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ام ھناك ثمان برامج زراعیة تجري على أشجار النخیل على مدار الع
:بدءاً من نھایة الحصاد وحتى بدایة حصاد الموسم الجدید وھي

.التلقیح5.بعد الحصادخدمة ما1

الخف6.الري2

.عذوقتعدیل وتسنید وتكمیم ال7.التسمید3

.الحصاد8.مكافحة آفات النخیل4

العضویةاعةالزرنظامتحتأماالنظیفةالزراعةأوالتقلیدیةالزراعةنظامتحتسواءالنخیلعلىتجرىالبرامجبأنعلماً -

.برنامجبكلشرحھسیتملماطبقاً فقطوالمكافحةوالوقایةالتسمیدبرنامجيتغییرفیتم

علىالقائمینقبلنمللتطبیقالمباشرةوبالمتابعةالمناسبةوباآللیةالمناسبةمواعیدھافيالبرامجلھذهالجیدالتطبیقتماذا-

لھذهشرحاً یليوفیمافائقةجودةعلىالحصولمعاالنتاجفيالكمیةزیادةإلىهللابفضلذلكیؤديبالمؤسسةالجودة

.الجودةتحقیقفيبرنامجكلودورالبرامج 3



خدمة ما بعد الحصاد:البرنامج الزراعي األول 
:توقیت تنفیذ البرنامج1.

.مشھري نوفمبر ودیسمبر من كل عا

:عناصر البرنامج2.
.تقلیم النخیل والھدف من ذلك-أ
.التعشیب والتحویض وشروط ذلك-ب
إزالة –التكریب (خدمة جذع النخلة -ج

)الرواكیب
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:خدمة رأس النخلة ویشمل اآلتي: أوالٍ◌ً 
تقطیع جمیع السعف الجاف من النخلة.
نظافة قلب النخلة من بقایا العذوق.
تشویك جمیع السعف.

:خدمة حوض النخلة والتسمید ویشمل اآلتي: اً ثانی
إقتالع الحشائش من الحوض وحافتھ بالمسحاه ولیس بالمخلب.
 سم من جذع النخلة حتى حافة الحوض120یكون نصف قطر الحوض.
 سم بتربة من خارج الحوض ولیس من داخلھ40-30تعلیة حوض النخلة بارتفاع.
تسویة الحوض وعدم ارتفاع جانب عن اآلخر.
 سم وتربیط الفسائل40وضع كرسیھ حول جذع النخلة من جمیع الجھات بارتفاع.
نظافة المسافات البینیة إن وجد  بھا حشائش.
تجمیع المخلفات في لي وترك اللي اآلخر الستخدامھ في الرش الوقائي.

)الجدیدةأو تجذیرھا لألصناف اإلقتصادیة والنادرة ورواكیبإزالة –تكریب (خدمة جذع النخلة : ثالثاً 

أو الفسیلة) رأس مال النخلة(مع مالحظة عدم تقطیع أي سعف أخضر من النخلة األم حیث یعتبر ھو 
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برنامج الري: البرنامج الزراعي الثاني 

مدةللعطشتعرضتإذاأنھإالللجفافالنخیلأشجارتحملمنالرغمعلى

الثمارجودةوتقلبوضوحیقللألوراقالخضريالنمورمعدلفإنطویلة

ذورجتستطیعحیثذلكمنالعكسوعلى،كبیرةبدرجةمحصولھاوینخفض

الحالتینتفضلالولكنھاأیضاً طویلةلمدةبالماءالتربةغمرتتحملأنالنخیل

الإللجفافالشجرةتحملمنوبالرغمجیدة،بدرجةواإلثمارالنمولھاأردناإذا

.مرتفعةالمائیةاحتیاجاتھاأن

النخیلبساتینفيالريإدارةعملیةعلىالضوءنلقيیليوفیما.
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العوامل التي یتوقف علیھا االحتیاجات المائیة للنخیل
اجات تختلف العوامل التي یتوقف علیھا االحتی

:المائیة للنخیل باختالف

.نوع التربة1.

.نوعیة میاه الري2.

.طریقة الري3.

الظروف الجویة المحیطة مثل درجات 4.

الحرارة، حركة الریاح، الرطوبة الجویة، 

.سقوط األمطار

.ھاالنشاط الفسیولوجي للنخلة ومراحل نمو5.
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أثر اإلسراف في الري على النخیل
ومنھااكلالمشبعضعلیھیترتبالواحدةالریةفيالمیاهكمیاتزیادةأوالریاتعددبزیادةسواءً النخیلريفيالمبالغةإن:-

جنضوتأخیرالحشائش،نمووزیادةالفطریة،باألمراضاإلصابةانتشاركثرة1.
.الثمارعقدمعالريزیادةتصادفإذاخاصةالثماربعضوتساقطالثمار،

.األرضيالماءمستوىوارتفاعالغذائیة،العناصرغسیل2.

.المحروقاتاستھالكفيواالسرافالري،مكائناستھالكزیادة3.

.الجوفیةالطبقاتمنالمائیةالموارداستنزاف4.

أونخلةالعلىتظھرقدالتيالفسیولوجیةالظواھربعضالريزیادةعلىیترتب5.
.الثالثالمحورفيشرحھاسیتمالتيوالثمارالطلع
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أثر اإلجھاد المائي على النخیل

تقلیلوأ،الریاتعددتقلیلفيسواءالنخیلريفيالتفریطحالةفي

-:امنھالمشاكلمنكثیرعلیھیترتبالواحدةالریةفيالمیاهكمیة
.الخضريمجموعھالقلةعامبضعفوإصابتھاالنخلةنموبطء1.

في)الحملتبادلوھي(المعاومةظاھرةحدوثمع)التزھیر(الطلعخروجتأخیر2.

.بالرياھتمامفیھایحدثالتيالتالیةالسنوات

.الثمارتساقطظاھرةتزاید3.

.مارللث)الطبیعيغیر(المبكروالنضج،جودتھاوانخفاضالثمارحجمصغر4.

إلىیؤديعدیدةولمواسمطویلةلفتراتوالملحيالمائيلإلجھادالنخیلتعرض5.

.النخلةموت
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-:تتعدد نظم ري النخیل ومنھا اآلتي

.نظام الري تحت سطحي•

.نظام الري بالتنقیط•

).البابلر(الفقاعينظام الري  •

).الري التقلیدي(نظام الري بالمحابس •

كة والنظام األخیر ھو الشائع في بساتین النخیل بالممل

.العربیة السعودیة وفي مشروعات إدارة األوقاف 

نظم الري الشائعة للنخیل
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اماألسبوع خالل الع/النخیلریاتجدول یوضح عدد 
عدد الریاتالتوقیتالفترة

مالحظاتأسبوع/

.وین الطلعیتم زیادة الري لتنشیط النخلة وتشجیعھا على تك4-3ردیسمب-نوفمبر بعد الحصاد

لقلة یفضل تقلیل الري لسكون نمو النخلة إلى حد ما،  و2-1فبرایر-ینایر فصل الشتاء
.حاجة األرض للمیاه

حالتلقیأثناء 
4-3أبریل-مارس الربیع

ثمار، مع یلزم االعتدال في الري لتنشیط نمو الطلع وعقد ال
اقط تجنب العطش أو اإلسراف في الري حتى ال یحدث تس

.لألزھار والثمار الصغیرة

فترة نمو 
الثمار حتى 

التلوین 
)الصیف(

5-4یولیو–مایو
یتم زیادة الري لضمان كبر حجم الثمار وتحسین 

تح مواصفاتھا، ولتعویض الفاقد من الماء عن طریق الن
.والبخر

نضج التمور 
والحصاد 

)الخریف(
2-1أكتوبر-أغسطس

رفع یفضل تقلیل الري إلعطاء فرصة لنضج التمور و
صالبتھا جودتھا وتجھیزھا للتعبئة والتخزین، ویحافظ على

ادة الري في فتكون أكثر تحمالً للنقل والتسویق ، كما أن زی
إنفصال(ھذه الفترة یؤدي إلى حدوث ظاھرة التقشیر

.الثمارإسودادوظاھرة ) القشرة عن لحم الثمرة
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ل فیما من الجدول السابق یتضح أن متوسط احتیاج التمرة الواحدة من الماء یتمث
:یلي

لتر أي 62400=أسبوع52×لتر400×ریات أسبوع3یعطى للنخلة عدد
.متر مكعب62

 متر مكعب 62كجم تمر وتحتاج إلى 62اذا افترضنا أن متوسط إنتاج النخلة
.ماء، فبالتالي یحتاج الكیلو من التمر متر مكعب من الماء

 تمرة100متوسط عدد الثمار في كل كیلو یحتوى على.
 تمرة یحتاج متر مكعب من الماء 100وبالتالي فإن كل كیلو تمر بھ

).لتر ماء1000(
 لتر ماء10=100/1000فیكون احتیاج التمرة الواحدة.

متوسط احتیاج النخلة والتمرة من الماء
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یث یجب أن یتم تحلیل میاه الري عند استخدامھا لمعرفة درجة الملوحة بھا، ح

وحة أن النخیل یكون في أحسن نمو ویعطي أفضل إنتاج عندما تكون درجة مل

.جزء في الملیون2000میاه الري ال تتعدى 

صالحیة میاه الري وجودة التربة 

%0%50%75%90%100ليهعالحصوليمكنالذيلإلنتاجالمئويةالنسبة

التربةملوحة
4.06.811.018.032.0م/ديسيمنز

ppm2560435270401152020480

الريمياهملوحة
2.74.57.312.021.0م/ديسيمنز

ppm172828804672768013440

:املصدر
Ayers R.S. and D.W. Westcot (1994). Water Quality for Agriculture. FAO
irrigation and drainage paper No. (29) Rev. 1.
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-:منھاوالمیاهاستھالكوترشیدالنخیلريكفاءةرفعإلىتؤديالتياالعتباراتمنحزمةیوجد
.البخرمنللتقلیلالحرارةدرجاتالرتفاعتجنباً لیالً الريیفضل1.
.وحجمھاعمرھامعوالنخلةالفسیلةحوضیتناسبأن2.
حرارةالدرجاتإلرتفاعنظراً بھاالمیاهتسخنالحتىاإلمكانقدرمدفونھاللیاتتكونأن3.

.الصیفشھورفيخاصة
الحتىالحشائشمناألحواضونظافةاألم،النخلةحولمنللغرسالصالحةالفسائلإزالة4.

.والغذاءالماءعلىالنخیلتنافس
.لذلكحاجةالدعتإذاالنخیلريقبلالمیاهوتبریدلتجمیع)اآلبار(المكائنبجانببركإنشاء5.
تنشیومیترالجھازاستخدامویفضلالمناسبالريمیعادلتحدیدالريبعدالتربةرطوبةمراقبة6.

.الريقبلالتربةرطوبةلقیاس
وأالليفينخلةأولحصةتكونبحیثدوريبشكلاألحواضلیاتمیاهتصرفقیاس7.

.المیاهتوزیعكفاءةلضمانالمحبسأوالليفينخلةأخرلحصةمساویةالمحبس
.المضافةالمیاهوحدةمنالعائدلزیادةاالقتصادیةالجدوىذاتاألصنافزراعة8.

ل اإلعتبارات التي یجب مراعاتھا عند ري النخی
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نافاألصفيإالوالغذاءالماءعلىالنخلةتنافسالتيوالرواكیبالفسائلمنالتخلص-10
.النادرةأواالقتصادیة

.الريبرنامجتنفیذعندالتربةوطبیعةالجویةالعواملمراعاة-11
لغسیلاألمطارسقوطوعقبالمالحةاألراضيفيالمیاهكمیاتتقلیلمعالريفتراتزیادة-12

.األمالح
.وجدتإنوالفالترالشبكةوغسیلالريلشبكةالدوریةالصیانة-13
ریبوتھاألحواضبحوافانھیاریحدثالحتىباألحواضللقوارضمستعمراتأيتحطیم-14

.خاللھامنللمیاه
مندالً بالمیاهإلىالحاجةتقلیلوبالتاليالتظلیلإلىیؤديمتر)8×8(مسافةعلىالزراعة-15

والمیاهالتربةمساحةوحدةمنالعائدزیادةعلىعالوةمتر)10×10(مسافةعلىالزراعة
.المضافة

ربةالتاحتفاظعلىویساعدالبخریقللالمخلفاتمجروشمنبطبقةاألحواضتغطیة-16
.بالتربةالعضویةالمادةنسبةورفعبالرطوبة

الشدیدةةالحرارفتراتفيالسیماالنخیلريتماممنللتأكدالريلعمالةالدقیقةالمتابعة-17
.المطلوبةالجودةعلىللحصول

ملتحعلىالنخلةقدرةمنیعززالباكرالصباحفيالصقیعموجاتفتراتخاللالري-18
.الصقیعظروف

.البیرالیتمثلبالمیاهاالحتفاظعلىالتربةقدرةلزیادةالتربةمحسناتاستخدام-19

ل االعتبارات التي یجب مراعاتھا عند ري النخی-تابع

15



التسمید: البرنامج الزراعي الثالث 

-:یتناول ھذا البرنامج شرح النقاط التالیة
:علماً بأن ھذا البرنامج من البرامج الھامة المحددة إلنتاج التمور العضویة

ع وانسجة النبات لوضومیاه الري التربة عینات من تحلیل أھمیة 1.

.برنامج التسمید على أسس علمیة

.الكمبوستأو ) البلدي(مواعید ومعدالت إضافة السماد العضوي 2.

).العناصر الكبرى(مواعید ومعدالت إضافة السماد المعدني 3.

العناصر الصغرى أو (مواعید ومعدالت إضافة السماد المعدني 4.

.وطریقة إضافتھا) النادرة 16



یل جدول یوضح المعدل الموصى بھ من األسمدة العضویة بمشاریع نخ
تضاف كل سنتین) الجرعة بالكیلوجرام(اإلدارة الزراعیة 

العضوي كمیة السمادالنخلةعمرم
والفوسفاتي) كمبوست(
كجم/

مواعید 
اإلضافة

مالحظات

ایر مراعاة تغطیة السماد لعدم تطرشھر نوفمبكجم فسفور1+10سنوات3-1من 1
األمونیا منھ ویفضل إضافة 
سماد الفوسفات مع األسمدة 

العضویة

كجم فسفور2+ 25سنوات9-4من 2
9أكثر من 3

سنوات
كجم فسفور3+ 50

17

أو یؤمن من إحدى المصادر الحاصلة على شھادة.. یصنع الكمبوست بالمزرعة إن أمكن : ملحوظة
.ساریة المفعول لالستخدام في الحقل العضوي



یةالنخلة المثمرة سنویا من العناصر الغذائوالفسیلةجدول یوضح احتیاجات
.الحاصلة على شھادة ساریة المفعول لإلستخدام في الحقل العضوي

عمر النخلة

)نخلة/جم(العناصر الصغرى نخلة/، جمالعناصر الكبرى
أحماض أمینیة

،) منشطات جذور(
فسیلة/مل

یونیومارس أبریل/ دفعة واحدة یونیومایومارس

بوتاسیومسلفاتنیتروجین
الصغريمخلوط من العناصر 

یحتوي على نسبة مرتفعة من
البورون والزنك

أحماض أمینیة

7575----250250250سنوات3-1من 
--50075075050سنوات9-4من 

--100015001500100سنوات10أكبر من 
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ھذا الجدول إسترشادي ویجب األخذ في اإلعتبار أثناء التسمید نوع التربة وخواصھا الكیمیائیة: ملحوظة
.ونوع السماد المناسب لھا وطریقة اإلضافة وملوحة میاه الري
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برنامج مكافحة آفات النخیل: البرنامج الزراعي الرابع 
یعتبر ھذا البرنامج أیضاً من البرامج

الھامة المحددة للزراعة العضویة
-:یتناول ھذا البرنامج شرح النقاط التالیة

.اإلقتصاديوضررھااآلفاتألنواعاستعراض1.

.اتاآلفانتشارمنللحدالمستخدمةالوقائیةالطرق2.

اآلفاتعلىللسیطرةالمستخدمةعالجیةالالطرق3.

.الحمراءالنخیللسوسةالمتكاملةالمكافحة4.

.المبیداتمتبقیاتمنالمنتجخلومنالتأكد5.
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التي تصیب النخیل والتمور استعراض ألنواع اآلفات-1
.وضررھا االقتصادي

:أھم أآلفات الحشریة: أوالً 
الحفارات-1

توقیت اآلفةم
الوقایة والعالجالضرر االقتصاديالظھور

1
حفار العذوق

Fruit stalk borer
Oryctes spp.

من بدایة 
فبرایر 
ة وحتى نھای

یونیو

ةمسببالجذورعلى)العنقرة(الیرقاتتتغذى
تتغذىبینماوالفسیلةالنخلةوموتضعف

بساقاتصالھعندالعذقعلىالكاملةالحشرة
.التموروتتلفوتذبلفینكسرالنخلة

.الضوئیةالمصائداستخدام1.

عضويسمادإستخدام2.
.حراریاً معامل

األجزاءمنالتخلص3.
.المصابة

2

حفار ساق النخیل ذو القرون 
الطویلة

Date palm stem borer
Psedophilus testaceus

ببةمسالكربوقواعدالجذعداخلالیرقاتتتغذى
.النخلةضعف

3

)لثاقبة النخی(حفار سعف النخیل 
Date palm leaf borer
Phonapathe frontalis

ثمھبأنفاقمسببةالسعفعلىالیرقاتتتغذى
.السعفةتموت

21



1
الصغرىدودة البلح 

lesser date moth
Batrachedra amydraula Meyr

ر من بدایة فبرای
وحتى نھایة 

یونیو

تتغذى الیرقات على األزھار
.والثمار

المصائداستخدام1.
الحقلفيالضوئیة

فيوالضوئیة
.المستودع

حشريبمبیدالرش2.
مادةمععضوي
.معدنيزیتناشرة

الثمارمنالتخلص3.
.المصابةواألجزاء

2
الكبرىدودة البلح 

Greater date moth
Arenipses sabella H

ر من بدایة فبرای
وحتى نھایة 

یونیو

ة تتغذى الیرقات على أغلف
الطلع واألزھار والثمار 

.والسعف الغض

3
دودة المخازن 
Almond moth

Cadra / Ephestia cautella

سبتمبر 
ونوفمبر أثناء

الفرز

تتغذى الیرقات على ثمار 
ي النخلة والثمار المتساقطة ف
الحوض والموجودة في 

.المخزن

:أھم أآلفات الحشریة-تابع
)الفراشات(الدیدان -2
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القشریةالحشرات 1
Date scale insect

األوراقعلىواالناثالحوریاتتتغذىالربیع والخریف
الرش 1..النمواكتمالوعدمضعفھامسببةوالثمار

بالزیت 
.المعدني

إزالة 2.
األجزاء 
.المصابة

2
النخیلدوباس

Dubas bug
Ommatisyus libycusمن بدایة ینایر

حتى نھایة مایو

علىالكاملةوالحشرةالحوریاتتتغذى
ینموعسلیةمادةوتفرزالورقةعصارة

إغالقإلىویؤدياألسودالعفنفطرعلیھا
عفةالستجفالنھایةوفيالتنفسیةالثغور
.وتموت

بق النخیل الدقیقي3
Pseudococcus brevipes

:أھم أآلفات الحشریة-تابع
الحشرات الثاقبة الماصة-3
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1
خنفساء سورینام

Saw- Toothed Grain beetle
Oryzaephilus surinamensis

سبتمبر ونوفمبر 
بالمستودعات

تغذیة تفقد التمور قیمتھا ل
الیرقات والحشرات 

بمبیدالرش1..الكاملة داخلھا
حشري
مععضوي

ناشرةمادة
.معدنيزیت

منالتخلص2.
الثمار

.المصابة

2
نخنفساء الثمار الجافة ذات البقعتی

Nitidulid beetle
Carpophilus hemipteruas L.

سبتمبر ونوفمبر 
بالحقل والمستودع

تتغذى الیرقات 
والحشرات الكاملة على 

الثمار في الحقل 
.والمخزن

3
خنفساء نواة البلح

Beatle  seed palm
Cocctrypes dactyliperda

ل تبدأ اإلصابة في الحق
ل بعد عقد الثمار وتنتق

مع التمور للمستودعات

تتغذى الیرقات 
والحشرات الكاملة على 
النواه حیث تعمل ثقوب

وتعیش داخلھا فترة 
الشتاء

:أھم أآلفات الحشریة-تابع
الخنافس-4
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1
سوسة النخیل الحمراء
Red Date Palm Weevil

Rhynchophorus

Ferrugineus

على مدار العام 

ذع على محتویات جتتغذى
ة النخلة وتؤدي في النھای
م الى موت النخلة إن لم یت

.عالجھا

وإعدامقطع1.
األجزاء
.المصابة

بریتبالكالتعفیر2.
الزراعي

.والمیكروني
2

سوسة طلع النخیل
Date palm spathe weevil

Derelomus sp.

مع بدایة ظھور الطلع
)فبرایر ومارس(

تھاجم الیرقات والحشرة 
الكاملة األزھار والثمار 

.حدیثة العقد

:أھم أآلفات الحشریة-تابع
السوس-5

Termitesالنمل األبیض1
Microtermes sp.

مدار العام
وز تتغذى الشغاالت على السلیل

.مسببة موت النخلة
ترك مخلفات فيعدم

الحقل

النمل-6
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:أھم األمراض: ثانیاً 
الضرر اإلقتصاديتوقیت ظھورهالمرضم

الرش 
بالكبریت
المیكروني

3.5بمعدل 
1000/كجم

لتر ماء 
شتاءاً، 

/كجم2.5و
لتر 1000

.ماء صیفاً 

)يدالدیبلو(تعفن قواعد األوراق 1
Diplodia leef base rot

Diplodia phoenicum (sacc)

ي بعد سقوط المطار ف
فصل الشتاء

ق یظھر المرض على العرق الوسطي لألورا
ھاجم ویبدأ المرض بتعفن قواعد األوراق ثم ی

.لةوتموت الفسی) الجمارة(البرعم الطرفي 

Vascular wiltالذبول الوعائي 2
Fusarium oxysporme

خلة ینمو الفطر خالل األوعیة الخشبیة للنعلى مدار العام
.ویسدھا مسبباً جفاف وموت الفسیلة

Black scorshاللفحة السوداء4
Alternaria spp.

الربیع والصیف 
والخریف

یلة یھاجم الفطر السعف والطلع وقلب الفس
.وقمة الجذع

Leaf spotsتبقعات األوراق5
Alternaria alternaria

.یھاجم الفطر السعف المتقدم في العمرعلى مدار العام

)الخامج(طلع النخیل ) تعفن(خیاس 3
Infloresece rot of date palm

Fusarium moniliforme

مع ظھور الطلع 
وعقب سقوط األمطار

الشدیدة قد ال تتفتح الطلعة في حالة االصابة
.حیث تتعف وتجف مكانھا

تعفن الثمار6
Fruit rot

Cladosporuim sp.

نھایة یولیو واغسطس
الة وفي نوفمبر في ح

تاخر الحصاد

ي تھاجم الفطریات الثمار في نھایة مرحلت
.االخالل والرطب

فاف تھاجم ھیفات الفطر العذق وتؤدي الى جابریل ومایومرض جرب العذوق7
العذق وموتھ
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:)الغبیر أو حلم الغبار( اآلفات األكاروسیة: ثالثاً 

أكاروس حلم الغبار 
Dustmite

یظھر في نھایة 
ة الربیع حتى بدای

الصیف

تفرز األكاروسات نسیج خیطي حول الثمار 
تظھر والعراجین یتسبب في تراكم الغبار علیھا و

لإلستھالك وال تصلحمغبرةالثمار وكأنھا 
.نوال یكتمل نموھا ویصبح ملمسھا خش، اآلدمي

ي استخدام مبید حشر
عضوي والكبریت 
ب المیكروني بالتناو

وقطع . دون خلط
األجزاء المصابة

):النیماتودا(الدیدان الثعبانیة : رابعاً 

Nimatodsالنیماتودا 
نیماتودا تعقد الجذور 

على مدار 
العام

بب تصیب جذور أشجار النخیل وتس
.ةوضعف عام للنخلاألوراقاصفرار 

رس تعقیم التربة قبل الغ
.ونظافتھا من الحشائش

الحشائش رفیعة وعریضة 
) حولیة ومعمرة(األوراق 

على مدار 
العام

عض تنتشر الحشائش النجیلیة في ب
الماء علىأحواض النخیل وتنافسھا 

.والتغذیة 

.مكافحة میكانیكیة1.

نثر مجروش المخلفت 2.
.باألحواض

:الحشائش: خامساً 
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:القوارض: سادساً 
القوارض 
على مدار والجرذان

العام

تھاجم القوارض والجرذان التمور بالمخزن 
والعذوق والثمار في الحقل كما تتلف أحواض 

.الري النخیل وتتسبب في تھریب وتسریب میاه

.محطات طعوم سامة1.
.تحطیم المستعمرات2.

:الطیور البریة: سابعاً 

فضل سجلت فترة نشاطھا خالل فترتي الصباح وقبل الغروب وتیولیوالطیور
أكیاس التكمیم)مرحلتي الخالل والرطب(الثمار عندما تكون منصفة 

:الظروف البیئیة المغایرة: ثامناً 

الحر الشدید 
اح والری،والصقیع ،
واألمطار،

على 
مدار 
العام

)الصقیع(وموتھا وراق األاصفرار -
.الحرارةدرجة رتفاع إلجفاف التمور -
.رةتساقط النخیل نتیجة سرعة الریاح الكبی-
تعفن وتلف التمور في حال تأخر الحصاد -

.وسقوط األمطار علیھا

.على مسافات مناسبةالغرس-
.اإلجراءات الوقائیة-
.الجني في الوقت المناسب-

:الممارسات الزراعیة الخاطئة: تاسعاً 

على مدار العاماألخطاء البشریة
زیادة معدالت التسمید والمبیدات

النخلةمما یؤدي الى موت 
.والتشخیص الخاطئ للظاھرة

التوازن في استخدام تلك 
المواد

28



-:الطرق الوقائیة من آفات النخیل والتمور بالحقل-أ
.واألمراضاآلفاتمنالفسائللحمایةالوقائیةالطرقإتباع-1
منھاالمزرعة،والتخلصخارجونقلھاالمصابة،والفسائلوالعذوقالسعفوجمعوقطعالمزرعةنظافة-2

.المناسبةبالطرق
.النخیلأوراقوأنسجةوالمیاهالتربةمنعیناتتحلیلنتائجعلىبناءمتوازنتغذیةبرنامجإتباع-3
.الجویةوالظروف،التربةونوع،النخلةعمرعلىیعتمدمقننريبرنامجإتباع-4
.المبیداتاستخداممنللحدمیكانیكیاً والجرذانالقوارضجحورھدم-5
.أمكنإنیدویاً ومكافحتھاواألمراضلآلفاتالمبكرالكشفأھمیة-٦
.الحمراءالنخیللسوسةالكرمونیةوالفرمونیةللفراشاتالضوئیةالمصائداستخدام-٧
.لنخیلوابالثمارالعالقةاألخرىوالموادالغبارمنللتخلصالتلوینمرحلةخاللبالماءالعذوقرش-٨
.والطیورباآلفاتواإلصابةللغبارتعرضھامنللحدالعذوقتكمیم-٩

یتمعماالمتساقطةالتموروعزلأكتوبر،فيأوقبلمنھواالنتھاءالمناسبالوقتفيالحصاد-10
.حصادھا

.األتربةمنللحدالمزرعة،حدودعلىاإلمكانقدرریاحمصداتزراعة-1١
.الصرامةعملیبعدالعضویةالزراعةفيباستخدامھاالمسموحالمبیداتمنبخلیطوقائیةرشةإجراء-١٢

.والتمورالنخیلآفاتمنالوقائیةالطرق-2
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-:الطرق الوقائیة من آفات التمور بالمستودعات-ب
.المستودعاتإنشاءعندالفنیةالمواصفاتمراعاة-١

.اآلمنةیةوالحشرالفطریةالمبیداتمنبخلیطالحصادقبلالمستودعاتتطھیر-٢

.رةمباشالتموراستالموقبلبالماء)والجدراناألرضیة(المستودعاتغسیل-٣

.علیھاشبكووضعوالشبابیكاألبوابغلقإحكام-٤

.بالمستودعاتالصاعقةالكھربائیةالمصائداستخدام-5
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.الحصادبعدوقائیةرشة-أ

.اضواألمرالحشراتضدالتلقیحبعدعالجیةوقائیةرشة-ب

ثمارالعقداكتمالبعداألكاروساتضدعالجیةوقائیةرشة-ت

.یونیومنتصفإلىمایومنتصفمن

.الفردیةاإلصاباتظھورحاالتفياإلصابةبؤررش-ث

.القوارضبمستعمراتالطعومإضافة-ج

:الطرق العالجیة المستخدمة للسیطرة على اآلفات-3
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التصنیف والتوزیع الجغرافي لسوسة النخیل الحمراء : أوالً 
العلميواسمھاالحمراءالنخیلسوسةتنتميRhynchophorus Ferrugineus(السوس)عائلھ(فصیلةإلىcurculionidae(

بأناألخرىالخنافسعنالسوسأنواعوتتمیزالسوس،وأنواعالخنافسأنواعتشملالتي)Coleoptera(األجنحةغمدیةلرتبةالتابعة

لھذهاألخرىةالشائعاألسماءومنالخرطوم،یشبھالرأسأمامطویلأنبوبيامتدادنھایةفيتوجد)القارضالنوعمنالفمأجزاء(العلیافكوكھا

خطراً أشدھاواآلفاتأھممنرینكوفورسالجنسمنالسوسأنواعویعتبرالھندیة،النخیلوسوسة،األسیویةالحمراءالنخیلسوسةالحشرة

.العالممناطقأغلبفيزرعتوحیثما،أنواعھابمختلفالنخیلأشجارعلى

األنواعرأشھومنالمختلفة،النخیلأنواعتھاجمرینكوفورسجنستحتالنخیلسوسةمنموصوفةأنواععشرةالعالممستوىعلىیوجد

.ریقیةاألفالنخیلسوسةاألمریكیة،النخیلسوسةالحمراء،النخیلسوسةبجانبالسابقللجنسالتابعةالنخیلسوسةمنالمعروفة

وقدالحشرة،لھذهلىاألصالموطنھيالھندوتعتبرالھندیة،القارةوشبھأسیاشرقجنوببلدانفيرئیسيبشكلالحمراءالنخیلسوسةتنتشر

عمان،ةوسلطنوإیران،وقطر،السعودیة،العربیةوالمملكةالمتحدة،العربیةاإلماراتمنكلفياألخیرینالعقدینخاللانتشارھاسجل

.العربیةمصروجمھوریة

المكافحة المتكاملة لسوسة النخیل الحمراء-4
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األضرار التي تحدثھا سوسة النخیل الحمراء : ثانیاً 
رراً من تسبب الحشرة أضراراً كبیرة للنخیل منھا أضرار مباشرة وأضرار غیر مباشرة، والیرقات أشد ض

.الحشرات الكاملة وفیما یلي نوضح تلك األضرار
:األضرار المباشرة-1

جویفاً داخل جذع تتغذى الیرقات على الحزم الوعائیة واألنسجة النباتیة الحیة داخل جذع النخلة، وینتج عن ذلك ت
ما تكون النخلة كما تسبب موت الفسائل والرواكیب، وتصیب قواعد الكرب مما یؤدي إلى سھولة نزعھ، وعند

شھور وقد تمتد لسنتین، وتشاھد معظم 6-2اإلصابة بالجذع فإن فترة سقوط النخلة أو موتھا قد یستغرق من 
سنة، ومع ذلك تصیب الحشرة الفسائل الصغیرة15-5االصابات على جذوع النخیل التي یتراوح أعمارھا من 

م من سطح التربة وقد تحدث اإلصابة 2والنخیل الكبیر في العمر وتحدث اإلصابة عادة على ارتفاع ال یزید عن 
.أیضاً حول منطقة التاج، وقد شوھدت بعض اإلصابات في منطقة الجذور قرب قاعدة جذع النخلة

:األضرار غیر المباشرة–2
ف األنسجة، وقد تسبب اإلصابة تعفن األجزاء المصابة بالنخیل نظراً لنمو الفطریات علیھا مما یسبب زیادة تل

.یؤدي السقوط المفاجئ للنخلة المصابة إلى أخطار على حیاة اإلنسان والحیوان
.الرائحة الكریھة الناتجة عن إفرازات الیرقات تنفر العاملین في المزرعة من أداء أعمالھم

.إنجذاب الحشرة إلى مواقع اإلصابة على النخلة
.إنجذاب خنافس الثمار الجافة إلى النخلة المصابة

Rhynchophorusیقوم النوع   palmarumنقل الموجود في المناطق االستوائیة بأمریكا الجنوبیة ب
Aphelenchoidesالنیماتودا  cocophilusاجحیث تحملھا الحشرة مع النسیج اللیفي إلى منطقة الت.
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أسباب خطورة سوسة النخیل الحمراء : ثالثاً 
.أشھر3-2منتتراوحالتيالجیلمدةلقصرالعامخاللأجیالھاتعدد-1

.والبقائيالتناسليإقتدارھامنیزیدمماحیاتھامدةخاللالمتتاليالتلقیحعلىقدرتھا-2

بمادةوتغطیةطومھابخراألنثىتصنعھاالتيبالشقوقأوالنخلةفيالموجودةالثقوبفيمحمیاً األنثىتضعھالذيالبیضعددكثرة-3

.لحمایتھصمغیة

.النخلةداخلالتيالحیةاألنسجةإختراقفيالفقسحدیثةالیرقاتمنكبیرةنسبةنجاح-4

.كبیرةمسافاتالطیرانعلىالكاملةالحشرةقدرة-5

.النخلةجذعداخلمحمیةمنھاأعدادبقاء-6

.مكافحتھاعملیاتیصعبمماالنخلةداخلمحمیةلوجودھاوالبیئیةالجویةبالظروفوالعذارىالیرقاتتأثرعدم-7

فيھائلةرعةسعنھنتجممااآلفةإنتشارمنلتحدوتعالىسبحانھهللاخلقھاالتيالطبیعیةأعدائھادونالمملكةنخیلغزتالحشرة-8

.تكاثرھامعدل

.الزراعيالبیئيللنظامالطبیعیةالظروفومالئمةللحشرةوتوافقھالغذاءوفرةساعدت-9

حصولالمجمیعمناإلنتھاءوحتىاألقلعلىشھرینإلىونصفبشھرالمحصولجمعقبلالكیمیائیةالمكافحةأعمالإیقاف-10

.وبائیةآفةإلىتحولھا

الشكلىعلتغییرأيظھوروعدمالجذعداخلالغضةاألنسجةفياإلصابةتركیزإلىنظراً المصابالنخیلاكتشافصعوبة-11

.للنخلةالخارجي

.مصرفيالسكرقصبمحصولتصیبأنھاثبتكماالزینةونخیلالتمورنخیلإصابةفیمكنعوائھاتعدد-12
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)كیفیة التعرف على وجود اآلفة(أعراض اإلصابة : رابعاً 
غیرة السن وجد أن الحشرة تصیب نخیل التمور ونخیل الزینة في جمیع األعمار ولكنھا تفضل النخیل ص

-:التالیةحتى عشر سنوات ویمكن التعرف على إصابة النخیل بھذه الحشرة بوجود أحد أو بعض األعراض
.وجود أنفاق بالجذع وقواعد السعف نتیجة تغذیة الیرقات-1
ناطق التقاء وجود نشارة خشبیة ممضوغة تخرج من الثقوب التي تحدثھا الیرقة في قواعد الكرب وفي م-2

كتل غلیظة وتكون ھذه النشارة على شكل) منطقة التاج(الفسائل والرواكیب بالنخلة أو في قمة النخلة 
.متخمرة

.إصفرار السعف والخوص في النخیل والفسائل المصابة وجفافھ وتھدلھ-3
خلة ثم یتحول خروج سائل أبیض مصفر من ثقوب اإلصابة التي تحدثھا الیرقات عند الحفر في ساق الن-4

لجذع المصاب إلى اللون البني وفي بعض األحیان یكون فقاعات وھذا السائل یسیل بكمیة كبیرة على ا
.من الخارج ویكون ذو رائحة كریھة

الساق مما موت الفسائل والرواكیب وتھتك قواعد الكرب وتھتك مناطق اتصال الفسائل والرواكیب ب-5
ب عمر في جذع النخلة یختلف عمقھا حس) أنفاق(یسھل نزعھا، وعند إزالتھا یتم العثور على خنادق 

.اإلصابة مع وجود بعض أو كل أطوار الحشرة
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 كیفیة التعرف على وجود اآلفة(تابع أعراض اإلصابة(

ة على مكن باألذن العادیة سماع صوت قضم الیرقات داخل جذع النخلة عند التغذیی-6

رة األنسجة الوعائیة أو عندما تنسج الیرقات شرانقھا، وكذلك صوت حركة الحش

.الكاملة في قمة النخیل

إلى ذا حدثت اإلصابة بقواعد السعف حول منطقة التاج فإن لون السعف یتحولا-7

.قة اإلصابةاللون األخضر المبیض ثم یصفر ویمیل وینكسر بفعل الریاح عند منط

ى األنسجة في حالة اإلصابة الشدیدة یصبح الساق مجوفاً نتیجة تغذیة الیرقات عل-8

تسقط الداخلیة وقد تنكسر النخلة عند موضع اإلصابة بالساق، أو تموت النخلة و

.شھور8-6خالل 

ھا رائحة ذبول منطقة التاج نتیجة إصابتھ بسوسة النخیل الحمراء والتي ینتج عن-9

دیمة وتصبح النخلة ع) الجمارة(كریھة یمكن تمییزھا بسھولة وفي النھایة تموت 

.الفائدة

.عند تنظیف موضع اإلصابة نالحظ وجود كل أو بعض أطوار الحشرة-10

.استخدام الكالب المدربة على اكتشاف السوسة-11
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:مصدر اإلصابة بسوسة النخیل الحمراء: خامساً 

المزارع تتلخص مصدر االصابة بسوسة النخیل الحمراء في االنتقال من المزارع المصابة إلى

:السلیمة بواسطة

.نقل الفسائل-1

.طیران الحشرات الكاملة بین المزارع-2

.نقل األطوار المختلفة في سیارات العاملین بخدمة النخیل بین المزارع-3

. عمال خدمة النخیل من مزرعة مصابة ألخرى-4

فسائل المنبعثة من النخلة من أماكن الجروح وإزالة الالكرمونانجذاب الحشرة الكاملة لرائحة -5

.التكریبوعملیات والرواكیب
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اإلجراءات الوقائیة للحد من انتشار سوسة النخیل الحمراء: سادساً 
-:االجراءات الفنیة-أ

تأوي الحشرة داخل تي  سائل المصابة وال قل الف یة ن ھو عمل نع العامل الرئیس الذي یؤدي إلى اإلنتشار السریع للحشرة  ھا ولم

-:دخول أي آفات جدیدة إلى مناطق سلیمة بالمملكة یجب تفعیل تلك الطرق وذلك بإتباع اآلتي
ظرو1. عذوق لل فار ال قات ح فة وخاصة یر طوار اآلفات المختل عریض أ جذور لت یؤثر على ال ما ال  یة الحرث الجید العمیق لحوض النخلة ب ف الجو

.والبیئیة

.النظافة المزرعیة بإزالة الحشائش حیث أنھا عوائل مناسبة لكثیر من اآلفات كما تسبب زیادة الرطوبة بالمزرعة2.

مدة 3. ھا ل یتم 5تطھیر جذع الفسیلة قبل الزراعة وذلك بتغطیسھا في محلول مبید حشري وفطري حسب المعدالت واألنواع الموصى ب قائق حتى  د

.تشبع الیاف الفسیلة بالمبید لقتل أي أطوار لآلفة

بالطین أو ا4. ھا  ثم تغطیت ھا  ید أو تعفیر یب بالمب سائل والرواك لع الف عذوق وق طع ال ید وق لیم الجر عن تق جة  جروح النات لة ال لوطمعام ألسمنت المخ

.بالمبیدات

م5. لتخلص  تة وا لة والمی یب وجذوع النخیل المزا لة الرواك نواتج التقإجراء عملیات التقلیم السنوي وإزالة الكرب واللیف والسعف القدیم وإزا لیم ن 

عض أ ھا ب كاثر فی یث تت ضویة، ح فات الع لروث والمخل كوام ا لة أ كذا إزا فات، و مأوى لآل كون  تى ال ت عة ح خرى بالمزر فات األ طوار والمخل

.مع قلع الفسائل الزائدة عن األمھاتOryctesالحشرات مثل یرقات 

.لتقلیل نسبة الرطوبة بالبساتینWater managementتنظیم عملیة الري وتحسین وسائل الصرف 6.

.التسمید المتوازن ألشجار النخیل حتى یصبح النخیل قویاً واألنسجة غیر رخوة مقاومة لإلصابة7.

.عند إنشاء مزرعة نخیل جدیدة یتم غرس الفسائل متباعدة عن بعضھا لتقلیل نسبة الرطوبة وبالتالي نسبة اإلصابة8.
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-:الطرق المیكانیكیة -ب
جور1. یر ال لع إستئصال جمیع أشجار النخیل المصابة، على أن یتم رشھا قبل قلعھا، مع رش وتعف كان الق ة م

طع صغیرة وت لى ق لة إ طع النخ مع وردمھا، ورش الجذور لقتل أي أطوار لحشرة سوسة النخیل ثم تق قل  ن

ك قاً  حرق حر لدیزل وت ھا ا سكب علی خارج المزرعة، وی فرة  لى ح لع والتقطیع إ ثم جمیع مخلفات الق امالً 

افحة ھذه سم ثم تدك بالبلدوزر ویعتبر االستئصال طریقة جیدة لمك100-50تغطى الحفرة بالتراب إلرتفاع 

.الحشرة ومنع إنتشار اإلصابة

كون مصدراً ) المجذب(Beheadحصر النخیل المقطوع الرأس 2. ھا حتى ال ت صالھا وحرق وسرعة إستئ

.لعدوى النخیل السلیم

تي تع3. یة وال صحابھا دون عنا مأوى إزالة النخیل بالمزارع المھملة واالستراحات المنزلیة التي تركھا أ بر  ت

عدو ماً ل صدراً دائ ھا م ما یجعل یل م فارات النخ یل وح سة النخ شرة سو ھا ح شرات وأھم من الح یر  ى لكث

.المزارع السلیمة

فاع 4. بة إلرت سن بالتر صة صغیر ال جذور النخیل وخا قة مھاجمة ) كرسیة(سم 20تغطیة  لى األقل إلعا ع

.الحشرة لھا
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-:استخدام المصائد الضوئیة-ج

ل صید الحشرات الكام ضوئیة ل فار تستخدم المصائد ال ة لح

تي تم سعف وال فار ال ساق وح فار ال یل وح ھد عذوق النخ

.لإلصابة بحشرة سوسة النخیل الحمراء
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-:مكافحة اآلفات الثانویة-ھـ
قرون1. ساق النخیل ذو ال فار  ھا ح سة النخیل وأھم لة مكافحة اآلفات التي تساعد على انتشار إصابة سو الطوی

مراء مكاناً لوضع وحفار العذوق وحفار سعف النخیل والفئران حیث تسبب حفر وثقوب تھیئ لسوسة النخیل الح

راء، ویستخدم في البیض ولذا فإن مكافحة ھذه اآلفات لھ أھمیة كبیرة لتقلیل اإلصابة بحشرة بسوسة النخیل الحم

ل مة النخ یر ق مع تعف بة  لة التر لة مكافحتھا المصائد الضوئیة والرش واستخدام أسلوب الحقن أو معام قاً لحا ة طب

.وموقع اإلصابة

.المبیداترش أشجار النخیل السلیم بالبساتین المصابة أو المجاورة لھا كإجراء وقائي بالمواد الطاردة أو ب2.

ح3. ھا وت سھا فی شر نف لة تح شرات الكام یث أن الح یر، ح یدات التعف حد مب قة األوراق بأ یر منط ضع تعف اول و

.البیض بھا

ھد اإلصابة4. سة استخدام الطعوم السامة لمكافحة القوارض ألنھا قد تعمل أنفاق في جذوع النخیل مما تم بالسو

.أیضاً 

تل5. ندان لق یل أو الل ثل الكاربا شریة م یدات ح بالمزارع بمب ضوي  سماد الع مة وال كوام القما یر أ قات تعف یر

.حفارات العذوق
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.التأكد من خلو المنتج من متبقیات المبیدات-5
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43

یداتاالحتیاطات التي یجب مراعاتھا عند تأمین واستخدام المب

نوع المبیدإسم المبیدم
حشريAlachlorاالكلور1
حشريAmitrazامتزاز 2
حشريAldicarbالدیكارب 3
حشائشAcetochlorاسیتوكلور 4
حشريBeta-cypermthrinبیتا سایبر مثرین 5
حشري مكافح لالرضةChlorfenapyerكلورفینبیر 6
حشريCarbarylكارباریل 7
حشائشClorophenolكلوروفینول 8
حشائشCadmium&cadmiumcompoundsالكادیمیوم ومركباتھ 9

تبخیرCarbontetrachlorideرابع كلورید الكاربون 10
نیماتوديCarbofuranكاربوفیوران 11
أكاروسيChlorobenzilateكلوربنزلیت 12
حشريCyhalothrinسابھالوثرین 13
تبخیرCarbon disulphideكاربوداي سلفاید 14
حشائشDiclofap-methylدیكلوفاب میثایل 15
حشريDiazinonدیازینون 16
تبخیرEthylene chlorideكلورید االثلین 17
تبخیر طارد للحشراتEthylene oxideاوكسید االثلین 18
أكاروسي-حشري Fenthionفنثیون 19
حشريFurfuralفرفورال  20
حشائشFlurenolفلورینول 21
أكاروسيFenothiocarbفنثوكارب 22
حشريFormothionفورمثیون 23
حشريHydramethyinonھایدرامیثنون 24
فطريImazalilایمازلل 25
حشريMalathionمالثیون 26
حشائشMonuronمونیرون 27
حشائشMecopropمیكوبروب 28
29MGK repellentطارد للحشرات
تبخیرNaphthaleneنافثالین 30
فطريOxadixylاوكسیداكسل 31
حشريPermethrinبرمثرین 32
حشائشPhenothiolفینوثول 33
حشريPhenothrinفینوثرین 34
حشائشPropanilبروبانیل 35
حشريPropozurبروبوكسور 36
فطريQuintozeneكونتوزین 37
حشريRotenoneروتینون 38
حشائشTrifuralinتریفیورالین  39
حشريTrichlonfonترایكلوروفون 40

على أن تكون المبیدات في صورة سائلة قدر اإلمكان خاصة التي ترش-1

.الثمار بعد العقد

.أن تكون المبیدات قابلة للخلط قدر اإلمكان ومتخصصة-2

.مبیداتتغییر المواد الفعالة سنویا حتى ال تكتسب األفة مناعة ضد ال-3

.افحةاستخدام مبید یحتوى على أكثر من مادة فعالة لزیادة كفاءة المك-4

.التأكد من تاریخ التصنیع وتاریخ االنتھاء-5

.االلتزام بالمعدالت الموصي بھا على العبوات وفترات التحریم-6

.استخدام مادة ناشرة مع المبیدات التي تتطلب ذلك-7

.ضرورة معادلة حموضة محلول الرش قبل االستخدام-9

.استخدام المیاه ذات الملوحة المنخفضة في محلول الرش-10

.ایقاف الرش مع درجات الحرارة المرتفعة وھبوب الریاح واألمطار-11

.تأمین المبیدات مرة واحدة في السنة مع عمل مخزون للطوارئ-12

.تجنب المبیدات المحظورة  االستخدام كما بالجدول الموضح -13

قائمة ببعض المبیدات المحظور استخدامھا عالمیاً 

م2017وزارة البیئة والمیاه والزراعة السعودیة، : المصدر



التلقیح: البرنامج الزراعي الخامس

-:یتناول ھذا البرنامج شرح النقاط التالیة
.التزھیرموعدحسبالنخیلأصنافتقسیم1.

.منھاوالشائعالمختلفةالتلقیحطرق2.

.خصوبتھاحیثمنالفحولتصنیف3.

.التلقیحقبلاللقاححبوبتحلیلأھمیة4.
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.تقسیم أصناف النخیل حسب موعد التزھیر1.
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2 .^ *#  ℠7 ".

.التلقیح الیدوي-1

).اآللي(التلقیح المیكانیكي -2

.التلقیح بقطع اإلسفنج-3

.التلقیح  المائي. -4

.التلقیح  الھوائي-5

.التلقیح بالحزم الذكریة-6
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تصنیف الفحول من حیث خصوبتھا-3

المتوسطم2012موسم م2011موسم تصنیف الفحولم
%العدد%العدد%العدد

فحول منتجة ألغاریض بھا بودرة 1.
370198.7372599.3371399حبوب اللقاح

بھا فحول عقیمة تنتج أغاریض لیس1.
270.7170.4220.6بودرة حبوب اللقاح

ر فحول خنثى بھا ثمار صغیرة غی1.
220.680.2150.4)عدیمة النوى(اقتصادیة 

.م2012م، 2011جدول يوضح تصنيف الفحول من حيث خصوبتها خالل موسمي 

فحل خصبفحل عقیمفحل خنثى 47

.األغاریض العقیمة لونھا أصفر واألزھار ملتصقة بالشمراخ من الصعب تساقطھا



خف ثمار النخيل والعذوق: البرنامج الزراعي السادس 

-:یتناول ھذا البرنامج شرح النقاط التالیة
.)الثمارلجودةالمحدد(الثمارخفمنالھدف1.
.والعذوقالثمارلخفالمختلفةالطرق2.
واألصنافالخفبرنامجفيالنخلةتكلفة3.

.المستھدفة

48

التمورلجودةالمحددةالبرامجأھممنالبرنامجھذایعتبر



طرق الخف التي تجرى على األصناف طویلة وقصیرة العذوق لتحسین جودة الثمار
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:باإلضافة إلى طرق الخف السابقة یوجد طریقتان للخف الكیمیائي باستخدام اآلتي

 وتستخدم لخف األزھار وجاري التجارب علیھاالجبریلیكمادة حمض.

 المطر(الخف بالماء.(

 ولم تعطي نتائج إیجابیة) بماكینة خف الثمار(الخف المیكانیكي.

أما عن متوسط تكلفة خف ثمار النخلة تتضح من المعادلة التالیة:

 لایر30= نخلة /عذق12× ) لایر2.5(متوسط تكلفة خف العذق
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مشروعات جدول یوضح عدد العذوق المقترح تركھا على النخلة مقارنة بإجمالي الطلع الناتج عند تطبیق برنامج الخف ب
.سعفات10-8اإلدارة الزراعیة، مع مراعاة عدد السعف على النخلة بحیث یكون لكل عذق من 

)النخیل المثمر ألول مرة5-1الحاالت(مالحظة 
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18األول، تشرین29 52

صقعيمجدول



18األول، تشرین29 53

خضريونان



18األول، تشرین29 54

خالصعسیلة



18األول، تشرین29 55

سكريھشیشي



لعذوقتعديل وتسنيد وتكميم ا: البرنامج الزراعي السابع 
-:التالیةالنقاطشرحالبرنامجھذایتناول

.منھوالھدفالعذوقتعدیل1.

.منھوالھدفالعذوقتسنید2.

.منھوالھدفالعذوقتكمیم3.

.العذوقتكمیممناالقتصاديالعائد4.
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لایر 5×كجم5= نخلة وقیمتھا باللایر/متوسط التمور المتساقطة•
.لایر25=

عذوق 10= متوسط عدد عذوق النخلة واحتیاجاتھا من أكیاس التكمیم•
.لایر8.0=ھللة سعر الكیس0.80×أكیاس10أي 

سنوات، فتكون تكلفة األكیاس3ونظراً ألن كیس التكمیم یستخدم لمدة •
لایر تقریباً 3=للنخلة بالسنة 

.لایر22=لایر3-25= یبلغ العائد االقتصادي من تكمیم النخلة الواحدة•
مار باإلضافة إلى مزایا التكمیم األخرى مثل الحفاظ على جودة الث•

.وسھولة الجداد

:البیان التالي یوضح اقتصادیات تكمیم صنف الونان كمثال
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)الجداد–الخراف (الحصاد : البرنامج الزراعي الثامن 

-:یتناول ھذا البرنامج شرح النقاط التالیة

لھایفضالتىالصوروعلىالمناسبةالنضجمراحلفيالصنفحصادیراعى1.

.كنممعائدأقصىذلكمنیحققحتى)تمر–رطب–منصف–بسر(المستھلك

.التموروتخزینوتغلیفوتعبئةوفرزنقلآلیة2.

.عام15عمرالنظیفةالزراعةنظامتحت)سكريصنف(النخلةتكلفةمتوسط3.

.عام15عمرالنظیفةالزراعةنظامتحت)سكريصنف(النخلةمنالعائدمتوسط4.
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بالريال) كمثال" ةسن20أكبر من عمر "السكري  (العائد االقتصادي من النخلة 
:في الزراعة النظيفة) لصنف السكري(متوسط تكلفة النخلة المثمرة -أ

باللایرالتكلفةنوع المصروفاتم

33.قسط استھالك النخلة المثمرة1
6.استھالك األصول الثابتةقسط 

13.العمومیة واإلداریةالمصروفات 2

7.اللقاححبوب 3

ــة 4 ــیح (العمال ــة–تلق ــرش-التســمید-خدمــة رأس وحــوض النخل -ال
).الحصاد

40

19.األسمدة5

12.المبیدات6

4.التكمیمأكیاس 7

10.المحروقات8

70).وھي الخف حبھ حبھ والخرافالمنتجلرفع جودة (العمالة 9

219إجمالي 59



:النظيفةمتوسط عائد النخلة من التمور تحت نظام الزراعة -ب
القیمةالبیانم

كجم60.كجم/إنتاج النخلة.م1

لایر9.لایر/سعر الكیلو جرام.م2

لایر540.لایر/العائد3

لایر219.سنة/لایر/تكلفة النخلة3

سنة/لایر321*لایر /صافي إیراد النخلة4

.خالف قيمة الفسائل اليت خيتلف عددها وسعرها من صنف إىل آخر*
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صور توضح الفرق بین جودة تمور السكري
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10=5×برنامج2-
20=10×برنامج2-

45=15×برنامج3-
25=25×برنامج-
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سنة20تحت ظروف الزراعة العضویة والزراعة النظیفة عمر ) كمثال(السكري النتاجالتقییم االقتصادي : ثالثاً 
المصروفاتتبنید. أ

سنة20تحت ظروف الزراعة العضویة والزراعة النظیفة عمر ) كمثال(السكري النتاجالتقییم االقتصادي : ثالثاً 
المصروفاتتبنید. أ

النظيفة الزراعة ة العضو الزراعة املصروفات نوع م

35 35 املثمرة النخلة الك اس قسط
1

8 8 الثابتة صول الك اس قسط من املثمرة النخلة ب نص

13 13 ة دار و العمومية املصروفات من النخلة لفة ت 2

7 7 اللقاح حبوب من النخلة ب نص 3

98 109 العمالة من النخلة لفة ت 4

19 23 سمدة من النخلة لفة ت 5

9 15 املبيدات من النخلة لفة ت 6

4 4 التكميم أكياس من النخلة لفة ت 7

10 10 املحروقات من النخلة لفة ت 8

206 224 املجموع
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متوسط االنتاج والعائد. ب

مالحظات النظيفة الزراعة ة العضو الزراعة البيان

60 52 كجم النخلة، إنتاج متوسط

جملة أسعار 8 13 ال ر جرام، الكيلو سعر متوسط

480 676 اال ر ، العائد

206 224 ال ر النخلة، لفة سنة/ت

274 452 ال ر النخلة، دخل .صا
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التوصیات: رابعاً 

رقمان

كجم/لایر5 نخلة/كجم 50

مھارتان

التوثیق المتابعة
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