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للحصول على قيمة مضافة

اآلثــار االقتصـادية
لعمليات تحسين
جــودة التمــور

مل يعد املزارع �أو املنتج ي�سعى لرفع كمية الإنتاج
فقط ملزرعته من التمور بل ي�سعى �أي�ض ًا جنب ًا
�إىل جنب لرفع جودة املنتج بنف�س م�ستوى
اهتمامه برفع كمية الإنتاج من �أجل احل�صول
على قيمة تناف�سية م�ضافة .وهذا اليت�أتى جزاف ًا
�أو مبح�ض ال�صدفة،بل بالتخطيط املنظم
والتطبيق اجليد،واملتابعة امل�ستمرة لإدارة العمل
باملزارع منذ بداية املو�سم الزراعي والذي يبد�أ
عادة يف �شهر نوفمرب (�أي بعد االنتهاء من مو�سم
احل�صاد) حتى مو�سم ح�صاد املو�سم اجلديد.
عوامل وجتارب حت�سني اجلودة
�أو ًال :القيمة امل�ضافة لرفع جودة التمور:
تعتمد على كثري من العنا�صر �أهمها ارتفاع
الأ�سعار بن�سبة قد ت�صل �إىل  .%20واكت�ساب
عمالء جدد �سنوي ًا .واكت�ساب ر�ضا العمالء.
و�سرعة الت�سويق بل حجز املنتج قبل مو�سم
احل�صاد .و�إطالة فرتة التخزين دون الت�أثري
�سلب ًا على التمور .واكت�ساب امل�ؤ�س�سة �أو املزرعة
�سمعة طيبة .و�إعطاء القائمني على امل�ؤ�س�سة �أو
املزرعة الثقة يف منتجاتهم.
ثاني ًا :كيفية �إدارة العمليات الإنتاجية:
يعتمد ذلك على تنفيذ كل برنامج زراعي يف وقته
وبالآلية املنا�سبة .و�إجراء حتاليل لأن�سجة النبات
والرتبة واملياه لال�ستعانة بنتائج التحاليل يف
و�ضع برنامج الت�سميد .و�إجراء التجارب العملية
با�ستخدام م�ستلزمات الإنتاج خا�صة احلديثة
منها للوقوف على �أف�ضلها فني ًا واقت�صادي ًا.
وو�ضع التف�سري العلمي املنطقي للظواهر التي قد
حتدث على بع�ض �أ�صناف النخيل �أو التمور للحد
من �أ�ضرارها مثل:

�أ – ظاهرة ا�سوداد ثمار ال�سكري ،وذلك بتحليل
عينة من الثمار ال�سوداء و�أخرى ال�صفراء
للمقارنة بينها والعمل على حلها.
ب – ظاهرة انف�صال الق�شرة عن لب الثمرة.
ج – ظاهرة ت�شقق الثمار وخروج مواد �سكرية
وما يرتتب على ذلك من م�شاكل.
وذلك من خالل عقد حلقات جودة على م�ستوى
امل�شرفني ور�ؤ�ساء الأق�سام املعنيني.
وال نن�سى �أهمية نقل اخلربات بني مزارعي
النخيل والتمور من خالل تبادل الزيارات
وح�ضور الندوات وامل�ؤمترات .مع ت�شكيل جلنة
للعمل على جودة املنتج مب�شروعات الإدارة.
وو�ضع موا�صفات قيا�سية للمنتج .بالإ�ضافة
�إىل العمل على تر�شيد امل�صروفات .والعمل
على توفري م�ستلزمات الإنتاج قبل ا�ستخدامها
بوقت كاف .وحتليل التمور للت�أكد من خلوها من
متبقيات املبيدات .واتخاذ الإجراءات الوقائية
�ضد الإ�صابات باحلقل وامل�ستودع .والت�أكد من
حيوية حبوب اللقاح بتحليلها مع انتخاب الفحول
اجليدة .والو�صول �إىل نقطة التعادل التي توازن
بني الكمية االقت�صادية واجلودة .والتوظيف
الأمثل للقوى العاملة وتوزيعها مبا يتنا�سب
طردي ًا مع الأ�صناف االقت�صادية.
ثالث ًا :املوا�صفات الفنية القيا�سية لأهم
�أ�صناف التمور (ال�سكري كمثال):
�-1أن يكون لون الثمار �آ�صفر خالي ًا من
اال�سوداد.
�-2أن تكون الثمار كبرية احلجم مبتو�سط
12.5جم/ثمرة كما �سيت�ضح الحق ًا.
�-3أن تكون الثمار خالية من اخلدو�ش
والإ�صابات املختلفة.

�-4أن تكون ق�شرة الثمرة ملت�صقة باللب.
�-5أن تكون ن�سبة رطوبة الثمار منا�سبة ،وح�سب
�صور تناولها ف�إن كانت متر ًا تكون يف حدود
 ،%19و�إن كانت رطب ًا تكون يف حدود .%32
رابع ًا� :أ�ضواء على بع�ض املوا�صفات لأهم
الأ�صناف التي تنتجها الإدارة الزراعية
� -1صنف ال�سكري:
يت�ضح من اجلدول رقم (:)2
-1زيادة ن�سبة الرطوبة يف التمور احلمراء
وال�سوداء اللون.
-2قلة عنا�صر البوتا�سيوم والبورون والزنك
واحلديد .لذا يتم مراعاة ذلك عند و�ضع
برنامج الري والت�سميد.

�صور تو�ضح الفرق بني جودة متور ال�سكري

جدول رقم ( :)1يو�ضح املتو�سط العام لأوزان الدرجات املختلفة ل�صنف ال�سكري
الوزن
والعدد
متو�سط عدد الثمار/كجم (ثمرة)
متو�سط وزن الثمرة (جم)

الدرجة
رطب �أ�صفر

رطب �أحمر

رطب �أ�سود

ناجت فرز

63.3

80.5

98

81

90

101

127

15.8

12.4

10.2

12.3

11

9.9

7.8

فاخر

طري

نا�شف
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نتائج حتاليل عينات متور ال�سكري ح�سب اللون
جدول رقم(:)2يو�ضح املقارنة بني حمتويات متور ال�سكري ح�سب اللون
(�أ�صفر – �أحمر – �أ�سود) من العنا�صر الغذائية عام 2008م.
الو�صف

الوحدة

الرطوبة
النيرتوجني الكلي
الكلوريدات
الف�سفور
البوتا�سيوم
املغني�سيوم
ال�صوديوم
احلديد
املنجنيز
الزنك
النحا�س
البورون

لون عينة التمر
�أ�صفر

�أحمر

�أ�سود

%

1.69

2.1

2.74

%

0.32

0.30

0.33

%

0.77

0.61

0.61

%

0.10

0.10

0.11

%

1.15

0.85

1.02

مليجرام/كجم
مليجرام/كجم
مليجرام/كجم
مليجرام/كجم
مليجرام/كجم
مليجرام/كجم
مليجرام/كجم

813.0

777.0

925.0

58.00

34.00

41.00

17.08

15.83

14.00

4.44

6.02

6.55

5.44

4.42

5.06

4.40

8.51

8.80

10.31

7.53

10.58

 -2بقية الأ�صناف:
جدول رقم(:)3يو�ضح املتو�سط العام لأوزان الدرجات املختلفة لأ�صناف
( خال�ص – نبتة �سيف – �صقعي – خ�ضري).
ال�صنف
الدرجة
متو�سط
عدد الثمار
بالكيلو
متو�سط
وزن الثمرة
(جم)

61 - 60

خال�ص
كبري متو�سط �صغري

�صقعي
نبتة �سيف
كبري متو�سط �صغري كبري متو�سط �صغري

كبري مربوم

خ�ضري
كبري ق�شر متو�سط �صغري

98.7

114.4

167.4

74.1

92.5

122

68

84.3

114.3

68.3

69.2

82.7

142.2

10.1

8.7

6

13.5

10.8

8.2

14.7

11.9

8.7

14.6

14.5

13.8

7.80
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خام�س ًا :مناذج للتجارب العملية لتح�سني جودة املنتج:
جدول ( :)4طرق اخلف التي جترى على الأ�صناف طويلة وق�صرية العذوق لتح�سني جودة
الثمار مب�شروعات الإدارة – �أوقاف الراجحي
م
1
2
3
4

�أ�صناف ق�صرية العذوق مثل خ�ضري/
طرق اخلف
خال�ص
(بحجم قب�ضة اليد) �أثناء التلقيح
التق�صر
تق�صري طول ال�شماريخ
اليزال
�إزالة  %15-10من عدد ال�شماريخ �شماريخ قلب العذق بعد الت�أكد من ن�سبة
العقد
ل�صنفي ال�سكري والربحي
التخف
اخلف حبة/حبة
يتم �إزالة عدد من العذوق طبق ًا للجدول الالحق ومبا يتنا�سب مع عدد ال�سعف على النخلة (وهي من
�إزالة عدد من العذوق
العذوق املت�أخرة وامل�صابة وال�ضعيفة والتي بها �شي�ص).

للحد من ظاهرة ا�سوداد لون ثمار
ال�سكري وتق�شرها (انف�صال الق�شرة عن
اللب) يتبع الآتي:
�- 1إ�ضافة العنا�صر ال�صغرى ر�ش ًا على املجموع
اخل�ضري والثمري بعد العقد مع �أهمية
احتوائها على عن�صر البورون ومبعدل
200-150جم/نخلة.
- 1زيادة ن�سبة البوتا�سيوم وي�ضاف �أي�ض ًا بعد

�أ�صناف طويلة العذوق مثل �سكري �/صقعي

العقد وحتى قبل مرحلة التلوين ومبعدل 1
كجم/نخلة.
- 2تقليل ن�سبة الرطوبة بتقليل الري بدء ًا من
دخول الثمار مرحلة التلوين.
-3عدم ر�ش الثمار بعد تلونها باملاء بغر�ض
الغ�سيل.
للحد من ظاهرة ت�شقق الثمار وخروج
مواد �سكرية تلوث ماحتتها من ثمار

وينمو عليها فطريات يتبع الآتي:
تقنني عملية الري حيث ات�ضح �أن ارتفاع ن�سبة
الرطوبة بحو�ض النخلة هي �سبب حدوث هذه
الظاهرة ،خا�صة و�أن هذه الظاهرة تكرث على
العذوق القريبة من �سطح الأر�ض.
االهتمام بتكميم العذوق ويو�ضح البيان
التايل اقت�صاديات تكميم �صنف الونان
كمثال:
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لها حفرة دائرية بحو�ض النخلة ثم تغطى
بالأتربة وتروى النخلة رية كثيفة للم�ساعدة
يف حتلل العنا�صر ويف�ضل �أن يكون ذلك بعد
احل�صاد �أي يف �شهر نوفمرب.

- 1متو�سط التمور املت�ساقطة/نخلة وقيمتها
بالريال5 :كجم× 2ريال =10رياالت.
- 2متو�سط عدد عذوق النخلة واحتياجاتها
من �أكيا�س التكميم10 :عذوق �أي 10
�أكيا�س×0.33هللة �سعر الكي�س=3.3ريال.
ونظر ًا لأن كي�س التكميم ي�ستخدم ملدة �3سنوات،
فتكون تكلفة الأكيا�س للنخلة بال�سنة =1.1ريال
يبلغ العائد االقت�صادي من تكميم النخلة
الواحدة1.1-10 :ريال=8.9ريال.
بالإ�ضافة �إىل مزايا التكميم الأخرى مثل
احلفاظ على جودة الثمار و�سهولة اجلداد.
�آلية تنفيذ الربامج الزراعية بهدف
حت�سني اجلودة
�أو ًال :برنامج الري:
-1يتم تكثيف الري للنخيل خالل فرتتني ،
الفرتة الأوىل خالل �شهري نوفمرب ودي�سمرب
للم�ساعدة يف تكوين الطلع ،والفرتة الثانية
من منت�صف �أبريل حتى منت�صف يوليو
للم�ساعدة يف اكتمال منو الثمار وزيادة
حجمها وعادة تكون من  4-3ريات�/أ�سبوع.
63 - 62
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-2يتم تقليل الري مبجرد دخول الثمار مرحلة
التلوين وحتى نهاية احل�صاد لل�سرعة يف
ن�ضج الثمار ولعدم زيادة ن�سبة الرطوبة التي
تن�ش�أ عنها �أمرا�ض فطرية وعادة تكون رية
كل �10أيام.
-3يتم تقنني الري يف باقي �شهور ال�سنة وعادة
تكون  2رية�/أ�سبوع .هذا ويجب �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار نوع الرتبة ،الظروف اجلوية،وحجم
النخيل،وال�صنف املنزرع،وطريقة الري
املتبعة يف املزرعة.
ثاني ًا :برنامج الت�سميد:
يجب �أن يعتمد برنامج الت�سميد باملزرعة �سواء
الت�سميد الع�ضوي  ،الت�سميد املعدين [ ،بالعنا�صر
الكربى وال�صغرى ] على نتائج حتاليل عينات
ع�شوائية من الرتبة واملياه و�أن�سجة النبات بحيث
ت�ؤخذ العينات بطريقة علمية وممثلة جلميع
�أجزاء املزرعة.
-1الت�سميد الع�ضوي :يجب �أن يكون متحلال
حتل ًال كام ًال ومطابق ًا للموا�صفات الفنية
للأ�سمدة الع�ضوية اجليدة وت�ضاف للنخلة
الواحدة حوايل 50كجم �سماد �سنوي ًا يحفر

-2الت�سميد املعدين للعنا�صر الكربى :يف�ضل
�أن يو�ضع على  3دفعات (مار�س�-أبريل-
مايو) ومبعدل من 3-2كجم نخلة و�أن تكون
الأ�سمدة النيرتوجينية يف الدفعات الأوىل
لت�شجيع النمو اخل�ضري والأ�سمدة البوتا�سية
يف الدفعات الأخرية لتح�سني جودة الثمار
وت�شجيع النمو الثمري وذلك نرث ًا بحو�ض
النخلة ثم الري مبا�شرة.
-3العنا�صر ال�صغرى :ت�ستخدم ر�ش ًا على
املجموع اخل�ضري والثمري خلط ًا مع املبيدات
�أو منفرد ًا خالل نف�س الفرتة ال�سابقة
ومبعدل 250-150جم/نخلة لتح�سني جودة
الثمار،ويف�ضل �أن يحتوي املركب على معظم
�أو كل العنا�صر ال�صغرى.
ثالث ًا :برنامج الوقاية:
تتعدد وتتنوع الآفات والأمرا�ض التي ت�صيب
النخيل يف احلقل والتمور بامل�ستودعات وفيما
يلي ن�ستعر�ض الطرق الوقائية والعالجية لتلك
الآفات.
�أ -الطرق الوقائية من الآفات
والأمرا�ض:
�-1إتباع الطرق الوقائية حلماية الف�سائل من
الآفات والأمرا�ض.
-2نظافة الب�ساتني وقطع وجمع ال�سعف والعذوق
والف�سائل امل�صابة ونقلها خارج الب�ستان
والتخل�ص منها بالطرق املنا�سبة.
-3اتباع برنامج تغذية متوازن دون �إفراط �أو
تفريط وبنا ًء على نتائج حتليل عينات من
الرتبة واملياه و�أن�سجة �أوراق النخيل.
-4اتباع برنامج ري مقنن يعتمد على عمر
النخل،ونوع الرتبة،والظروف اجلوية حيث

�أن الزيادة �أو االنخفا�ض ملياه الري ي�سبب
الكثري من الأ�ضرار للنخيل من حيث زيادة
منو احل�شائ�ش وتكاثر الأمرا�ض الفطرية
ف�ض ًال عن الت�أثري على جودة الثمار.
-5هدم جحور القوار�ض واجلرذان ميكانيكي ًا
للحد من ا�ستخدام املبيدات.
�-6أهمية الك�شف املبكر للآفات والأمرا�ض
ومكافحتها يدوي ًا �إن �أمكن .
-7ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية والفرمونية
الكرمونية باحلقل لأنها تعطي م�ؤ�شر ًا عن
احل�شرات املتواجدة به،ف�ض ًال عن دورها يف
املكافحة.
-8غ�سيل العذوق باملاء خالل مرحلة التلوين
للتخل�ص من الغبار و�آثار املبيدات.
-9تكميم العذوق للحد من تعر�ضها للغبار
والإ�صابة بالآفات والطيور،ول�سهولة
احل�صاد.
-10احل�صاد يف الوقت املنا�سب واالنتهاء منه
قبل نهاية �أكتوبر  ،وعزل التمور املت�ساقطة
عما يتم ح�صادها.

املبيدات الفطرية واحل�شرية الآمنة.
-3غ�سيل امل�ستودعات (الأر�ضية واجلدران)
باملاء وقبل ا�ستالم التمور مبا�شرة .
�-4إحكام غلق الأبواب وال�شبابيك وو�ضع �شبك
عليها.
-5و�ضع م�صائد كهربائية �صاعقة بامل�ستودعات
جلذب ح�شرات املخازن ومكافحتها.
-6عملية كب�س التمور بالتدبي�س اجليد وذلك
بطرد الهواء من الأكيا�س في�ؤدي �إىل توقف
منو احل�شرات والق�ضاء على �أي ح�شرات قد
تتواجد بها،وعدم فق�س �أي بي�ض ح�شرات قد
يتواجد بها �أي�ض ًا.
-1االحتفاظ بالتمور يف خمازن التربيد ي�ؤدي
�إىل منع ظهور احل�شرات.
-2عزل التمور املت�ساقطة وامل�صابة وحفظها
بعيد ًا عن التمور ال�سليمة.
ج -الطرق العالجية:
-1يتم �إجراء ر�شة وقائية بخليط من املبيدات
الفطرية واحل�شرية املنا�سبة بعد احل�صاد.

-2يتم �إجراء ر�شة وقائية عالجية بخليط من
املبيدات الفطرية واحل�شرية بعد مو�سم
التلقيح.
 -3يتم �إجراء ر�شة وقائية عالجية �ضد الأكارو�س
حلم الغبار (الغبرية) من منت�صف مايو
حتى منت�صف يونيو.
 -4يتم مكافحة احل�شائ�ش يدوي ًا �أو با�ستخدام
مبيد اجلاليفو�سيت مع مالحظة الآتي:
� إ�ضافة مادة نا�شرة مع املبيدات مبعدل -150
250مل1000/لرت ماء حتى تزيد من كفاءة
املبيد لوجود طبقة �شمعية على �أوراق النخيل
ونظر ًا لأن ثمار النخيل �شبه مل�ساء خا�صة
قبل ن�ضجها.
 يعاد الر�ش للمواقع التي تظهر بها �إ�صابة
واملحيطة بها كحزام �أمني للمزرعة.
يف�ضل اختيار املبيدات القابلة للخلط توفري ًا
للوقت واجلهدخا�صة يف املزارع الكربى.
تغيري املبيدات من �سنة لأخرى حتى التكت�سب
الآفة مناعة �ضدها.

-11زراعة م�صدات رياح على حدود الب�ساتني
 ،للحد من الأتربة ويف�ضل �أن تكون من
نباتات طاردة للآفات مثل �أ�شجار النيم
والكافور.
-12تعبيد طرق املزرعة قدر الإمكان للحد من
�إثارة الغبار.
�-13إجراء ر�شة وقائية بخليط من املبيدات
(احل�شرية والفطرية) بعد نهاية ال�صرام
للحد من الآفات احل�شرية والفطرية
والآكارو�سية �سواء الأطوار الن�شطة �أو
ال�ساكنة منها.
ب -الطرق الوقائية من احل�شرات:
� -1إن�شاء امل�ستودعات ح�سب املوا�صفات الفنية.
-2تطهري امل�ستودعات قبل احل�صاد بخليط من
الشجرة المباركة سبتمبر 2010

رابع ًا :برنامج التلقيح:
-1يجب الت�أكد من كفاءة حبوب اللقاح ويف�ضل
حتليل عينات ع�شوائية منها�سواء املخزنة
منها �أو حديثة االنتاج.
-2يتم مراعاة احتياجات كل �صنف من كمية
حبوب اللقاح.
-3يتم التلقيح يف الوقت املنا�سب من تفتح
الأغاري�ض الأنثوية وعادة قبل �أن يخ�ضر لون
ال�شماريخ.
-4يتم انتخاب الفحول اجليدة امل�ستخدمة يف
التلقيح.
-5يتم جتميع الأغاري�ض الذكرية النا�ضجة
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والترتك حتى تتطاير منها حبوب اللقاح.
خام�س ًا :برنامج خف العذوق والثمار:
-1يتم خف ال�سكري(حبة حبة) بعد اكتمال
عقد الثمار وكذلك الربحي.
�-2إزالة من  %20-15من عدد ال�شماريخ
الو�سطية بالعذوق الطويلة بعد عقد الثمار
وعند تعديل العذوق.
�-3إزالة  %15من طول ال�شماريخ عند التلقيح
خا�صة للأ�صناف طويلة العذوق.
�-4إزالة العذوق امل�صابة واملت�أخرة.
هذا ويتم مراعاة التوازن بني عدد ال�سعف
الأخ�ضر وكمية التمور بالعذق،وعادة يكون لكل

�سعفة خ�ضراء ا كجم متر،ف�إن كان على النخلة
حوايل �80سعفة خ�ضراء يرتك بها كمية 80كجم
متر �سواء موزعة على 10عذوق �أو اكرث �أو �أقل
من ذلك.
�ساد�س ًا :برنامج تكميم العذوق:
-1يتم تكميم جميع العذوق يف بداية مرحلة
دخولها التلوين حفاظ ًا عليها من الت�ساقط
والإ�صابة باالكارو�سات والطيور ولت�سهيل
عملية اجلداد (احل�صاد).
-2هذا ويتم احل�صاد يف الوقت املنا�سب
وبال�صورة التي يرغبها امل�ستهلك �سواء ب�سر
مثل الربحي �أو رطب مثل ال�سكري �أو متر مثل
ال�صقعي.

