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  شجار النخیل الكبیرةنقل وزراعة أمواصفات 
  في العمر والحجم

  

  جمعیة فالحة ورعایة النخیل السودانیة
  

ختصار الوقت یات التشجیر ذات اهمیة كبیرة في إفي عمل  ستخدام االشجار الكبیرة والعالیة او الفسائل الصغیرةبعد إ
ارتفاعها عادة  ویعترض نقل اشجار النخیل الكبیرة التي تزید. والكبیرة والقیام بعملیات التنسیق السریع للنباتات الناضجة

متار بعض المصاعب الفنیة التي البد من تالفیها لیكون النجاح حلیفها على ثالثة أ
الموت فیها وتقلیل التكالیف الباهظة التي ترافق هذه العملیة ویجب   وللتقلیل من نسبة

  :قل والزراعةمراعاة مایلي عند اجراء عملیة الن

أن یكون النخیل المراد نقله وزراعته من صنف معروف یالئم طقس  -1
و د خطیب او ود لقاي او االصناف العالمیة   الخرطوم ویفضل مشرق

  .الممتازة والمتعارف علیها عالمیاً 

 .عند النقل یزال جزء مقدر من جرید النخیل یرش بمحلول ضد التنج -2

متر حسب حجم ساق النخلة  4-1متر وبقطر  5- 2بمسافة تبدأ من  یحفر خندق دائري حول ساق النخلة -3
 .لتكوین مایسمى درابة

تقتلع النخلة مع الكتلة الترابیة بعد احاطتها بهیكل حدید خاص بواسطة رافعة قادرة على ذلك وتوضع النخلة  -4
ة التي تحوي الجذور فور اقتالعها في الشاحنات التي ستنقلها الى اماكن الغرس على ان تلف الكتلة الترابی

 .بخیش لحمایتها من الجفاف اثناء النقل وقبل الزراعة

یجب لف الجزء االخضر من الجرید بالخیش لحمایة القمة النامیة من التأثیرات الخارجیة والمناخیة والتقلیل من  -5
 .شهور 3النتح مع ترك هذا الخیش على النخلة مدة ادناها 

متر وتدفن بمخلوط    x 1,5  -2متر    2- 1,5لغرس النخلة بابعاد  یجب ان یكون حجم الحفرة المجهزة  -6
 .رمل خالیة من االمالح حیث ان النخیل یحتاج الى تربة خفیفة رطبة% 50طمي % 50تربة مناسبة تكون 

 .ویتوالى الري مع الدفن فوراً 
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 1متر الى  2/1تغرس النخلة في الحفرة المعدة بشكل عمودي وعلى عمق اكبر بقلیل مما كانت علیه یقدر بـــــ  -7
في الحفرة وتحدید المستوى الذي  متر بقصد تثبیت الشجرة وتمكینها من مقاومة الریاح وبعد وضع النخلة
لتربة المجهز حولها على ان یدرك سنزرع فیه ویزال ما حول الجذور من اسالك وخیش ویبدأ بوضع مخلوط ا

جیدا اثناء االصناف بقصد منع تكوین جیوب هوائیة حول الجذور وتضاف التربة بهذا الشكل حتى الوصول 
حتى تقوم بامتصاص الماء ثم الى مستوى السطح العلوي للكتلة الترابیة بعد ذلك تروى الحفرة وتمالْ بالماء 

ضافة مخلوط التربة ودكه حول الجذور حتى یعاد سقى الحفرة واشباعها بالماء یومیًا او یومًا بعد یوم یعاد إ
قد تصل الى شهر بحیث تضمن ترطیب التربة حول الجذور مع التأكید على الري  على حسب الطقس ولفترة 

 .المنتظم

یومي المستمر وكذلك تغطیة االرض ثناء ارتفاع درجات الحرارة یلجأ الى الترطیب والري الفي الصیف وأ -8
 .لتقلیل التبخر وللمحافظة على الرطوبة في التربة) من سعف النخیل(المحیطة بالنخلة بغطاء ارضي 

، من النقاط المهمة التي یجب  للمحافظة على رطوبة التربة عالیة وللتخلص من الفراغات الهوائیة النخیل  ري -9
ملم یومیا او  50وذلك بأن تروى االشجار حتى االشباع وبمعدل .  شجارنتباه الیها اثناء وبعد زراعة االاإل

  .لتر ویجب ان تدك التربة حول الجذور قدر المستطاع 150مایعادل 

  عن جمعیة فالحة ورعایة النخیل السودانیة 2010یولیو  11مجلة النخیل  عدد : المصدر

  


