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ف�سيلة  ثالثني  اإىل  ع�سرة  من  العموم  على  تن�ساأ 

من الأم الواحدة خالل حياتها ابتداء من تاريخ 

غر�سها وهذا ح�سب النوع )ال�سنف(، وقد تنتج 

بع�ض الأ�سناف كدقلة »نـــــــور« مثاًل، عددًا كبريًا 

من الأ�سناف الأخرى، وقد تخرج بع�ض الف�سائل 

ي�ستعمل يف  بالركاب ل  ت�سمى  النخلة  على جذع 

الإكثار اإل نادرًا.

يطلق على الف�سيلة اأ�سماء خمتلفة ح�سب املناطق يف 

اجلمهورية اجلزائرية، ففي بع�ض املناطق ت�سمى 

بالف�سائل  والإكثار  احل�سانة،  الزمرة،  باجلبارة، 

نباتات  تعطي  حيث  انت�سارًا  الأكرث  الطريقة  هي 

الإنتاج  يف  وتدخل  الأم،  موا�سفات  نف�ض  تعك�ض 

مبكرًا. تنبت الف�سائل من الرباعم اجلانبية على 

جذع النخلة القريبة من �سطح الأر�ض.
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�نتخاب �لف�سائل:

تختار  زراعته،  املراد  ال�سنف  حتديد  بعد 

الف�سائل بح�سب املوا�سفات الآتية:

املراد  النوع  من  الف�سيلة  تكون  اأن  1 ــ  يجب 

زراعته.

من  ال�سليمة  املزارع  من  الف�سائل  2ــ  تختار 

الأر�ض.

اأمهات تتميز باملعاومة  النا�سئة من  3 ــ  الف�سائل 

ل تكون حمل انتخاب.

�سنوات،  ثالث  عن  عمرها  يقل  ل  اأن  4 ــ  يجب 

اجلذور  تكوين  يف  بداأت  قد  تكون  حيث 

اخلا�سة بها.

�سطح  من  قريبة  تكون  التي  الف�سائل  5 ــ  تختار 

الأر�ض.

12ــ25  بني  يرتاوح  وزنها  يكون  اأن  6 ــ  يف�سل 

كيلوغرامًاً.

حت�سري �لف�سائل:

قبل ف�سل الف�سيلة وخا�سة يف النخيل الذي يوجد 

اأوراق  تقطع  الف�سائل  من  كبري  عدد  بقاعدته 

قاعدة  من  القرتاب  ن�ستطيع  حتى  الف�سائل  كل 

اإىل  الأوراق  ت�سم  بعد ذلك  ثم  ب�سهولة،  النخلة 

واأوراق  الأوراق )اجلريد(  تقلم  وتربط،  بع�سها 

وهذا  اأطوالها  لثلثي  ف�سلها  املراد  الف�سائل 

حلماية قلب الف�سيلة. 

كيفية ف�سل �لف�سيلة:

ف�سل الف�سائل هي من بني العمليات التي تتطلب 

يف  بالف�سائل  النخيل  زراعة  يف  واملهارة  الدقة 

�سخ�سان  العملية  بهذه  يقوم  الأحيان  من  كثري 

مطرقة،  حديدية،  عتلة  ذلك  يف  م�ستعمالن 

من�سار اأو منجل.

املجموع  اإىل  النتباه  يجب  الف�سل  1 ــ  عند 

قاعدة  على  يك�سف  حيث  للف�سيلة  اجلذري 

الت�سال بني الف�سيلة والأم.

2 ــ  تقطع اجلذور التي تظهر عند احلفر.

ومت�سك  الت�سال  منطقة  على  العتلة  3 ــ  تو�سع 

من طرف �سخ�ض.

العتلة  على  الثاين  ال�سخ�ض  يهوي  4 ــ  ب�سربات 

حتى تقطع الف�سيلة.

ما  بتقليم  الف�سيلة  تنظيف  يتم  الف�سل  5 ــ  بعد 

على جذور  املحافظة  مع  الكرناف  من  تبقى 

الف�سيلة من اجلفاف.

6 ــ  بعد النتهاء من العملية يطهر مكان الف�سيلة 

جيدا وتردم احلفرة برتاب نظيف.

تنبيه:

اإن تطهري اأدوات ف�سل الف�سائل )عتلة، مطرقة، 

من�سار، منجل.....( هي عملية مهمة جدًا اأثناء 

ف�سل اجلبار، حيث تق�سي على كل ما من �ساأنه 

اأن يكون عاماًل م�سببًا لالأمرا�ض اأو م�ساعدًا على 

هذه  عادة  وتظهر  اأخرى،  اأماكن  اإىل  انت�سارها 

اأن  بدون  الزراعة  بعد  قليلة  �سنوات  الأمرا�ض 

اأهمية تطهري جروح الف�سيلة والأم  نن�سى كذلك 

العملية  تكون  ولكي  الف�سل.  عملية  عن  الناجتة 

ناجحة لبد اأن يتم الرتكيز على العمليات الآتية:          

 ــ اختيار عمال مدربني على عملية القطع.

ــ ال�سرعة يف تغطية مكان القطع يف الأم.

ويندى  اخلي�ض  من  بقطعتني  الف�سائل  ــ  لف 

باملاء. 

ت�ساب  ل  حتى  بحذر  النخالت  مع  ــ  التعامل 

القمة  تك�سري  اإىل  يوؤدي  ب�سرخ  اأو  ب�سدمة 

النامية اإىل موتها.

زر�عة �لف�سائل:

النخيل  لزراع  نقدمها  اأن  نريد  عامة  توجيهات 

بطريق  النخيل  ف�سائل  زراعة  من  يتمكنوا  حتى 

تقنية وناجحة.

1ــ  عدم دفن قلب الف�سيلة )لتجنب التعفن نتيجة 

ال�سطحية         غري  الزراعة  اأثناء  املاء(  دخول 

حتى ل تقتلع ب�سهولة.

ودك  الف�سيلة  حول  اجليد  الردم  2 ــ  مراعاة 

الرتبة جيدا كلما هبطت تربتها بعد الري.

3 ــ  و�سع الف�سيلة مائلة قليال يف الجتاه العك�ض 

للرياح حتى يكون قلب النخلة بعيدا عن  اأ�سعة 

ال�سم�ض املبا�سرة.

الرملية  الرتبة  يف  غر�سها  بعد  الف�سائل  4 ــ  ري 

يف   خ�سو�سا  اجلذور  حول  م�ستمرة  ب�سفة 

الأربعني  يوم الأوىل بعد الغرا�ض.

5 ــ حتفر اجلور بات�ساع 10 × 10 مرت. 

�أ�سباب موت �لف�سائل بعد زرعها يف �مل�ستل 

�أو �لأر�س �مل�ستخدمة:

الن�سج  متكاملة  غري  ف�سائل  1 ــ  ا�ستخدام 

و�سغرية احلجم.

2 ــ  عدم وجود جمموع جذري للف�سيلة اأو حدوث 

اأذى لهذا املجموع اأثناء عملية الف�سل.

3 ــ  تعر�ض الف�سيلة عند قاعدتها اإىل جرح يوؤدي 

اإىل الإ�سابة بالعديد من الفطريات املوجودة 

يف الرتبة مما يوؤدي اإىل تعفنها.

4 ــ  عدم العناية بتداول الف�سائل من وقت ف�سلها 

التاأخر  اأو  لل�سدمات  وتعر�سها  اإىل زراعتها 

يف الزراعة.

الزراعة  اأو  ــ  اجلفاف  ــ  ال�سطحية  5 ــ  الزراعة 

العميقة ابتالل وتلوث وموت القمة النامية.

بها  العتناء  وعدم  الف�سائل  ري  يف  6 ــ  الإهمال 

بعد الزراعة.
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