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 نخلة البلح ثنائية
المسكن اى أن 

األشجار المذكرة 
موجودة على نبات 
والمؤنثة على نبات 

أخر وبالتالى االزهار 
المذكرة بتكون على 

 االنثى واالزهارنخلة 
 اخرىعلى نخلة 

 



 خطوات تلقيح النخيل اليدوي

إزالة األشواك 
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 العسبانإزالة 



نخلة جاهزة للتلقيح 



طلع النخلة بداية خروجه 



 عد فترةب الفحلطلع 

طلع الفحل لع ق 
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وهي في غالفها الفحالشماريخ  عذق 

 بالكافور  للعذقالخارجي الغالف يدعى 



 كثافة البودرة البيضاء
الخارجة من وسط 

 الفحالزهرات النخل 



 االبيضوغالبا ما يستخدم الطلع 
 الرطب في التلقيح بعد استخراجه

من الفحل مباشره وفي حال زاد عن 
فأنه يجفف على ضوء ........ الحاجه

 الشمس
 ايألن يمكن تجفيفه واستخدامه في 

 وقت
   البودرهالبيضاء وهي مثل  المادهألن 

وحتى بعد التجفيف  موجودهتكون 
 وهي التي تلقح النخيل
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ويظهر  الفحالشماريخ النخل حد ا
 زهراته والبودرة التي تخرج منها



 الذكريهالشماريخ 

http://imageshack.us/


 ينفتح الغالف
" الكافور  " الخارجي

 فيكون بهذا الشكل



 باالنفالق العذوقبدأ احد 
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 ينفتح الكافور بالكامل
ليكون بهذا الشكل وحينها 

أصبح جاهزاً  الِعذقفإن 
  للتلقيح

 



 التي تم تلقيحها العذوقبعض 



 اونأخذ شماريخ من الذكر خمس 
ستة ثم نضعها عشوائي في وسط 

ثم نقوم بربطه ربطا جيدا  العذق
 النخل  عسيبمن  بخوصة
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مذكرة ازهار 



مؤنثة ازهار 



مؤنثة ازهار 



 (التنبيت)النخيل تلقيح 
بعد قلع الطلع من الفحل 

 نقوم بسحل أو تقطيع الطلع
 اعواد الى
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 6 الى 4ثم نربط بسعف النخيل من  
 (  النخلهحسب نوع )من الطلع  اعواد

ويمكن خلط الطلع اليابس مع الرطب 
 (افضل ويكون)

المراد  النخله الىومن ثم نأخذها 
 تلقيحها

عند  النخلهفوق  الىنذهب مباشره 
 طلعها
طلع الفحل في طلع ( النبات)ونضع 
 المراد تنبيتها النخله

 النخيلومن ثم ربطها بسعف 
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التلقيح بوضع بعد  العامل يقوم
كيٍس كرتوني حتى يتم حفظ اللقاح 

بشكل مؤكد وفي السابق كانوا 
ومفردها خيشه أو  خياشيضعون 

وهذه ... أي قطعة من القماش 
  بالكمامالطريقة تُسمى 

 

 
 يجب أن تتم عملية التلقيح بمجرد

األنثوي ألنه كلما تأخر  القنوانشقاق 
التلقيح كلما قلت فرصة اإلخصاب 

وبالتالي تقل نسبته ، لذلك يتابع النخيل 
 ويتم التلقيح له أوالً بأول 



 العجيب في األمر أن بعض
النخيل يخرج منه ما ُيسمى 

وهي ... ومفردها فرخ  بالفراخه
صغيرات تتفرع من أمها  نُخيالت

وتبقى مالصقة لها لعدد من 
السنين حتى يقوم الفالح بقطعها 

   هذه والصورة... وركزها لوحدها 
الصغيرة التي  الفراخمن لواحدة 
 بعذقينحملت 



 :أو أثر اللقاح على صفات الثمار ومواعيد النضج الميتازينياظاهرة 
 
 الميتازينياإن اصطالح Metaxinia  يقصد

تأثير اللقاح المباشر على الثمرة  به
من حيث الحجم والشكل ( اللحم والنواة)

واللون وموعد النضج ويختلف هذا 
والتي  Xinia الزينيااالصطالح عن ظاهرة 

تأثير اللقاح على التركيب  بهايقصد 
والجنين وتنحصر  لألندوسبرمالوراثي 

التطبيقية في إمكانية  الميتازينياأهمية 
االستفادة منها في تقديم أو تأخير 

 مواعيد نضج الثمار
 

وقد أمكن بعد دراسات عديدة واستخدام 
حبوب لقاح من فحول مختلفة إمكانية 

يوم  15-10تبكير النضج بما يتراوح بين 
( 8-4)من األصناف المبكرة وحوالي 

أسابيع بالنسبة لألصناف المتأخرة كما 
تأثيراً متفوقاً في حجم  األفحلكان لبعض 

الثمار ووزنها ولونها ومكوناتها من 
 .الخ..السكريات

 



 في  الميتازينيمما تقدم نرى أن التأثير
مواعيد النضج لألصناف المبكرة في المناطق 
الحارة الجافة ليس له أثر هام ولكنه ذو تأثير 

بالغ األهمية في األصناف المتأخرة التي يتأخر 
شهر  مابعدنضجها في بعض المناطق إلى 

 كانون أول وقد يعرضها للتأثر بالصقيع 
 

وكذلك في المناطق التي تسقط أمطارها في 
الخريف، ألن تبكير النضج في هاتين الحالتين 

وقد تنتقل . يكون ذات فائدة اقتصادية كبيرة
البذرية  األفحلللقاح إلى  الميتازينيةالتأثيرات 

الناتجة من الجيل الثاني، وينصح بعض الباحثين 
بأنه يجب عند إجراء تجارب التلقيح لدراسة 

 المحلية ،  األفحلللقاح  الميتازينيالتأثير 
 

المحلية أفحالً أخرى  األفحلأن يغرسوا مع 
األصناف المؤنثة الموجودة حتى تكون  بهاوتلقح 

 بهاأخرى وتلقح  ألفحلمقارنة التجارب شاملة 
األصناف المؤنثة الموجودة حتى تكون مقارنة 

ذات خصائص وراثية  ألفحلالتجارب شاملة 
 متباينة 



 عوامل نجاح التلقيح 

  تجرى عملية التلقيح تحت أشعة الشمس 
 
 تجنب إجراء عملية التلقيح أثناء هطول

 األمطار أو في أوقات الغيوم أو الضباب 

 يجب التأكد من حيوية حبوب اللقاح
 وصالحيتها للتلقيح 

 الكمية الكافية من  القنويوضع في
شماريخ حبوب اللقاح التي تعمل على 

 تلقيح األزهار المؤنثة

 تؤخذ حبوب اللقاح من ذكر تتوفر فيه
 :الشروط التالية 

 
 أن تكون حبوب اللقاح ذات حيوية ورائحة شديدة

 يمكن معرفتها من كثرة عقد الثمار عند التلقيح

 أن يؤخذ اللقاح من نخيل معروف بكثرة
 إخصابه وجودته 

 عدم تساقط األزهار من شماريخها عندما
 تجف 



 اليدوي بالتنبيثمقارنته  ولي اآل التنبيثمزايا:   

 
 

   كلفة عملية  وتقليل الجهد
حيث ، التنفيدو السرعة في  التببيث
نخلة في اليوم  300 تنبيثيمكن 

تلقيح  سعة  ماكنةباستخدام 
نخلة باستخدام  4000 وكغم 25

كغم المحمولة 50تلقيح سعة  ماكنة
 على مركبة

 االقتصاد في كمية بودرة حبوب
 اللقاح

 افحلنظرا لكون مصدر النبات من 
تكون هده الحالة  عندئدمتعددة 

 مواصفات الثمار وايجابية في عقد 

 وقت  ايتوفر بودرة حبوب اللقاح في
خزنها المكانيةو دلك  التنبيثخالل موسم 

  



 لياآل التنبيثخطوات عملية   : 

 و  باول اوالالناضج  الدكريجمع الطلع
 الخارجي غالفه ازالة

   تجفيفه في غرفة خاصة تكون درجة
لمدة  ودرجة مئوية  32-28الحرارة داخلها 

 تهوية جيدة وداثساعة     72

 استخالص بودرة حبوب اللقاح بواسطة
 اويدويا استخالص حبوب اللقاح ماكنة

 تجفيف بودرة حبوب اللقاح 

 تخلط البودرة مع الطحين الناعم الجاف
تسع  الىبواقع ملعقة بودرة حبوب اللقاح 

تخلط جيدا ثم توضع في  ومالعق طحين 
 الماكنةاللقاح الموجودة في  خليطحاوية 

 التمور اصناف بختالفهذه النسب تختلف 

 يتم رش الخليط  الماكنةبعد تشغيل محرك
المتفتحة بواسطة  االنثويةعلى الطلعات 

 الضغط على المقبض اليدوي



 بعد  التنبيثعملية  اجراءيفضل
 الساعة العاشرة صباحا

 هبوب  اثناء التنبيثعملية  اجراءعدم
 الرياح الشديدة

 امطارما سقطت  ادا التنبيثيعاد 
 بداهخالل فترة ستة ساعات من 

 6 - 3بعد  االلي التنبيثتجرى عملية  
تعاد  وطلعة   اولمن تفتح  ايام

و لثالث مرات          اسبوعالعملية بعد 
 وحسب الصنف  وللنخلة الواحدة 
 العوامل الجوية

 اكياستخزن البودرة الفائضة في 
توضع في  وتغلق جيدا  وبالستيكية 

درجة مئوية  18الفريزر تحت درجة 
 تحت الصفر






