا  .)GICA, 2008( 2006طن في سنة  26000و أقصاه  1989 من اإلدارة العامة لإلنتاج  المعطيات المتوفرة .لنفس الفترة هكتارا 24800ومعدل المساحة يبلغ  )C.O.I, 2012(   سنويا طن 19200بـيقدر  2012-2006للفترة  ي لزيتون الطاولة في تونسوطناإلنتاج المعدل      .)(D.G.P.A, 2012بنظام مروي  % 40 منهاجمليا  شجرة ماليين 3   أي ما يعادل 2012في سنة  اهكتار  25564 إلى )GICA, 2008( 2006في  هكتارا 24000 زيتون الطاولة تؤمنه الغراسات  إنتاجبأن ثلثي  فيدت (www.Kapitalis.com)الفالحي والمنشورة في موقع  بأن الغراسات المروية  االستنتاجيمكن إذا  .السابقةحسب المعطيات  اهكتار  9920التي تمسح و المروية  طن في  1.28 قاربمردودية تأي ب )طن 19200( لوطنيطن في معدل اإلنتاج السنوي ا 12672تساهم ب  لسيطرة الصنف مسكي على مساحات اإلنتاج، فإن ضعف اإلنتاج واإلنتاجية يحمله  اونظر . الواحد الهكتار
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وتعويضه بأصناف  التخلي عن هذا الصنف سواء بالتطعيم أو بالقلع إلىمنهم  عددزيتون الطاولة ولجوء  مزارعيولهذا السبب، نالحظ في السنوات األخيرة تزايد التشكيات من طرف . الفالحون لهذا الصنف بضعف  يةوراثعلى مستوى التركيبة ال مسكيالصنف يتسم هل فعال : السؤال المطروح اآلن هو اآلتي    . ذات إنتاجية عالية لى استغالل كيف السبيل إ ،في الحالة الثانيةو  .تدني إنتاجيتهتفسر هناك أسبابا أخرى  اإلنتاجية أم أن      .األسئلةالتالية نحاول اإلجابة عن هذا  اتفي الفقر . طاقاته اإلنتاجية على أكمل وجه
    المؤهالت اإلنتاجية لصنف مسكي. 3

يهتم  2006بحث منذ سنة برنامج مسكي، وقع بعث النف ؤهالت اإلنتاجية لصمللوقوف على حقيقة ال  تركيز حقول المتابعة لصنف المسكي . 1.3 يختلف  سالالتتم اختيار حقل مسكي يشتمل على عدد من الفي كل منطقة، . القيروان وسوسة اقس،فص سيدي بوزيد، :التنوع الساللي وانتخاب سالالت متميزة وذلك في أربع مناطق من الجمهورية وهي بدراسة وصعوبة العثور على حقل  2012القيروان في  النفاذ لحقل إشكاليةد سنوات المتابعة متأت من اختالف عد     .ة على مدى سنواتساللاإلنتاج من الزيتون في كل  متابعة تحسب المنطقة ووقع / م 7( شجرة في الهكتار 204كل هذه الحقول تم تركيزها في أواخر الثمانينات بكثافة  .مسكي في صفاقس
رنسي خاصة الصنف الف أصناف أخرى تتضمن العقل الخضرية وباإلكثار عن طريق  متأتية فهي) م7             .1بالجدول  توجدهذه الحقول قة بأهم المعطيات المتعلّ  .%27و 6 تتراوح بين مختلفةبيشولين كملقح بنسب 
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التي وقع تركيزها في  مسكي األربعةال صنف أهم المعطيات الخاصة بحقول .1الجدول      سوسة  242  2012-2006  بمرض عين الطاووس دائمة شديدة ٕاصابةوتسميد عضوي و  حوضري بال  القيروان  534  2011-2006  نقص الماء إشكاليةمع وجود ري قطرة قطرة وتسميد عضوي وحراثة متواصلة   صفاقس  276  2012-2008  مع وجود اشكالية نقص الماءري قطرة قطرة وتسميد كيميائي وحراثة متواصلة   سيدي بوزيد  303  2013-2006  على مدار السنة ري قطرة قطرة وتسميد عضوي وحراثة متواصلة  المنطقة  تعدد السالال  فترة المتابعة  المعامالت الزراعية  إطار برنامج التحسين الساللي
من الزيتون طيلة فترة  الشجرة معدل إنتاج. 2نتائج متابعة اإلنتاج األرقام المبينة في الجدول أفرزت   اإلنتاجمعطيات . 2.3 كغ وأدنى مستوياته في حقل سوسة  14.38بمعدل  يبلغ أعلى مستوياته في حقل سيدي بوزيد المتابعة معدل ، فإن )كغ 1.7 إلى 0(سنوي للشجرة متقاربا بين الحقول  إنتاجأقل  معدل إذا كان. كغ 1.34بمعدل  تفوق واضح للصنف في كغ مع  34.5 إلى 3.74سنوي للشجرة يختلف كثيرا بين الحقول من  إنتاجأعلى  السائد بأن هذا الصنف  االعتقاديمكن أن تكون مرتفعة مما ال يتوافق مع  لصنفالمؤهالت اإلنتاجية ل -   :الهامة االستنتاجاتمسكي في مختلف الحقول تبرز بعض لصنف نتائج مؤهالت ا    .حقل سيدي بوزيد   سوسة  1,34  0,02  3,74  القيروان  9,11  1,69  18,71  صفاقس  7,47  0,41  13,42  سيدي بوزيد  14.38  1,2  34,5  المنطقة  معدل اإلنتاج  سنوي إنتاجأقل   سنوي إنتاجأعلى   من الزيتون لصنف مسكي في الحقول األربعة )شجرة/كغ( المعطيات اإلنتاجية. 2الجدول      .ت المستخدمةشتالوالظروف المناخية ونوعية ال الزراعيةأساسا المعامالت  وما يميز كل حقل عن اآلخرين ههذه المؤهالت تختلف حسب الحقل و  -   .جينيا ضعيف اإلنتاجية
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على  ما يجعله صنفا منتجا والدليلالجيني  وروثالممسكي من الصنف زيتون الطاولة لأن أثبتت النتائج  على أساس خاصيتين  2014في  في هذا الحقل، وقع انتقاء بعض السالالت. هو حقل سيدي بوزيد ذلك متوسط  معاومة مؤشرمعدل و ب الدراسةفي فترة  )كغ 18.96( مرتفع إنتاجبمعدل  تتميز هذه السالالت    Pearce and Dobersek-Urbank (1967).وهما معدل اإلنتاج ومؤشر المعاومة الذي وقع احتسابه بمعادلة  المستويات األدنى و األعلى تبرز  .)3الجدول ( )0.95( و المرتفع )0.26( بين الضعيف يتراوح و )0.63( سالالت ذات انتاج متوسط و معاومة متوسطة إلى ضعيفة و : نأن هذه السالالت تنقسم أساسا إلى نوعي الري،  طريقة ستوىمسكي على مالحقول الفرق بين  نالحظ، يمكن أن )8إلى  1( في الصور التالية  .سالالت ذات إنتاج مرتفع و معاومة عالية   ري بنظام أنبوبين ونمو خضري متميز في حقل سيدي بوزيد. 1صورة                       نسبة المعاومة  0,63  0.26  0,95  الزيتون إنتاج  18.96  14.45  26,96  العامل  المعدل  األدنى  األعلى  في حقل سيدي بوزيد   الت المنتخبةللسال )1 إلى 0من ( لمعاومةامؤشر و  )شجرة/كغ( إنتاج الزيتون. 3الجدول     .اإلزهار و النمو الخضري اإلنتاجية،
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      وجود النجم في حقل القيروان معنمو خضري متوسط و    احد مع نقص في اإلمدادات المائيةري بنظام أنبوب و . 2صورة  

  ونمو خضري ضعيف في حقل صفاقس   ري بنظام أنبوب واحد ووجود نقص في مياه الري. 3صورة 
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ونمو خضري ضعيف جدا في حقل سوسة حوضري بال. 4صورة                          إلنتاجية العالية في حقل سيدي بوزيدمثال توضيحي ل. 5صورة                         
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                        سوسةة في حقل ضعيفمثال توضيحي لإلنتاجية ال. 6صورة                       
      مثال توضيحي لإلزهار المكثف في حقل سيدي بوزيد. 7صورة    
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على مستويين  سنحصلياس لتحديد اإلنتاج الوطني من زيتون الطاولة، إذا أخذنا حقل سيدي بوزيد كمق    مثال توضيحي لإلزهار الضعيف في حقل سوسة. 8صورة                          طن باعتبار ثلثي  43657 نيطن واإلنتاج الوط 29105المساحات المروية  إنتاجيكون و  للهكتار شجرة 204  باعتبار كتارهطن في ال 2.934الحقل  إنتاج، يكون )كغ 14.38( للشجرة معدل العامالإذا اعتمدنا  .1  :حسب السيناريو المتبع من اإلنتاج طن  38370و طن في الهكتار 3.868على  نحصل، )غك 18.96(إذا اعتمدنا معدل السالالت المنتخبة  .2    .مساحات المرويةمن ال توفرهنتاج اإل من تضعيف  األول يمكننا ، السيناريو)طن 19200(مقارنة بمعدل اإلنتاج الوطني لنفس الفترة تقريبا     .طن لإلنتاج الوطني 57555إلنتاج المناطق المروية و الفالحين ألنه يعتمد فقط على الحراثة  ألغلبهذا السيناريو متاح جدا . اإلنتاج الوطني من زيتون الطاولة وذلك بحسن اختيار زيتون الطاولة  اإلنتاج الحالي من مراتثالث  إنتاجالسيناريو الثاني يمكننا من   . والتسميد العضوي ر المياه الكافيةيمع توف المتواصلة على مدار السنة والري الموضعي لبلوغ هذه المستويات المرتفعة من اإلنتاج وبدمج السيناريوهين  .اإلعتناء بهامزيد و  الت عند الغراسةشتال والتي  اإلنتاج إلىصنف مسكي من المنبت من ممارسات سليمة إلنتاج زيتون الطاولة  إتباعمعا، البد من    .والتلقيح مكافحة مرض عين الطاووس ،)ري وتسميد( الشتالت، الغراسة، المعامالت الزراعية اجإنتتهم أساسا 
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الخبو وآل  والممارسات السليمة لذلك نجدها في مرجع الطريقة المتبعة إلنتاج الشتالت هي العقل الخضرية  الشتالت إنتاج. 4 يجب أن تكون  .الزيتون بصفة عامةالتي تخص عملّية إكثار  والذي نورد منه أهم المعطيات )2006( وذات نمّو خضري  واآلفات ذات مواصفات مرغوب فيها وخالية من األمراض مصدر العقل الشجرة األمّ  ، الرّي، التسميد(ى بعناية فائقة ظوتح التربةحسب نوعية  ة بكثافة مرتفعةغروسمو  ومطابقة لألصل منتخبة أصنافأمهات تحتوي على  حقولإحداث  ذلك يتحتم على أصحاب المنابتل. وخالية من الثمار جيد    :ما يلينصح بيالعقل والحصول على شتالت سليمة ومطابقة للمواصفات  إلنجاح عملية تجذير    .على مدار السنة ذات جودة عالية قطف منها عقلنل...) المداواة
  .اختيار األغصان ذات النمو الخضري الممتاز *
 .بعد قطفها وعدم تعريضها للشمس والريح )turgescence( المحافظة على رطوبة األغصان *
  .محلول هرموني جديد وخزنه في الثالجة بعد االستعمال استعمال *
  .التجذيرتمرة للرطوبة والحرارة داخل بيت المراقبة المس *
  .الفصل بين األصناف في كل مراحل اإلكثار *
    .%50  نسبة تجذيرهتفوق في عدد من الحاالت  .مع المالحظة أن صنف مسكي سهل اإلكثار بالعقل الخضرية   .أقلم و التربية للشتالتفي مراحل الت المراقبة المستمرة لألمراض واآلفات *
وإلنجاح . مع البيئة الجديدة هاتأقلمو  الغراسة تعتبر أهم مرحلة في عمر الشجرة ألنها تتحكم في نجاحها  الغراسة. 5   :)2006 الخبو وآل،( التالية نصائحال إتباعهذه المرحلة، وجب 
لتغردق، خالية ل جيدة تفادياعميقة وذات نفاذية : ة شجرة الزيتونسراغيجب أن تكون األرض مناسبة ل * وذات ملوحة   Verticillium dahliaeمثل الخطرة األمراضاآلفات و  من األعشاب الطفيلية ومن   .وحموضة متِوسطة متدنية
  .للرفع من نفاذيتها وتهوئتها بل الغراسةق القيام بحراثة عميقة لألرض *
  .صم  x 6060  تحضير الحفر بحجم *
    .شجرة في الهكتار 250 إلى 200الصنف مسكي في النمط المروي تكون في حدود  كثافة غراسة *
ومياه الري مع وجوب القيام بتحليل التربة  األسمدة التالية عند القيام بتحضير األرض تقديميجب  *   .هك حسب تحليل التربة/طن 40إلى  20تقديم من : سماد عضوي مفكك  -   هك / نيترات البوتاس من   كغ 1.50كغ سوبر فسفاط و  250: سماد معدني -   : مسبقا
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كغ فسفاط  2.5، يقع خلطه مع التربة كغ سماد عضوي مفكك 25إذا كان التسميد موضعيا يجب تقديم    .   كغ نيترات البوتاس في كل حفرة 1.5و
و ذات نمو جيد او النصف خشبية  استعمال مشاتل متنقاة ومؤصلة ومتأتية من العقل الخضرية *     .ومستقيمة الساق وخالية من األمراض ومطابقة لمواصفات الصنف
  المعامالت الزراعية. 6

راسات غ. ونقتطف منها أهم المعلومات )2006(التصرف في مياه الري للزيتون ورد في دراسة مصمودي   الري .1.6 المحكم في مياه الزيتون المروية تشكو من ضعف اإلنتاجية وذلك ألسباب عديدة من أهمها عدم التصرف  مع الري إذا أحكمنا ث في ميدان الري أن شجرة الزيتون تتجاوب كليا و البح نتائجوقد أظهرت . الري ات المطرية بشرط توفير مرات مقارنة بمردود الغراس 5و 4فالري يضاعف المردود إلى حد . رف فيهصالت هك ويحتاج /3م 8000و 6000ي ما يعادل أمم  800و 600تتراوح كميات الماء الضرورية سنويا ما بين     .كميات الماء الالزمة في مراحل دقيقة تكون فيها الحاجة إلى الماء ضرورية في مناطق غراسة الزيتون، تكون حاجة ) الشمال(مم  600و) صفاقس(مم  200والتي تتراوح جمليا ما بين  سنويانزل ألمطار التي توباعتبار كميات ا. نظرا لكبر حجم ثماره هامة من الماءزيتون الطاولة إلى كمية  ونمو ) مارس –فيفري : 1مرحلة (تقسم هذه الكميات على المراحل الحرجة التي تتزامن مع نمو البراعم     .مم في المناطق األقل أمطارا 400مم بالشمال و 200الزيتونة إلى مياه الري التكميلي ما بين  الكمية  4اج الزيتونة إلى كمية متفاوتة من الماء حسب عمرها ومنطقة الغراسة ويحوصل الجدول تحت    .فإن عملية الري التكميلي ضرورية خالل السنوات المثمرة وغير المثمرةوبما أن شجرة الزيتون تثمر على األغصان التي عمرها عام أو عامين، ). أكتوبر –ماي: 2مرحلة (الثمرة    .باعتبار الجهة والفترة والعمرالالزمة 
 
 

 
 
 

   



  وسبل استغاللها" المسكي"حقيقة المؤهالت اإلنتاجية لصنف زيتون الطاولة المحلي 

13 
 

ا من هذه الكميات الالزمة، يمكن تحديد كميات مياه الري الالزمة بطرح األمطار الفعالة المتحصل وانطالق    426  50  271  32  189  22  142  17  الوطن القبلي  462  84  294  53  206  37  154  28  سيدي بوزيد والمكناسي  660  59  419  37  293  26  220  20  واحات الجنوب  468  63  297  40  208  28  156  21  قابس  600  67  381  43  267  30  200  22  سبيطلة، فريانة، سبيبة، تالة والقصرين  509  57  323  36  226  25  170  19  المهدية، مكنين، طبلبة، مكنين، جمال والجمسوسة الجنوبية، قصر هالل، المنستير،   539  51  342  32  239  23  180  17  تستور، تبرسق، باجة وجندوبةمجاز الباب، عمدون، جومين، بوسالم،   489  38  311  24  217  17  163  13  سهول وادي مجردة  2          1     2          1     2       1     2    1     المرحلة/الجهة سنوات10 >   6-10  3-5  1-2   )سنة(العمر   .تقل األمطار في هذه المرحلة، لذلك فإن هذه الكميات غالبا ما تعطى كلّيا. أكتوبر 10 ماي إلى  20من: 2 المرحلة  ).مم 20 التي تفوق(خالل هذه الفترة ال بد من اعتبار األمطار الفعالة . سمار  20 فيفري إلى  10من :1 المرحلة    حسب المنطقة والمراحل الحرجة والعمر دون اعتبار األمطار) مم(حاجة الزيتونة إلى الماء : 4جدول من األمطار الجملية المتساقطة خالل فترة معينة وذلك  %70في كل فترة و تمثل هذه األمطار تقريبا عليها  من هذه الكميات كاف  %50وقد بينت التجارب التي أجريت خالل السنوات الخمس األخيرة أن استعمال   ر الفعالة  األمطا –كمية الماء الالزمة = كمية مياه الري         :حسب المعادلة التالية لتساقط من ناحية أخرى، يجب تقليص الكميات خالل فترة اإلزهار تفاديا . للحصول على نجاعة عالية           ....)مداواة، زبيرة(إلزهار عملية اأن تؤثر على وتجنب المعامالت الزراعية التي من شأنها  األزهار
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عمال الفوسفات والحوامض مع أمالح الكالسيوم والمنغنيزيوم والمياه ذات المحتوى العالي ال يمكن است -  .وكذلك األمر مع كل أمالح الكالسيوم) ل من الكالسيوم/ غم 70>(         ل أنواع السولفات ال يمكن استعمالها مع مياه ذات درجة عالية من الكالسيوم ك. )ةشجر ال احتياجاتيجب حذفها من ( وفي التربة العناصر الموجودة  في مياه الري األخذ بعين االعتبار -  .م/ سديسيمن 3الكهرباء لمياه الري عدم استعمال التسميد مع مياه الري عندما تكون ملوحتها مرتفعة حيث يجب أن ال تتعدى قدرة وصل  -   :التالية تإن التسميد مع مياه الري يبدأ منذ السنة الثانية بعد الغراسة مع أخذ اإلحتياطا  التسميد مع الري. 2.6  ).6و 5الرقم الهدروجيني بين ( يجب أن يكون المحلول األم حامضي  -  .منها

 .باأللف 2نسبة السماد المدمج في مياه الري ال تتجاوز  *

 .سمدة السائلةاستعمال تجهيزات الوقاية عند التصرف في الحوامض واأل *

 ...الحوامض مع المحروقات، المعادن، التبن، الخ وضعالحذر من خطر االلتهاب واالنفجار عند  *

حذف الكميات الموجودة  ة معشجر ال احتياجاتيتم تحديد كمية السماد الواجب إضافتها من خالل معرفة     .يجب أن تكون شبكة الري مصنوعة من مواد تتحمل التآكل * بعد  البرنامج المقترح غير صالح لجميع الحاالت لذلك ينصح بإعداد برنامج تسميد خاص لكل ضيعةهك مع التأكيد على أن هذا /شجرة 204زيتون بكثافة  ةبرنامج تسميد مع الري لضيع345ل  5يقدم الجدول     .التربة وذلك بالنسبة لكل عنصرو في الماء          .راقالقيام بالتحاليل الالزمة للماء والتربة واألو 
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  حسب األشهر وعمر الشجرة) شجرة/غ(زيتون  ةمثال برنامج تسميد مع الري لضيع. 5جدول 

    

  K2O  2  20  20  55  110  220  510  710  855)( بوطاسيوم  P2O5 2  2  5  5  10  22  55  70  70)( فسفور  345  300  250  200  100  50  8  7  2  أزوط  سبتمبر  K2O  2  5  9  20  35  70  125  180  220)( بوطاسيوم  -  -  -  -  -  -  -  -  - P2O5)(فسفور   -  -  -  -  -  -  -  -  -  أزوط   أوت  K2O  2  5  9  20  35  70  125  180  220)( بوطاسيوم  -  -  -  -  -  -  -  -  - P2O5)( فسفور  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أزوط   جويلية  K2O  4  10  15  30  55  110  255  360  440)( بوطاسيوم  P2O5 2  2  5  11  20  45  100  115  125)( فسفور  430  375  300  240  120  60  10  6  3  أزوط   جوان  K2O  4  7  10  20  35  70  125  180  220)( بوطاسيوم  P2O5 2  2  5  11  20  45  100  115  125)( فسفور  320  275  220  180  90  45  7  5  2  أزوط   ماي  K2O  2  4  10  20  35  75  125  180  220)( بوطاسيوم  P2O5 2  5  5  18  35  70  160  180  205)( فسفور  290  250  200  160  80  40  7  4  2  أزوط   أفريل  K2O  2  4  7  20  35  70  125  180  220)( بوطاسيوم  P2O5 2  5  5  18  35  70  160  180  205)(فسفور غ   240  210  170  140  70  35  6  4  1  أزوط   مارس  K2O  2  2  4  10  20  35  65  90  110)(بوطاسيوم   P2O5 2  2  5  11  10  25  45  100  125)( فسفور  220  190  150  120  60  30  5  2  1  أزوط   فيفري  10>  10- 9  9- 8  8- 7  7- 6  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  سن الشجرة  العنصر  الشهر
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حذف الكميات الموجودة بمياه  لذلك يجب كليإن الكميات المقترحة تمثل كمية العنصر المطلوبة بشكل  تم التركيز في البرنامج المقترح على . دتحديد كمية السماد حسب نسبة العنصر المرا الري والتربة ثم مع التأكيد على أهمية العناصر األخرى  اسيومط، الفسفور والبو طاألزو   :العناصر الثالث األساسية وهي ، نبرز عالمات نقص األزوط 9في الصورة  .قدر اإلمكانينصح بتقسيم الكمية المحددة خالل الشهر     . والتي يجب تقديمها في حاالت النقص... الخ ونمثل المغنيزيوم والكالسيوم والحديد والبور  األوراق الصفراء تبدأ في السقوط، . يبدأ من األوراق المسنة ثم يمتّد إلى كامل األوراق اصفرار: األزوط*   :لضرورة التدخل العاجل في اإلبان على األوراق والتي تنبه الفالحوالفسفور والبوطاسيوم  تتلّون بلون برنزي ثم تموت . ظهور اصفرار على جانب األوراق ثم يمتد إلى باقي الورقة: البوطاسيوم *    .األوراق التي تكون صغيرةيضعف نمو الشجرة ككل ونمو  يبدأ االصفرار من أسفل الشجرة إلى . بعض من المناطق الصفراء يمكن أن تصل إلى ثلثي الورقة ر على بعض الورقة مع إمكانّية االمتداد لكن مع بقاء أوراق صغيرة الحجم مع ظهور اصفرا: الفسفور *    .األعلى   .  أماكن خضراء
  )محمد براهم :المصدر(   وراقاأل عالمات نقص األزوط والفسفور والبوطاسيوم على . 9صورة     الفسفور               البوطاسيوم                       األزوط                                                     
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أعراض المرض تظهر خاصة على األوراق في . المحيط المتوسطي و خاصة في مناطق إنتاج الزيتون وينتشر بكثرة في  Fusicladium oleagineum (Spilocea oleagina)مرض عين الطاووس يسببه فطر  مكافحة مرض عين الطاووس. 3.6 أو  السنة بفعل تدني نمو البراعم الزهرية و على إنتاج السنة الموالية نظرا للنمو الخضري الضعيفمما يؤثر كثيرا على إنتاج ) 11 صورة(وتتسبب في تساقطها وتعرية األغصان ) 10صورة (  شكل دائري الفترات المناسبة لنمو الفطر . شار هذا المرضمن أهم العوامل المساعدة على انت هماالحرارة والرطوبة   .أثبتت نتائج البحوث أن الصنف مسكي من أكثر األصناف حساسية لفطر عين الطاووس. المنعدم الظروف تتمثل . والشتاء وال يكون ذلك ممكنا إال في الربيع وبداية الصيف في المناطق ذات الشتاء الباردفي المناطق ذات الصيف الجاف والشتاء الدافئ، ينتشر المرض في الخريف . تختلف حسب المناخ مع درجات حرارة مثلى ) Saturationقريب من (ين من الرطوبة العالية المناسبة لنمو الفطر في يوم أو يوم بالتالي، الصيف الحار وفترات الجفاف المطولة تحد من انتشار مرض عين . درجة 21و 18بين    الري المكثف في الغراسات ذات الكثافة العالية -  األماكن المنخفضة ذات الرطوبة المرتفعة -   )تقليم غير جيد(نقص التشمس والتهوية لألشجار  -   :يةالطاووس وهي التالمن هذا المنطلق، عدة وضعيات من شأنها أن تفرز الرطوبة العالية وتساهم في انتشار مرض عين   .الطاووس
 
  وائرشكل دفي تظهر    مسكيالأوراق صنف  على أعراض مرض عين الطاووس. 10صورة                                                                     
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النصائح . لمكافحة مرض عين الطاووس، يجب تطبيق حزمة من النصائح ذات طابع زراعي وكيميائي    السنة الموالية انعكاسات كبيرة على إنتاجتساقط األوراق وتعرية األغصان مع   : مسكيالنتائج اإلصابة القوية لمرض عين الطاووس على شجرة صنف . 11صورة       ا المرض وتتلخص في العمليات ذبمنحى وقائي يجنب غراسة الصنف مسكي تبعات ه الزراعية تتسم في األماكن المنخفضة ذات  المرض المسكي األكثر حساسية لهذايستحسن تفادي زراعة صنف  -  :التالية  bouillie bordelaise مادةفي آخر الشتاء، يمكن المداواة ب -   ,mancozèbe  cuivreأو  krésoxim-méthyl  :والخريف، يجب رش كامل الشجرة مرة أو مرتين بإحدى المواد الحيوية التالية الربيعفي أوائل  -   :التالية المكافحة الكيميائية لمرض عين الطاووس تتمثل في العمليات   . عند اإلصابة بالمرض، يستحسن جمع األوراق المصابة و حرقها -  . الحرص في عملية التقليم على تهوية الشجرة -  .تفادي التسميد األزوتي المكثف -  .تطبيق تسميد متوازن و خاصة تفادي النقص في مادة البوطاس -  .ل إنتاج المشاتلاستعمال وسط نظيف و خالي من األمراض في مراح -   .أخذ العقل الخضرية من األشجار السليمة -  .الرطوبة المرتفعة
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من جهة . رقة إعالم المصنععند المداواة، يجب الحرص على اتباع المقادير المنصوص عليها في و  مم على فترة واحدة أو عدة فترات،  20أخرى، إذا صادف هطول األمطار بعد المداواة بكمية تفوق      .يستحسن إعادة عملية المداواة
وجب غراسة بالتالي و  %0.83المعروف عن الصنف مسكي هو ضعف تلقيحه الذاتي الذي ال يتعدى   ألزهارتلقيح ا. 4.6 الصنف الملقح في تونس . (Mehri, 2003) مع مسكي لتحسين عملية تلقيح األزهار آخر صنف زيتون في غراسات  جداو تالذي ي) Picholine Languedoc( هو في أغلب األحيان الصنف الفرنسي بيشولين تم الحصول اإلنتاج من الزيتون في الحقول األربعة  معطيات .ط غراسة مختلفةانمأبنسب و ب مسكي في . العالية في حقل سوسة لم تعط أعلى النتائج والنسبة الضعيفة في حقل صفاقس أثمرت إنتاجا محترمامعطيات هذا الجدول تثبت أن ارتفاع نسبة الملقح في الحقل ليست ضمانة إلنتاج مرتفع بما أن النسبة   .6الجدول ب البيانات المضمنة الملقح حسبعليها بوجود  من الملقح في حقل مسكي على أن توزع هذه %  20من منطلق هذه النتائج، ننصح بعدم تخطي عتبة     سوسة  1/4  أسطر مسكي 3 كل بعدسطر بيشولين   القيروان  1/5  أسطر في نهاية الحقل أفقيا 2أسطر في الوسط عموديا و 3  صفاقس  1/15  أشجار فردية موزعة على كامل الحقل  سيدي بوزيد  1/5  أشجار فردية أو جماعية موزعة على كامل الحقل  حقلال  نسبة الملقح  طريقة غراسة الملقح المعطيات المتعلقة بالملقح بيشولين في الحقول األربعة. 6جدول     .بيشولينالالمنافسة التي تفرضها اإلنتاجية العالية لصنف ع نسبة الملقح قد تساهم في انحدار إنتاج الصنف مسكي باعتبار المقابل، يمكن أن نستنتج أن ارتفا كما هو الحال في حقلي  لتحقيق فرص تلقيح متكافئة لجميع األشجار بصورة عادلة الحقلفي سبة الن         .بين الصنفين جني بما أن فترة النضج تختلفالالتكافؤ في عملية التلقيح واليسر في عملية ، نضع الصيغة المثلى لتوزيع الملقح التي تضمن في نفس الوقت 12في الصورة . سيدي بوزيد وصفاقس
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    )صنف زيتون طاولة(الصنف اإليطالي كوراتينا  -  )صنف مزدوج اإلستعمال(المحلي مرسلين الصنف  -  )صنف زيتون طاولة( الصنف المحلي بسباسي -   )صنف مزدوج اإلستعمال( الصنف المحلي شتوي -   :(Mehri, 2003) تعمال األصناف التاليةنصح كذلك باسيمن حيث أصناف التلقيح وعالوة على الصنف بيشولين،     1/5بنسبة  (*)في حقل المسكي  )*( مثال بياني لتوزيع الملقح. 12صورة   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
افظة على حف زيتون الطاولة المسكي يندرج في سياق الماستغالل المؤهالت اإلنتاجية العالية لصن  وتوصيات خاتمة. 7 هذا التوجه ال يجب أن يمنع تداول أصناف أجنبية إذا أثبتت مؤهالت . لي للزيتونحالموروث الجيني الم يمكن تفسير هذه الوضعية بنقائص على مستوى التحسيس أو . بالرغم أنها في متناول أغلبهم الفالحينالحزمة الفنية التي أتينا على ذكرها في هذه الوثيقة لصنف المسكي ليست مطبقة على أوسع نطاق بين   . إنتاج عالية         .مناطق اإلنتاج بالتعاون بين جميع األطراف المتدخلة في القطاع، الضرورة تقتضي تكثيف األيام اإلعالمية الميدانية في أهم االتجاهفي هذا . اإلنتاجية لزيتون الطاولةالمتدخلين في قطاع زيتون الطاولة لتبليغ الحزمة الفنية للفالحين والتأكيد على أهميتها في الرفع من في خصوص جانب التحسيس، وجب تظافر الجهود من طرف كل . على مستوى اإلمكانيات المادية
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