التقومي الزراعي
ب�إ�شراف �شركة الفوعة لتطوير وتنمية
قطاع النخيل والتمور

قلع وزراعة
الفسائل
تهدف هذه العملية �إىل �إكثار النخيل عن طريق
الف�سائل (ال�صروم) بحيث تقلع الف�سائل عن
�أمهات النخيل مع �ضرورة �إبقاء ( 4ـ  )5ف�سائل
يف حالة حمل النخلة لأكرث من هذا العدد.
وجترى عمليات الزراعة تلك يف موعدين
�أ�سا�سني من كل عام :يف ف�صل الربيع خالل
الأ�شهر (مار�س� ،أبريل ،مايو) �أو يف �أواخر ف�صل
ال�صيف /اخلريف خالل الأ�شهر (�سبتمرب،
�أكتوبر ،نوفمرب).
حيث ين�صح بالزراعة يف املوعد الثاين (�أواخر
ال�صيف) لتجنب تعر�ض الف�سائل للحرارة
ال�شديدة خالل ف�صل ال�صيف وقبل �أن تنمو
جيد ًا ومن املعروف �أن احلرارة العالية �أكرث
�ضرر ًا على الف�سائل ال�صغرية.
كيفية احل�صول على ف�سائل جيدة:
 1ـالعناية بخدمة الف�سائل يف قواعد �أمهاتها

اختيار الف�سيلة املنا�سبة
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واالحتفاظ بجريدها حلني قلعها.
 2ـ�إزالة الف�سائل ال�ضعيفة املتزاحمة لتت�سع
امل�سافات بينها.
 3ـ تقليم جريدها اجلاف والزائد.
 4ـتربية عدد ال يزيد عن  5ف�سائل يف قاعدة الأم
خالل اخلم�س �سنوات الأوىل ومثلها خالل

ازالة اخلو�ص الزائد وتق�صري ال�سعف

ا�ستخدام الهيب بقلع الف�سيلة

ال�سنوات اخلم�س الثانية وذلك للح�صول
على ف�سائل قوية وال ت�ؤخذ الف�سيلة �إال بعد �أن
تثمر على الأم للتحقق من �صنفها.
 5ـلت�شجيع النخلة على �إنتاج الف�سائل يف
قاعدتها يجري حت�ضينها بتكومي الرتاب
حول جذعها حتى ارتفاع � 50سم ويرطب
باملاء للإ�سراع يف تكوين اجلذور.
موا�صفات الف�سيلة املنا�سبة للقلع:
 1ـ�أن تكون خالية من الإ�صابات املر�ضية
واحل�شرية وجيدة النمو.

تعقيم الف�سيلة

به جروح �أو ت�شققات عديدة.
 4ـ�أن تكون من الأ�صناف عالية اجلودة
واملنت�شرة يف املنطقة.
 5ـ�أن يتم ف�صلها بوا�سطة عمال مدربني جيد ًا
على هذه العملية.
كيفية قلع ف�سائل النخيل:
 1ـتقليم �سعف الف�سيلة املراد قلعها بحيث ال
يبقى �سوى �صفني منه حول قلب الف�سيلة.
 2ـق�ص ال�سعف املتبقي �إىل ن�صف طوله تقريب ًا
ويربط ويتم ذلك قبل القلع ب�أ�سبوع تقريب ًا.

 2ـ�أن تكون الف�سيلة جيدة التكوين وذات
جمموع جذري جيد وال يقل عمرها عن
(3ــ� 4سنوات) ،ووزنها من (20ــ 25كجم)،
وطولها من (1ــ 1.5مرت).
ً
 3ـ�أن يكون مكان ف�صلها من الأم نظيفا ولي�ست

 4ـا�ستخدام الهيب يف ف�صل الف�سيلة عن طريق
و�ضعها يف منطقة االت�صال وحتريكها بينهما

زرعها يف املكان املعد م�سبق ًا

زراعة الف�سيلة

 3ـ�إزالة الرتاب املوجود حتت الف�سيلة حتى يظهر
مكان االت�صال بالأم (منطقة الفطيم).

تغطية الف�سيلة بالرمل واخلي�ش

مع ال�ضرب اخلفيف حتى تنف�صل.
 5ـو�ضع الف�سيلة على الأر�ض برفق وترتيب
وق�ص جذورها الزائدة.
 6ـو�ضع الف�سيلة يف مكان ظليل ولف جذورها
باخلي�ش وترطيبه باملاء يف حال نقلها �إىل
مكان بعيد �أو يف حالة الت�أخر يف غر�سها.
م�سافات زراعة الف�سائل:
تتم زراعة ف�سائل النخيل يف مكان خم�ص�ص
لها وعلى �أبعاد � 8×7أو � 8×8أمتار بني الف�سيلة
والأخرى ويف�ضل زراعة وجتميع كل �صنف على
حدة يف مكان واحد حتى ال يكون هناك اختالفات
وا�ضحة يف قوة منو الأ�شجار وقبل الزراعة بوقت
كاف جتهز جور م�ساحتها ( 1×1×1مرت) حيث
تزال الرتبة الأ�صلية وترتك عدة �أيام للتهوية
ثم تو�ضع فيها تربة رملية وعند الزراعة تو�ضع

ري الف�سيلة بعد الرزاعة
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كمية من الرمل الناعم يف قاع اجلورة ثم تو�ضع
الف�سيلة وتثبت حولها جيد ًا بكمية من الرتبة
الرملية ثم تروى ثم تو�ضع طبقة �أخرى من
الرمل ويرطب باملاء وتدك بالأقدام وهكذا
حتى متتلئ اجلورة متام ًا بالرتبة ثم تروى
الف�سيلة بعد ذلك بحيث ال يالم�س املاء قلب
الف�سيلة.
كيفية غر�س ف�سائل النخيل:
 1ـيف�ضل غر�س ف�سائل النخيل فور قلعها �أو
و�صولها �إىل مكان الغر�س ،حيث تقل ن�سبة
النجاح كلما ت�أخر موعد غر�سها.
 2ـحفر اجلور ب�أبعاد منا�سبة ح�سب حجم
الف�سيلة وعادة تكون ( )1×1×1مرت وذلك
قبل الغر�س بوقت كاف لتهوية الرتبة ،ويجب
تفتيت قاع احلفرة �إذا كانت ذات طبقة
متما�سكة �أو �صلبة.

عليها وقت الظهرية وكذلك لتعمل الرياح
على تعديل و�ضعها لال�ستقامة.

ال�شديدة �أو الربودة العالية.
 5ـتغطي�س منطقة اجلذور يف حملول فطري
لزيادة ن�سبة جناح الف�سيلة وجتنب الإ�صابة
بالدبلوديا.

 6ـعمل حو�ض م�ستدير حول الف�سيلة يبعد عن
�ساقها (� )60– 50سم.

معاملة الف�سائل بعد الزراعة:
 1ـيجب االهتمام بالري وخا�صة بعد الزراعة
مبا�شرة لت�أمني الرطوبة حول اجلذور خالل
هذه الفرتة من اجل ت�شجيع تكوين جذور
جديدة ،وتروى بالبداية يومي ًا ملدة  40يوم ًا،
ثم تروى بعد ذلك مرتني يف الأ�سبوع ح�سب
طبيعة الرتبة والظروف اجلوية ويجب عدم
ال�سماح بجفاف الرتبة املحيطة بالف�سيلة
وعدم املبالغة يف الري لتجنب تعفن اجلذور.

 5ـردم الرتاب يف اجلورة حول الف�سيلة ويبا�شر
بالدك والري.

 7ـيتم الت�سميد بعد �سنتني وذلك بعد الت�أكد من
جناح عملية الغر�س.
�أمور يجب مراعاتها عند زراعة
الف�سائل:
 1ـللق�ضاء على يرقات حفار عذوق النخيل
(العاقور) ين�صح با�ستخدام �أحد املبيدات
املتخ�ص�صة من قبل الزراعة يف تعقيم
الف�سيلة وكذلك اجلور.
 2ـيجب معاملة الف�سائل بحر�ص �أثناء عمليات
النقل والزراعة لتجنب حدوث �أي �أ�ضرار
للقمة النامية (اجلمارة).

 3ـو�ضع الف�سيلة يف و�سط اجلورة بحيث يكون
�أكرب قطر جلذعها مب�ستوى �سطح الرتبة �أو
حتته بقليل وحتى ال يتعر�ض القلب للتعفن
من دخول املاء �إليه يف حالة و�ضع الف�سيلة
�أعمق مما يجب.

 3ـعدم زرع الف�سائل بعمق �أكرث من الالزم
حتى ال يتم دفن قلب الف�سيلة يف الرتبة مما
يعر�ضها للتعفن �أثناء الري.

 4ـمراعاة �أن تكون الف�سيلة مائلة نحو ال�شمال
قلي ًال حتى ال تتعر�ض لتعامد �أ�شعة ال�شم�س

 4ـيجب �أن تغطى الف�سائل باخلي�ش �أو ال�سعف
حلماية قلب الف�سيلة �سواء من احلرارة
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 2ـبعد الت�أكد من جناح الف�سيلة وتكوينها منوات
جديدة �أي بعد مرور �سنة يتم ت�سميد الف�سائل
وكما مت �شرحه �سابقا.
 3ـ�إزالة احل�شائ�ش التي توجد بجوار الف�سائل
با�ستمرار لعدم مناف�ستها للف�سائل يف املاء
والغذاء.
 4ـبعد جناح الف�سيلة وتكوينها �أوراق ًا جديدة
تزال الأربطة واخلي�ش املحيط بالأوراق
للم�ساعدة على منو الأوراق اجلديدة مع
تقليم الأوراق اجلافة با�ستمرار.

