المنتجات الثانوية لنخيل التمر ()6 - 3

األهمية االقتصادية
لفسائل نخيل التمر
أ .سعود بن عبد الكريم الفدا
 êد .رمزي عبد الرحيم أبو عيالة
saudalfadda@hotmail.com
ranzy200@hotmail.com

( �أ ) حتديد الف�سائل حول الأمهات

مل يعد اال�ستثمار يف جمال �إن�شاء مزارع وب�ساتني نخيل التمر
يقت�صر على �إنتاج التمور فح�سب ،بل حتطاه �إىل �أبعد من ذلك
بكثري ،ف�إن كان �إنتاج التمور هو الهدف الأ�سا�سي �إال �أنه �أ�ضحى
هناك �أهداف ًا �أخ��رى تختلف باختالف مدى وعي امل�ستثمر
و�إمكانياته واهتماماته ،ومن تلك الأه��داف هي اال�ستفادة
من املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي يطلق عليها بع�ض
امل��زارع�ين (خملفات) حيث �أن معظم تلك املنتجات يغفل
قيمتها و�أهميتها كثري من مزارعي النخيل ،ومن تلك املنتجات
الثانوية لنخيل التمر والتي متثل ث��روة حقيقية �إال �إنها
ثروة مهملة �إال القليل ممن ي�ستغلونها ا�ستغال ًال �أمثل ما يلي:
نوى التمر .جمار نخيل التمر .حبوب اللقاح .نواجت التقليم.
الف�سائل .الرواكيب( .الف�سائل الهوائية).
امتداد ًا للمقال ال�سابق حول املكونات الغذائية والأهمية
االقت�صادية حلبوب اللقاح باعتبارها ج��زء ًا من املنتجات
الثانوية لنخيل التمر ،ف�إننا نورد الآن احللقة الثالثة وهي
بعنوان الأهمية االقت�صادية لف�سائل نخيل التمر.
�أو ًال :معدل �إنتاج بع�ض �أ�صناف نخيل التمر من الف�سائل
وقيمتها املادية

( ب ) تعليم الف�سائل ( بالبوية ) املطابقة للموا�صفات الفنية
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تتم الإ�شارة هنا �إىل مدى �إنتاجية الأ�صناف املختلفة من نخيل التمر
للف�سائل ،حيث يختلف عدد الف�سائل التي تنتجها النخلة الأم طيلة حياتها
ح�سب الأ�صناف وعمليات اخلدمة ،وعادة تعطي النخلة من  25 - 2ف�سيلة

( ج ) تربيط الف�سائل التي مت تعليمها

( د ) احلفر حول الف�سيلة امل�ستهدفة
خالل الع�شرة �أعوام الأوىل من عمرها وقد ميتد �إىل عمر � 15سنة.
ويتوقف عدد الف�سائل لكل نخلة على العوامل البيئية ومدى العناية بخدمة ب�ستان النخيل بالإ�ضافة
�إىل ال�صنف ،فهناك بع�ض الأ�صناف املعروفة ب�إنتاجيتها العالية للف�سائل مثل (الفحول ،الرزيزي،
الر�شودي) ،و�أ�صناف �أخرى تعطي عدد متو�سط من الف�سائل مثل (ال�سلج ،ال�سكري ،املكتومي)،
بينما �أ�صناف تعطي عدد قليل من الف�سائل مثل (الربميي ،الربحي ،ال�ساملية) حيث عملت الإدارة
الزراعية على تق�سيم �أ�صناف النخيل ح�سب عدد الف�سائل التي تنتجها �إىل ثالث فئات فالأ�صناف
التي تنتج الأكرث من ع�شر ف�سائل للنخلة الواحدة تعد من الأ�صناف العالية الإنتاج للف�سائل ،بينما

الأ�صناف التي تعطي من  10 - 5ف�سائل/نخلة
تعد من الأ�صناف متو�سطة الإنتاج للف�سائل،
يف حني �أن الأ�صناف التي تعطي �أق��ل من 5
ف�سائل/نخلة تعد من الأ�صناف قليلة الإنتاج
للف�سائل ،كما هو مو�ضح باجلدول التايل رقم
( ،)1حيث مت ت�سجيل عدد الف�سائل/نخلة من
الأ�صناف ال�شائعة مب�شروعات نخيل الإدارة
الزراعية  ،وتق�سيم الأ�صناف �إىل ثالث فئات
ح�سب ع��دد الف�سائل/نخلة والقيمة املادية
لتلك الف�سائل بالريال ح�سب مبيعات الإدارة
الزراعية من الف�سائل ب�أ�سعار اجلملة (5000
ف�سيلة ف�أكرث) و�أي�ض ًا مت �إج��راء مقارنة بني
عدد الف�سائل الناجتة من النخلة ل�صنف نبتة
�سيف املكرثة بالطريقة العادية (الف�سائل)
ب�أخرى املكرثة بتقنية زراعة الأن�سجة ،حيث
غر�س �أل��ف ف�سيلة �صنف نبتة �سيف مكرثة
بتقنية زراعة الأن�سجة مب�شروع نخيل �ضرماء
التابع لإدارة الأوقاف بالإ�ضافة �إىل �أكرث من
 2000ف�سيلة �أخرى من ذات ال�صنف بنف�س
امل�شروع مكرثة بالطريقة العادية (الف�سائل).
ثاني ًا :موا�صفات الف�سائل اجليدة:
تخرج الف�سيلة من قاعدة النخلة والف�سيلة
جمعها ف�سائل وهي الأفراخ الكائنة حول جذع
النخل ويقال للجمع �أي�ض ًا الف�سيل والف�سالن
ويرادف الف�سيل (الودي ،الفرخ ،حلقة ،بنت،
بز ،بقوم ،ثومة� ،شال ،جثيث)
وهناك عدة موا�صفات يجب مراعاتها عند
اختيار الف�سائل ومن �أهمها ما يلي:
الت�أكد من مطابقة الف�سائل امل��راد غر�سها
لل�صنف امل��رغ��وب ،ول��ذل��ك يف�ضل انتخاب
الف�سائل �أث �ن��اء برنامج احل�صاد (والثمار
ما ت��زال على �أمهاتها) للت�أكد من مطابقة
الف�سائل لل�صنف.
انتخاب الف�سائل من �صنف جيد ،ميتاز بغزارة
حم�صوله ،و�سرعة منوه ،وارتفاع �صفات جودة
ثماره ،وكرثة �إنتاجه من الف�سائل.
تف�ضل الف�سائل الكبرية احلجم ،التي يرتاوح
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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جدول رقم ( )1يو�ضح عدد الف�سائل التي تنتجها النخلة من الأ�صناف ال�شائعة مب�شروعات الإدارة الزراعية (ت�سجيل يوليو  )2011لأ�صناف
ا�ستقرت يف الإنتاج وعمرها حوايل � 15سنة ،وقيمة الف�سائل بالريال (مبيعات اجلملة لأكرث من  5000ف�سيلة).
مدى �إنتاجية
ال�صنف من
الف�سائل

ال�صنف

عدد الف�سائل/نخلة
من � -إىل

املتو�سط

فحل
رزيزي
ر�شودي
17
20-15
�أ�صناف عالية
خال�ص
16
18-14
الإنتاجية
�شقراء
12
15-10
�صقعي
12
13-11
نبتة علي
11.5
12-11
�سلج
9
10-8
�سكري
9.5
10-9
�أ�صناف متو�سطة
ونان
9
10-8
روثانه
8.5
9-7
الإنتاجية
مكتومي
8
9-6
�سباكة
9.5
10-9
برميي
3
5-2
برحي
3
5-2
�أ�صناف قليلة
ع�سيلة
2.5
3-2
�ساملية
2.5
2-3
الإنتاجية
ه�شي�شي
4.5
5-4
خ�ضري
4
5-3
نبتة �سيف مكرث بالطريقة العادية (ف�سائل)
6
8-4
نبتة �سيف مكرث بتقنية زراعة الأن�سجة
3
5-2
يذكر بان متو�سط �أ�سعار الف�سائل ال�سائدة مبنطقة الق�صيم عامي  2012 ، 2011م (مبيعات اجلملة).
عمرها من � 4 - 3سنوات ،وطولها من 1.5 - 1

مرت ،وقطر جذعها من �35 - 25سم ،ووزنها
من  30-20كجم.
يجب �أن حتتوى الف�سيلة على ع��دد جيد من
اجل��ذور ال�سليمة ،مع املحافظة ق��در الإمكان
على املجموع اجلذري من التقطيع �أثناء عملية
الف�صل� ،أي تقلع قلع ًا جيد ًا بوا�سطة عمال مهرة.
يجب �أن تكون منطقة الف�صل �سليمة ونظيفة
وم�ستوية و�صغرية ق��در الإم�ك��ان وخالية من
اجلروح والتجاويف ،لذا يجب �أن يقوم بذلك
عمال مهرة ذوي خربة للمحافظة �أي�ض ًا على
منطقة القمة النامية (اجل �م��ارة) م��ن �أي
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25-15

20

20-15

18

�إ�صابة ميكانيكية.
يجب �أن ت�ك��ون الف�سائل خالية م��ن الآف��ات
والأمرا�ض وت�ؤخذ من �أمهات �سليمة.
يف�ضل انتخاب الف�سائل النا�ضجة ،والدليل
على ن�ضج الف�سائل ما يلي:
�أ – بع�ض الف�سائل تثمر قبل ف�صلها من الأم.
ب -بع�ض الف�سائل تبد�أ بتكوين الف�سائل وهي
مازالت على الأم.
ثالث ًا :التكاثر بالف�سائل �أحد الطرق

قيمة ف�سائل Z

النخلة/ريال
�سعر الف�سيلة الإجمايل/ريال
15

300

10

180

10

170

120

1920

10

120

250

3000

15

172.5

10

90

35

332.5

20

180

10

85

10

80

15

142.5

30

90

100

300

15

37.5

15

37.5

40

180

250

1000

10

60

10

30

الرئي�سة لتكاثر نخيل التمر
يوجد عدد ( )4طرق لتكاثر النخيل يف جميع
�أنحاء العامل التي يزرع بها نخيل التمر وهي:
- 1التكاثر اجلن�سي الإكثار بالبذور (النوى)
SEEDS

- 2التكاثر الالجن�سي (اخل�ضري) بالف�سائل
�أو اخللفات الأر�ضية GROUND OFF
SHOOTS

- 3التكاثر الالجن�سي (اخل�ضري) بالف�سائل
ال �ه��وائ �ي��ة (ال ��رواك� �ي ��ب) HIGH OFF
SHOOTS

( هـ ) قلع الف�سيلة

( و ) جتهيز احلفرة
- 4التكاثر عن طريق زراعة الأن�سجة TISSUE CULTURE

يذكر ب�أن الطريقة الثانية هي امل�ستخدمة عادة بب�ساتني نخيل الإدارة الزراعية،
بل ويف �أغلب مزارع النخيل باململكة.
رابع ًا :اختيار وحتديد الأ�صناف املنا�سبة للغر�س
للح�صول على عائد جمزي من ب�ستان النخيل يتم اختيار الأ�صناف وفق املعايري التالية:
- 1اختيار �أ�صناف املنطقة �أي الأ�صناف التي جنحت زراعتها تلك املنطقة.
- 2مراعاة الطلب والعر�ض يف اختيار الأ�صناف ل�سهولة الت�سويق.

- 3مراعاة بعد امل�شروع من مناطق الت�سويق
ففي املناطق البعيدة عن الأ�سواق يف�ضل
زراعة الأ�صناف التي تنتج متور جافة بد ًال
من زراعة �أ�صناف تنتج الرطب والعك�س
�إن كان امل�شروع قريب ًا وذلك لأن �أ�صناف
ال��رط��ب ق��د تتلف عند تعر�ضها للنقل
مل�سافات طويلة جد ًا.
- 4يراعى يف اختيار الأ�صناف الغر�ض من
الإنتاج.
خام�س ًا :موا�صفات حفر جور الغر�س
ي�ت��م ح�ف��ر اجل ��ور ال�ت��ي مت حت��دي��ده��ا �سابق ًا
مب�ساحة (1.5مرت طول × 1.5مرت عر�ض ×
1مرت عمق) وتفح�ص تربة اجلورة حيث يجب
�أن ت�شمل املوا�صفات الآتية:
�- 1أن تكون خالية من الأح�ج��ار والأج�سام
ال�صلبة.
- 2يجب �أن ال حتتوي على كميات من املواد
الكل�سية (اجلريية).
- 3متو�سطة القوام ال بالرملية ال�صرفة وال
بالطينية الغدقة.
- 4خالية من ب��ذور احل�شائ�ش و�أي نباتات
غريبة.
- 5ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ال�ب�ع��د م��ا ب�ين اجل ��ورة
والأخرى (من � 8إىل  10م).
- 6يجب �أن يتم غ�سل اجل��ور قبل الزراعة
بريها يومي ًا ملدة ال تقل عن (25 - 20يوم)
لتخفيف الأمالح واملركبات ال�ضارة.
- 7يف�ضل �إع��داد اجل��ور قبل الغر�س بفرتة
منا�سبة.
�ساد�س ًا :موا�صفات تنفيذ �شبكة الري
لغر�س ب�ساتني النخل
- 1ي�ب��د�أ تنفيذ �شبكة ال��ري م��ن بركة املياه
وال ب��د م��ن وج��ود خ��زان يعمل على جمع
وتخزين املياه.
- 2يجب �أن يكون �إن�شاء �شبكة ال��ري قابل
للتمدد والتو�سع لأنه رمبا تظهر احلاجة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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( ز ) تعقيم احلفرة باملبيد

( ح ) غر�س الف�سائل
م�ستقب ًال للتو�سع يف الزراعة وزيادة حجم اال�ستثمار.
- 3يجب �أن تكون ال�شبكة ذات كفاءة حتكم عالية يف �ضخ املياه بحيث تتنا�سب كمية املياه مع عمر
النخلة والف�صل من ال�سنة وكمية الإنتاج.
- 4يجب �أن تكون �صناعة مواد ال�شبكة ذات موا�صفات جيدة بحيث تتحمل العوامل اجلوية و�سهلة
ال�صيانة لتقليل تكاليف ال�صيانة كما يجب �أن تكون �أنابيب املياه التي حتت الأر�ض على عمق
منا�سب وحتدد مناطق املحاب�س ب�إ�شارات وا�ضحة جتنب ًا حلدوث �أي �ضرر بفعل حركة الآالت
وال�سيارات يف املزرعة.
�- 5أن يكون نظام ال�شبكة �آيل قابل للتعديل لتقليل �أكرب قدر من العمالة للمزرعة ميكن اال�ستفادة

84

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

منها يف ن�شاطات زراعية �أخرى.
�- 6أن حت�ت��وي ال�شبكة على ن�ق��اط ت�صفية
وتنقية جيدة حلجز ال�شوائب والأج�سام
الغريبة من غلق خم��ارج املياه وحماب�س
الغ�سيل ول�ضمان احل�صول على تدفق مياه
منتظم لفرتات طويلة.
- 7يجب �أن حتتوي ال�شبكة على م�ضخات
لدفع املياه املتجمعة يف اخل��زان لداخل
ال�شبكة.
- 8يجب �أن تكون �شبكة الري ذات تدفق قوي
و�سريع وذلك لتقليل فرتة الري مما يكون
ل��ه �أب�ل��غ الأث��ر يف �أ�شهر ال�صيف حينما
ترتفع درجة احل��رارة عند الظهرية ،لذا
يجب االنتهاء م��ن عملية ال��ري يف فرتة
زمنية قليلة (يف ال�صباح الباكر �أو قرب
املغرب) لتجنب ارتفاع درجة احلرارة يف
�أيام ال�صيف.
�سابع ًا :املواعيد املنا�سبة لقلع وغر�س
الف�سائل
بالطبع ف��إن مواعيد قلع الف�سائل قد تختلف
قلي ًال من منطقة لأخ��رى طبق ًا حلالة املناخ
وتعاقب الف�صول وعموم ًا ميكن القول �أن هناك
موعدين لف�صل الف�سائل عن �أمهاتها:
الأول :من منت�صف فرباير �إىل منت�صف مايو.
الثاين :من منت�صف �أغ�سط�س �إىل نهاية
�سبتمرب.
ولتحديد امليعاد بدقة �أكرث وفق الأبراج فنجد
مث ًال �أن وقت الغر�س يحدد اعتبار ًا من  20من
برج الدلو املوافق للرابع من فرباير وينتهي يف
الن�صف الأول من برج الثور املوافق  5مايو  ،ثم
يغر�س النخل يف الأيام الع�شرة الأوىل من برج
الأ�سد (�شهر �أغ�سط�س) مع مراعاة مالزمة
الغر�سة يف هذا الوقت بالري يومي ًا ملدة �شهر
كامل ن�سبة ل�شدة احلرارة.
وخ�شية من برودة اجلو خالل برج الدلو ف�إنه
من الأف�ضل ت�أخري الغر�س حتى �شهر (مار�س)
وعموم ًا ميكن القول ب�أن زراعة الف�سائل ميكن

�إجرائها يف �أي وقت من العام با�ستثناء ال�شهور
�شديدة احلرارة والرطوبة.
ثامن ًا :موا�صفات قلع ف�سائل النخيل
من �أهم مقومات جناح الف�سيلة بعد غر�سها
هي �أن يتم قلعها من �أمها بال�صورة املثلى من
قبل عمالة ماهرة ذو خربة ودراية يف عمليات
القلع ،وتقلع الف�سيلة عادة عندما ي�صل عمرها
(� )4 - 3سنوات لأنها خالل هذه الفرتة تكون
قد كونت جذور ًا ت�ؤهلها للنمو ب�صورة م�ستقلة
عند زراعتها يف الأر���ض ويراعى عند ف�صل
الف�سائل �إتباع اخلطوات الآتية:
- 1تنتخب الف�سائل اجل �ي��دة امل���راد قلعها
وت��دع��م ب��ال�تراب مل�ساعدتها على تكوين
جمموع جذري قوي تعتمد عليه بعد قلعها
ونقلها �إىل املكان امل�ستدمي.
- 2يقلم جريد الف�سيلة بحيث ال يبقى منه
�سوى �صفني حول القلب ويق�ص اجلريد
املتبقي �إىل حوايل ن�صف طوله ثم يربط
ربط ًا هين ًا يف اجلهة العلوية وتكون هذه
العملية عادة قبل �أ�سبوع من عملية القلع.
- 3تقلم قواعد الأوراق ال�سفلى حول ال�ساق
(اجلذع).
- 4يحفر ما حول الف�سيلة حتى الو�صول �إىل
نقطة ات�صالها ب��الأم �أثناء عملية احلفر
تقطع اجل ��ذور اخل��ا��ص��ة بالف�سيلة �إىل
�أط��وال منا�سبة بوا�سطة عتلة م�سطحة
الر�أ�س.
- 5يتم ف�صل الف�سيلة با�ستخدام العتلة والتي
يو�ضع حدها على منطقة االت�صال بني
الأم والف�سيلة مع امليل قلي ًال ناحية الأم
ويقوم العامل برفع العتلة ويهوي بها �إىل
منطقة االت�صال �أو تو�ضع العتلة يف منطقة
االت�صال مع ال�ضرب عليها مبطرقة ثقيلة
حتى تنف�صل عن الأم.
- 6بعد ف�صل الف�سيلة يقوم العامل برفعها
برفق لكي ال ت�سقط على الأر���ض وت�سبب
ر�ضو�ض ًا يف اجل �م��ارة �أو �أي �أ� �ض��رار ال

( ط ) الف�سائل بعد الغر�س

( ي ) تظليل الف�سائل
ت�ساعدها على النمو.
- 7تزال اجلذور امل�صابة واملجروحة نتيجة عملية الف�صل وتق�صر اجلذور الطويلة.
- 8جترى عملية تطهري ملنطقة الف�صل و�أماكن انف�صال �أو قطع اجل��ذور بوا�سطة املطهرات
الفطرية بحيث يتم غمر الف�سائل بعد ف�صلها يف براميل حتتوي على حملول الفربام (مبيد
فطري وح�شري).
- 9تلف الف�سيلة بقطعة قما�ش �أو اخلي�ش املبلل حلماية الف�سيلة من اجلفاف مع املحافظة على
البيتمو�س ملت�صق ًا باجلذور وتو�ضع يف مكان مظلل مع ري جذورها باملاء حتى يحني موعد نقلها
�أو زراعتها �سوا ًء يف امل�شتل �أو الأر�ض امل�ستدمية.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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تا�سع ًا� :شروط النقل وا�ستالم الف�سائل
- 1ي��راع��ى �أن تنقل الف�سائل بحر�ص عند
رفعها �إىل ال�سيارة حتى ال حتدث ر�ضو�ض
�أو جروح باجلمارة �أو املجموع اخل�ضري
فتف�شل يف النمو عند زراعتها لأن�ه��ا يف
مراحلها الأوىل تكون �ضعيفة غري قادرة
على مقاومة الأمرا�ض.
- 2تغطيتها جيد ًا �أثناء النقل حتى ال يجف
جمموعها اخل�ضري ويفقد الرطوبة كما
يجب عند عملية اال�ستالم �أن ال ترمى
ويجب �أن يكون عدد العمال كافي ًا لهذه
العملية حيث تقوم جمموعة من العمال
برفع الف�سائل وه��م على �سيارة النقل
وم�ن��اول�ت�ه��ا �إىل ع�م��ال �آخ��ري��ن يقومون
بنقلها وو�ضعها يف املكان املحدد حيث يتم
فرز كل نوع على حدة �إذا كانت الف�سائل
املوردة متعددة الأنواع.
- 3ال�ت��أك��د م��ن �أن ال��رب��اط ال�ع�ل��وي ال�ضام
للجريد مربوط جيد ًا وحاوي لأوراق القلب
يف داخله حلمايته من امل�ؤثرات اخلارجية.
- 4يف�ضل نقل الف�سائل �إما يف ال�صباح الباكر
�أو امل�ساء وذلك لتقليل الفقد من الرطوبة
واملحافظة على حيويتها.
عا�شر ًا :معاملة الف�سائل (قبل� ،أثناء،
بعد) الغر�س
لنجاح منو الف�سائل هناك بع�ض املعامالت
يجب اتخاذها قبل و �أثناء و بعد غر�س الف�سائل
وهي:
(�أ) معاملة الف�سائل قبل الغر�س
- 1عند ا�ستالم الف�سائل يجب ف��رز كل نوع
على حدة مع و�ضعها جميع ًا يف مكان مظلل
�أي�ض ًا للمحافظة على حيويتها.
�- 2إزال ��ة ك��ل الأج���زاء اجل��اف��ة ح��ول اجل��ذع
وقواعد اجلريد اجلافة وبقايا الأع�شاب
العالقة برتبتها عند نقلها.
- 3جتهيز براميل �أو �أوع�ي��ة كبرية مملوءة
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باملاء وخلطها مببيدات فطرية وح�شرية
منا�سبة ،وي�ق��وم عاملني برفع الف�سيلة
وغ �م��ر منطقة اجل� ��ذور وال �� �س��اق داخ��ل
حملول املبيد مع جتنب و�صول امل��اء �إىل
القمة النامية (القلب).
- 4ترك النخلة يف املحلول ملدة  5دقائق على
الأق��ل حتى يعمل حملول امل�ب�ي��دات على
التخلل داخل الليف و�آباط الأوراق وطرد
ما بها من ح�شرات �أو �آفات وقتل �أو تطهري
�أي �إ�صابات فطرية ،بعد ذلك وتو�ضع بكل
هدوء على الأر�ض ا�ستعداد ًا للزراعة.
- 5يغطي البع�ض مكان ف�صل الف�سيلة عن
الأم ببع�ض ال�ط�ين �أو اجل�ب����س لتجنب
ح��دوث ع��دوى فطرية �أو بكتريية ت�سبب
موت الف�سيلة.
- 6تطهري حو�ض (م�ك��ان غ��ر���س) الف�سيلة
ب�أحد املطهرات �أو حرق بع�ض املخلفات
بها.
(ب) معاملة الف�سائل �أثناء الغر�س
- 1يجب �أن تكون الرتبة نظيفة وخالية من
ال�شوائب والأج�سام الغريبة.
- 2متلأ ثالث �أرب��اع اجل��ورة بالرتبة وترتك
بع�ض الرتبة جوارها ويجب التنبيه بعدم
خلط �أي ن��وع من الأ�سمدة الع�ضوية �أو
الكيماوية.
- 3تغر�س الف�سيلة يف �أق��ل م��دة ممكنة بعد
خلعها حتى ال جتف.
- 4تو�ضع الف�سيلة بحيث ترتفع عن �سطح
الأر���ض بحيث مينع و�صول املاء �إىل قلب
الف�سيلة حتى ال ت�صاب بالأمرا�ض والآفات
الفطرية و�إذا ك��ان لل�صنف �أو الف�سيلة
جزع كبري فيغر�س بحيث تكون اجلمارة
مرتفعة عن �سطح الأر�ض بقدر ()15-20
�سم ثم تدفن.
- 5يغمر باقي الرتبة على الف�سيلة بحيث يكون
اجلزء العري�ض من اجلمارة على �سطح
الرتبة.

- 6تكب�س ال�ترب��ة ج�ي��د ًا ح��ول الف�سيلة مللء
الفراغات بالرتبة حتى ال متتليء باملاء
فتحدث تعفن لل�ساق.
- 7تلف باخلي�ش وذل��ك لوقايتها من �أ�شعة
ال�شم�س يف ال�صيف وتدفئتها يف ال�برد
ويتم لفها بحيث ال ي�ضغط عليها �ضغط ًا
�شديد ًا ويلف على طبقتني ويرفع من �أ�سفل
الف�سيلة حتى ال تزداد ن�سبة الرطوبة على
الف�سيلة ويرتك من �أعلى مفتوح ًا لكي ال
يعيق منو اجلريد �إىل �أعلى وجتنب التظليل
ب��ال���س�ع��ف اجل���اف ح�ي��ث ي�ع�ت�بر م�صدر
للإ�صابة بالنمل الأبي�ض (الأر�ضة).
وع��ل��ي��ه تختلف ن�سبة جن���اح زراع���ة
الف�سائل ح�سب ال�صنف وعمر الف�سيلة
ووزنها وطريقة ف�صلها وميعاد زراعتها
والعناية والرعاية التي تلقاها وعموم ًا
ت�ت�راوح ن�سبة جن��اح الف�سائل م��ن 70
�إىل 92%و�أحيان ًا قد ت�صل ن�سبة جناح
الف�سائل �إىل  % 98يف بع�ض احل��االت
املمتازة وهذا ما حدث بالفعل واحلمد
هلل يف م�شروع الباطن بالإدارة الزراعية
عامي  2011 ، 2010م.
(ج) معاملة الف�سائل بعد الغر�س
- 1يجب �إع�ط��اء الف�سائل ري��ة غزيرة عقب
غر�سها ،على �أن تنظم عملية ال��ري بعد
ذل ��ك ح���س��ب طبيعة ال�ترب��ة وال �ظ��روف
اجلوية املحيطة ،ويف�ضل �أن يكون الري
يف ال�صباح الباكر �أو بعد الع�صر يف �أيام
ال�صيف ،بحيث تكون الرتبة رطبة ب�صفة
م�ستمرة حول منطقة اجلذور ملدة  40يوم
بعد الغر�س.
- 2الإزالة امل�ستمرة للح�شائ�ش التي قد توجد
حول الف�سيلة �أو بحو�ضها.
- 3معاملة ح��و���ض الف�سيلة مبحلول مبيد
ح�شري منا�سب ك��ل �شهرين ومل��دة عام
للق�ضاء على �أي ي��رق��ات ح�ف��ار ال�ع��ذوق
(ال�ع�ن�ق��رة) وال �ت��ي ق��د ت�ت��واج��د بحو�ض

جدول ( )2يو�ضح ن�سبة الفقد يف الف�سائل التي غر�ست دون مراعاة قواعد الغر�س �أو موا�صفات الف�سائل اجليدة وبعمال املقاول (�أبريل 1997م).
العينة

الف�سائل
املغرو�سة
ف�سيلة

الف�سائل
النامية
ف�سيلة

ف�سائل
املفقودة
ف�سيلة

120

86

34

28.3

90

68

22

24.4

ن�سبة الفقد %

الأوىل
الثانية
الثالثة
17
26
124
150
الرابعة
19
37
154
191
اخلام�سة
23.6
22
71
93
املجموع (�أ�صناف خمتلفة)
22
141
503
644
جدول ( )3يو�ضح ن�سبة الفقد يف الف�سائل التي غر�ست مع مراعاة قواعد الغر�س ال�سليمة وموا�صفات الف�سائل اجليدة وبعمال الإدارة الزراعية (�أبريل
1998م).
العينة

الف�سائل
املغرو�سة
ف�سيلة

الف�سائل
النامية
ف�سيلة

ف�سائل
املفقودة
ف�سيلة

105

104

1

ر�شودي
روثانة
7
98
105
�سكري
2
103
105
�سباكة
3
102
105
�صقعي
1
104
105
نبتة علي
4
101
105
ونان
105
105
فحل
8
97
105
املجموع
26
814
840
امل�صدر :زراعة و�إدارة م�شاريع النخيل/ال�صادر عن �إدارة الأوقاف  2008م �إعداد د .رمزي �أبو عيانة ،م� .سلطان الثنيان
الف�سيلة �أو مبنطقة اجلذور على �أن ي�سبق
هذه العملية تعطي�ش الف�سيلة ملدة يومني
قبل املعاملة ويومني بعدها ،و�أي�ض ًا ر�ش
الف�سائل مببيد فطري ك��ل ثالثة �شهور
للق�ضاء ع�ل��ى �أي �أم��را���ض م�ث��ل مر�ض
(الدبلوديا) الذي ي�صيب النخيل وخا�صة
الف�سائل.
- 4التخل�ص من خي�ش و�سعف التظليل بعد
عام من الغر�س.
- 5ل��زي��ادة ت�ك��وي��ن اجل� ��ذور ع�ل��ى الف�سائل

ول�ل�إ� �س��راع م��ن من��وه��ا ي�ضاف للف�سيلة
منظمات النمو بحو�ض الف�سيلة مع ماء
ال��ري وذل��ك ب ��دء ًا م��ن ث�لاث��ة �شهور من
الغر�س ومبعدل 50مل/ف�سيلة من مادة
نرتوزامي �أو �أي منظم �أخر منا�سب وذلك
م��رة كل �6شهور وي�ستمر مل��دة �سنتني �أو
ح�سب احلالة العامة للف�سائل.
- 6بعد م��دة م��ن � 12 - 9شهر م��ن الغر�س
يتم امل��رور على جميع الف�سائل املغرو�سة
ومعرفة ن�سبة الفاقد منها لإجراء عمليات

ن�سبة الفقد %
0.9
6.6
1.9
2.8
0.9
3.8

�صفر
7.6
3.09

الإحالل للف�سائل امليتة ومن نف�س ال�صنف
مع �إزالة الف�سائل امليتة وتطهري مكانها.
- 7بعد م��رور ع��ام م��ن الغر�س يتم �إج��راء
ر�شة وقائية مببيد فطري منا�سب ويف�ضل
مبيد بينوميل للوقاية والعالج �أي�ض ًا من
�أي �أم��را���ض فطرية خا�صة مر�ض تعفن
قواعد ال�سعف الديبلويدى DIPLODIA
 LEAF BASE ROTاملت�سبب عن الفطر
 DIPLADIA PHOENICUMوال��ذي
يعرف مبر�ض موت الف�سائل.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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الآفة  /املر�ض

اال�سم العلمي

توقيت ظهورها

�أعرا�ض الإ�صابة

طرق الوقاية واملكافحة

احل�شرات
الق�شرية

Parlatoria sp

الربيع واخلريف

تتغذى احلوريات والإناث على
ال�سعف م�سببة �ضعفه وعدم
اكتمال منوه

حفار عذوق
النخيل

Oryctes sp

على مدار العام

تتغذى الريقات على اجلذور
م�سببة �ضعف وموت الف�سيلة

ا�ستخدام الزيت املعدين مبعدل 8
لرت 1000 /لرت ماء.
قطع ال�سعف �شديد الإ�صابة.
�إ�ضافة مبيد فيوردان بحو�ض
الف�سيلة 50جم/حو�ض كل
�شهرين.
ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية.

النمل الأبي�ض

Microtermas
sp

على مدار العام

دودة البلح
الكربى

Arenipses
sabella

مار�س/يونيو

نق�ص قواعد
ال�سعف
الدبلودي

Diplodia
phoenicum

ي�شتد يف الربيع
واخلريف

الذبول الوعائي

Fusarium sp

ي�شتد يف الربيع
واخلريف

القوار�ض

- 8تخ�ضع الف�سائل بعد �سنة من الغر�س �إىل
برنامج الت�سميد الع�ضوي واملعدين ح�سب
التو�صيات بهذا اخل�صو�ص.
احلادي ع�شر� :أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل ارت��ف��اع ن�سبة فقد الف�سائل بعد

88

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

على مدار العام

تتغذى احلوريات واحل�شرات
الكاملة على ال�سليلوز (�سعف
تظليل الف�سيلة) ثم تنقل �إىل
الف�سيلة م�سببة �ضعفها وموتها
تتغذى الريقات على �أوراق
الف�سيلة الغ�ضة (�أوراق القلب)
�سواء بجانب �أمهاتها �أو بعد
غر�سها
يظهر املر�ض على العروق
الو�سطى لل�سعف ثم تتعفن قواعد
ال�سعف ثم الربعم الطريف ثم
اجلمارة ثم متوت الف�سيلة .
ينمو الفطر بالأوعية اخل�شبية
للف�سيلة وي�سدها وي�سبب جفاف
وموت الف�سيلة
تتغذى على جذور الف�سائل وتعمل
م�ستعمرات ب�أحوا�ض وحواف
�أمرا�ض الف�سائل ت�ؤدي �إىل
تهريب مياه الري

غر�سها وكيفية تالفيها
تتعر�ض ن�سبة مرتفعة م��ن ف�سائل النخيل
للموت بعد غر�سها� ،سواء بعد الغر�س مبا�شرة
�أو خالل العام الأول للغر�س ،لذا نو�ضح هنا
�أ�سباب موت الف�سائل ،و�أهم الطرق الواجب
�إت�ب��اع�ه��ا للح�صول على �أع �ل��ى ن�سبة جناح

عدم تظليل الف�سائل بال�سعف
اجلاف عند غر�سها ويكتفى
بتظليلها باخلي�ش
ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية.
الر�ش مببيد �سيرب مرثين ح�سب
التو�صيات.
ا�ستخدام الكربيت امليكروين �أو
مركبات نحا�سية ح�سب التو�صيات.
�إزالة الف�سائل �شديدة الإ�صابة.
ا�ستخدام الكربيت امليكروين �أو
مركبات نحا�سية ح�سب التو�صيات.
�إزالة الف�سائل �شديدة الإ�صابة.
حتطيم م�ستعمرات القوار�ض.
و�ضع مبيد عن طريق حمطات
الطعوم ال�سامة املنا�سبة.

للف�سائل ب�إذن اهلل.
- 1عدم �إتباع الطرق الفنية ال�سليمة يف ف�صل
الف�سائل عن الأم والتي �سبق الإ�شارة �إليها.
- 2الغر�س ال�سطحي ال��ذي يعر�ض الف�سيلة
للجفاف� ،أو الغر�س العميق الذي ي�سبب
غ ��رق وم� ��وت ال �ق �م��ة ال �ن��ام �ي��ة (منطقة

اجلمارة) للف�سيلة.
�- 3صغر عمر وحجم الف�سيلة �أكرث من الالزم
عند غر�سها.
- 4الغر�س يف مواعيد غري منا�سبة كارتفاع
درجات احل��رارة �أو خالل الربد القار�س
مع عدم توفري احلماية الكافية.
- 5ترك الف�سائل فرتة طويلة بعد خلعها بدون
غر�س مما ي ��ؤدي �إىل جفافها جزئي ًا �أو
كلي ًا.
- 6عدم وجود جمموع جذري للف�سيلة �أو وجود
جتويف مبنطقة القطع.
- 7عدم االهتمام بري الف�سائل (االفراط �أو
التفريط ب��ال��ري) ،خا�صة خ�لال الفرتة
الأوىل من زراعتها.
- 8ارتفاع م�ستوى �سطح املاء الأر�ضي (�سوء
ال�صرف) مبنطقة غر�س الف�سائل.
- 9عدم االهتمام بحماية الف�سائل من احلر
ال�شديد �صيف ًا والربد القار�س �شتاء ًا.
- 10عدم وجود فح�ص دوري لالكت�شاف املبكر
للإ�صابة �أو ع��دم مكافحة �أي �إ�صابات
جديدة تطر�أ على الف�سائل �أول ب�أول.
�- 11إ�صابة قمة الف�سيلة (املجموع اخل�ضري)
ببع�ض الأم��را���ض والآف� ��ات� ،أو �إ�صابة
امل�ج�م��وع اجل ��ذري ب��اجل��روح �أو يرقات
حفار العذوق (العنقرة) �سواء نقلت هذه
الريقات مع الف�سيلة �أو تواجدت برتبة
حو�ض الف�سيلة.
- 12تعتمد درجة النجاح �أي�ض ًا على ال�صنف
نف�سه ،فف�سائل بع�ض الأ�صناف يكون
جت��ذي��ره��ا �أ� �س��رع و�أ� �س �ه��ل م��ن ف�سائل
�أ�صناف �أخرى.
وطاملا عرفت ه��ذه الأ�سباب ،وعرفت �أي�ض ًا
املعامالت والإج� ��راءات الوقائية التي يجب
ات�خ��اذه��ا قبل غ��ر���س الف�سائل و�أث �ن��اء وبعد
ال�غ��ر���س ميكن مل��زارع��ي النخيل ت�لايف تلك
الأ�سباب.

ويو�ضح اجلدول رقم ( )2ن�سبة موت الف�سائل
يف ح��ال��ة ع��دم االه�ت�م��ام ب�ه��ا ،حيث �سجلت
نتائج ن�سبة املوت على عينات �أخذت بطريقة
ع�شوائية م��ن بع�ض الأ��ص�ن��اف التي غر�ست
عام  1997م بخم�س مراحل (قطاعات) من
م�شروع الباطن بعدد  644ف�سيلة مل ينجح
منها عدد  141ف�سيلة بن�سبة موت � ،% 22أما
اجلدول رقم ( )3فيو�ضح ن�سبة موت الف�سائل
بعد �أن نفذت الإجراءات الوقائية حيث حدث
ه��ذا على بع�ض الف�سائل املغرو�سة مب�شروع
الباطن خالل عام  1998م وبعدد  840ف�سيلة
من �أ�صناف خمتلفة مل ينجح منها  26ف�سيلة
بن�سبة .% 3.09
ال��ث��اين ع�����ش��ر :ا���س��ت��خ��دام الف�سائل
لإحاللها حمل النخيل املعمر
مت � ُر نخلة التمر خ�لال ف�ترة حياتها ،مثل
�أي كائن ح��ي �آخ��ر ،ب�ع�دّة �أدوار �أو مراحل،
و�إح��دى ه��ذه امل��راح��ل �أو الأدوار هي مرحلة
ال�شيخوخة �أو كرب عمر النخيل ،وخالل هذه
املراحل ينخف�ض �إنتاج النخيل ،ومن ثم ي�صبح
وجودها عبئ ًا على املزارع ،ومن ناحية �أخرى
قد يكون انخفا�ض �إنتاجية النخيل لي�س راجع ًا
لكربها يف العمر ولكن لأ�سباب �أخ��رى مثل
�إهمال ال�صرف ،وال��ري ،والت�سميد ،وغريها
م��ن العمليات الفنية الأخ���رى� ،أو الإ�صابة
ب�سو�سة النخيل احلمراء� ،أو قد يكون انخفا�ض
املح�صول راجع ًا لزراعة النخيل على م�سافات
متقاربة ومن ثم يظلل بع�ضها البع�ض �أو زراعة
�صنف غري جيد بطبيعته عند بداية �إن�شاء
ب�ستان النخيل.
واخلطوة الأوىل التي يجب اتخاذها هو و�ضع
خطة ال�ستبدال النخيل كبري العمر ب�آخر �صغري
من نف�س ال�صنف �أو من �أ�صناف �أخرى �أكرث
جودة ،هذا �إذا كان انخفا�ض الإنتاج يعود �إىل
كرب عمر النخيل ،ولكن �إذا كان االنخفا�ض يف
الإنتاج يرجع �إىل العوامل امل�شار �إليها �أعاله
مثل �سوء ال�صرف الزراعي والعوامل الأخرى،
ففي هذه احلالة يجب �إن�شاء نظام �صرف وري

جيدين وزراعة الف�سائل على الأبعاد املنا�سبة،
واختيار الأ�صناف املمتازة  ،وهنا يجب �أن تتم
عملية الإح�لال تدريجي ًا وعلى مراحل بحيث
ي�ستبدل من  % 25 - 20من النخيل بالب�ستان
�سنوي ًا ،وال ين�صح با�ستبداله كام ًال حتى ال
يحدث فجوة كبرية يف الإنتاج.
ويف اخلتام �أنه بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
الف�سائل يف التكاثر اخل�ضري للنخيل (كمنتج
ثانوي هام من �ضمن املنتجات الثانوية لنخيل
التمر) �إال �أنه ميكن ا�ستخدام ف�سائل الأ�صناف
ال��ردي�ئ��ة وغ�ير االق�ت���ص��ادي��ة يف ا�ستخال�ص
اجلمارة منها ،و�أي�ض ًا يف عمل ال�سماد الع�ضوي
الطبيعي (كمبو�ست).
الثالث ع�شر� :أهم الآفات التي ت�صيب
الف�سائل وطرق الوقاية ومكافحتها
تتعر�ض الف�سائل للإ�صابة ببع�ض الآفات �سواء
وهي بجانب �أمهاتها �أو بعد نقلها وغر�سها يف
املواقع اجلديدة ومن تلك الآفات ما يلي:
املراجع
- 1د .رمزي �أبو عيانة ،م� .سلطان الثنيان،
 ، 2008زراعة و�إدارة م�شاريع النخيل.
- 2را�شد بن م�شاري الدبا�س� ،إن�شاء مزرعة
النخيل ،جملة النخيل والتمور  2011م.
- 3د .حممد على ب��ا��ش��ه� ،2000 ،أ�شجار
الفاكهة باململكة العربية ال�سعودية.

مدير اإلدارة الزراعية
 êمدير الشؤون الفنية اإلدارة الزراعية
إدارة أوقاف صالح الراجحي
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