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ارتك���ز املركز الوطني للنخيل والتمور على العلم واملعرفة كاأ�س���ا�س 
للعمل الذي �س���وف يح�س���ن من جودة اإنتاج التمور وح�س���ن التعامل 
م���ع النخلة. فبداأ بالرتكيز على ن�س���ر املعرفة يف التعامل مع النخلة 
وت�سحي���ح الأخطاء ال�سائعة يف مزارع النخيل. ومن دواعي �سرورنا 
ان يك���ون اأول ا�سدار ملطبوع���ات املركز, هذا الكت���اب "ممار�سات 
خاطئ���ة يف زراع���ة وخدمة نخل���ة التمر وو�سائ���ل معاجلتها" والذي 
ن�س���األ اهلل اأن ينف���ع به جمي���ع مزارعني النخي���ل يف اململكة العربية 

ال�سعودية والوطن العربي .

ونتطلع اىل تق���دمي ميزد من الن�سرات املعرفي���ة والعلمية والبحثية 
لتعميمه���ا عل���ى جميع املهتمني م���ن مزارعني وحمب���ني وخمت�سني 
لتع���م الفائدة وحت�س���ني اإيرادات املزارعني وتعظي���م الإ�ستفادة من 

مدخالت الإنتاج.

تقدمي

الرئي�س التنفيذي للمركز
اأ.د عبدالرحمن بن عبدالعزيز اجلنوبي
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مقدمة
تنت�س���ر نخلة التمر عل���ى امتداد الوطن العربي م���ن موريتانيا حتى 
اخلليج العربي, وهي ال�سجرة املنا�سبة بيئيًا للمناطق اجلافة و�سبه 
اجلاف���ة الت���ي تغطي نح���و 90 % م���ن م�ساحة الوط���ن العربيوميكن 

تق�سيم مناطق زراعة النخيل يف الوطن العربي كما يلي:

مناط���ق الواح���ات: ومتت���د ع���ر ال�سح���راء العربية من . 1
موريتاني���ا , اإىل اجلزائ���ر , اإىل تون�س , اإىل ليبيا , و�سوًل 
اإىل م�س���ر, وتنت�س���ر فيها زراع���ة الأ�سن���اف ذات الثمار 

ن�سف اجلافة وبع�س الأ�سناف ذات الثمار اجلافة.

املناطق الداخلية: وهي املناطق الواقعة يف م�سر, وليبيا, . 2
وال�سعودي���ة, وعمان, و�سوري���ا, وال�س���ودان, وتنت�سر فيها 

زراعة الأ�سناف ذات الثمار اجلافة.

املناط���ق ال�ساحلي���ة: ومتتد عل���ى �سفاف البح���ر الأبي�س . 3
املتو�س���ط, والبحر الأحمر, واخللي���ج العربي, وتزرع فيها 

الأ�سناف ذات الثمار الرطبة ون�سف اجلافة.

مناط���ق �سف���اف الأنهار: ومتت���د على �سفاف اأنه���ار النيل, ودجلة 
والف���رات, و�سط الع���رب, وتنت�سر فيها زراعة اأج���ود اأ�سناف نخيل 

التمر

تتميز زراعة النخيل باأنظمة وامناط زراعية خمتلفة هي.
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1 . النظ���ام املكث���ف: وه���ذا النظ���ام تتواج���د فيه ث���الث طبقات 
)م�ستويات( زراعية هي:

	.)امل�ستوى الأول )ومتثله اأ�سجار نخيل التمر

	.)امل�ستوى الثاين )ومتثله الأ�سجار املثمرة

	 امل�ستوى الثالث)ومتثله الزراعة التحتية- حما�سيل
احلبوب, واخل�سراوات, و املحا�سيل العلفية(.

2. النظام املت�سع: وتتواجد فيه طبقتني اأو م�ستويني زراعيني, هما:

	.)امل�ستوى الأول )ومتثله اأ�سجار نخيل التمر

	 امل�ستوى الثاين ومتثله الزراعة التحتية, وحما�سيل
احلبوب, واخل�سراوات, واملحا�سيل العلفية(.

3. النظام الأحادي: زراعة اأ�سجار النخيل فقط.

4. النظ���ام املختل���ط: الزراعة املختلط���ة لنخيل التم���ر والأ�سجار 
املثمرة واملحا�سيل)اخل�سراوات, واحلبوب, والأعالف(.

5. الزراع���ة على حواف املزارع: زراع���ة النخيل كم�سدات للرياح 
حلماية املحا�سيل املختلفة. 

وهن���اك العديد من املمار�س���ات الزراعية اخلاطئ���ة يف التعامل مع 
نخل���ة التم���ر �س���واء يف الزراعة او عملي���ات اخلدم���ة ن�سعها  امام 
املهتمني من خالل هذه الن�سرة املب�سطة التي هي مالحظات عملية 

وميدانية من واقع التجربة والدرا�سة
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اوال: فصل 
الفسائل وزراعتها
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1- عدم  اإزالة الرواكيب)الف�سائل الهوائية( من النخلة 
الأم

الرواكي���ب ومفرده���ا الراك���وب وله���ا ع���دة ت�سمي���ات )الطاعون, 
والرادف, والعاق, والدمل( ي�سمى الراكوب )الطاعون( لأنه يتكون 
يف مكان مرتفع عل���ى جذع النخلة ولي�س يف قاعدتها. والراكوب هو 
ا�سا�س���ا برع���م �ساكن يف اإبط قاع���دة الورقة ويبقى لف���رتة طويلة, 
وم���ا اإن تتوافر الظ���روف املالئمة له اأو تزول اأ�سب���اب �سكونه, حتى 
ينم���و مكونًا منوًا خ�سريًا يف موقع قاعدة الورقة التي كان يف اإبطها 
عل���ى اجل���ذع. اإن قلة ج���ذور الراكوب جتعل ن�سب���ة جناحه اأقل من 
الف�سائ���ل القاعدي���ة, ولكن الإكثار ب���ه منت�سر يف اأ�سن���اف النخيل 
اجلافة )الركاوي , واجلونديلة, والرمتودة( يف ال�سودان, وكذلك 

ت�ستعمل هذه الطريقة لالإكثار يف تون�س وموريتانيا.
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املعاجلة
 اإزالة   الرواكيب من على  النخلة الأم وذلك بتجذيرها ثم ف�سلها 
وع���دم تركه���ا تك���ر وتنمو حتى تثمر وه���ي على  النخل���ة الأم لأنها 
�ست�سبب �سعف منو النخلة الأم و توؤثر على حالة الإثمار فيها ويوؤدي 
ذل���ك اإىل �سعف احلا�سل و�سغر حجم الثم���ار ويتم ت�سجيع تكوين 
اجل���ذور على الراكوب, خا�سة يف الأ�سن���اف قليلة الف�سائل, بو�سع 
الرتبة ح���ول قاعدة الراكوب اإذا كان���ت الرواكيب قريبة من �سطح 
الرتب���ة, اأما اإذا كانت بعي���دة عن �سطح الرتب���ة فن�ستعمل �سناديق 
خ�سبي���ة اأو ال�سفي���ح اأو اأكيا����س م���ن البويل اثيلني حتي���ط بقاعدة 
الراكوب وتثبت على جذع النخلة الأم, ويوفر و�سط حافظ للرطوبة 
مث���ل ن�سارة اخل�سب اأو البيتمو�س اأو ال�سماد الع�سوي املتحلل ويروى 
جيدًا, وبعد 4 �سهور يكون الراكوب قد كون جمموعًا جذريًا م�ستقاًل. 

ل���ذا يف�سل ويزرع بالطريقة التي ت���زرع بها الف�سائل. ويجب تعقيم 
جذع النخلة بعد ازالة الرواكيب ملنع ال�سابات احل�سرية واملر�سية.
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2-ترك عدد كبري من الف�سائل حول النخلة الأم
يج���ب عدم ترك اعداد كبرية من الف�سائل حول النخلة الم خا�سة 
اذا  و�سلت النخلة الم اىل  مرحلة الإثمار و بلغ عمرها 10�سنوات, 
لأن  الف�سائل�ستكون مناف�سه لها على املواد الغذائية وهذا يوؤثر �سلبا 

على الثمار وعلى عدد العذوق املتكونة وانتاجية النخلة الم.

املعاجلة
ازال���ة الف�سائ���ل من حول النخلة الم اول ب���اأول وعلى دفعات ح�سب 

حجمها وموعد ظهورها وعدم تركها حول النخلة الم.

  3-عدم تعري�س حفرة الزراعة لل�سم�س

حراث���ة  وت�سوي���ة الرتب���ة  وتركه���ا معر�س���ة لأ�سعة ال�سم����س  لفرتة 
م���ن الزم���ن وبع���د ذل���ك جته���ز حف���ر الزراع���ة وتك���ون باأبع���اد 
وه���ي  الف�سيل���ة  حج���م  ح�س���ب  واك���ر  ا  1.5×1.5×1.5م���رت 
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املنا�سب���ة لزراع���ة الف�سائ���ل اخل�سرية و ب���ني  ) 1×1×1( مرت او 
)75×75×75( �س���م للف�سائ���ل الن�سيجي���ة ويعتم���د جحم احلفرة 

على طبيعة الرتبة اي�سا. 

املعاجلة
بعد اعداد وجتهيز حفرة الزراعة ترتك معر�سة لل�سم�س لعدة ايام 
وذل���ك لتعقيم الرتبة والتخل����س من النيمات���ودا والحياء الدقيقة 
ال�سارة.و عند اعداد وجتهيز خلطة الزراعة اي�سا ويف حالة احلاجة 

اىل تغيري الرتبة يجب عدم نقل تربة ملوثة وم�سابةبالنيماتودا.

4- عدم مراعاة املوا�سفات وال�سروط  الفنية  عند ف�سل 
الف�سائل.

هن���اك موا�سف���ات فني���ة و�سروري���ة يج���ب اعتماده���ا عن���د ف�س���ل 
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الف�سائل وان الخالل بهذه املوا�سفات يوؤدي اىل زيادة ن�سبة موت 
الف�سائل،وهي:

اأن تكون الف�سيلة مطابقة لالأم ولي�ست بذرية نامية بجوار . 1
الأم. وميكن معرفة ذلك من خالل: 

اأ. الف�سيل���ة البذرية يك���ون لها جمموع ج���ذري على هيئة 
حلق���ة تغطي قاعدتها بينما تك���ون اجلذور يف الف�سيلة 
اخل�سري���ة على جانب واحد بعيد عن منطقة ات�سالها 

بالأم.

ب. هي���كل الف�سيل���ة البذري���ة يكون معت���دًل وعموديًا على 
الر�س بينما يالحظ تقو�س هيكل الف�سيلة اخل�سرية.

ج. منطقة قطع الف�سيلة اخل�سرية عن امها تكون ظاهرة 
ووا�سحة ول يالحظ ذلك يف الف�سيلة البذرية. 

اأن ل يق���ل عمر النخلة الأم عن 10 �سنوات واأن تكون قوية . 2
النم���و ,معروفة ال�سنف وخالية م���ن ال�سابات احل�سرية 

واملر�سية.

اأن يكون عمر الف�سيلة بني 3-4 �سنوات.. 3

اأن يكون للف�سيلة جمموع جذري قوى و�سليم. . 4
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املعاجلة
 الف�سيل���ة تك���ون جاه���زة للف�سل ع���ن الأم بع���د 3 – 5 �سنوات من 
تكونها, حيث  يكون لها جمموعجذري وتكون ف�سائل املرحلة الثانية  
ب���داأت بالظهور, ويف�سل ترطيب الرتبة حتت الف�سيلة قبل عدة اأيام 
م���ن ف�سله���ا, كما يج���ب عدم قط���ع اأوراق كثرية م���ن الف�سيلة قبل 
ف�سلها من الأم بل تربط هذه الأوراق اإذا كانت تعيق عملية الف�سل 
لأن منو الف�سيلة يتوقف على م�ساحة اأوراقها مع مراعاة التوازن بني 

املجموع اجلذري واخل�سري. لذا يتم اعتماد املوا�سفات املبينة:

اأن يكون وزن الف�سيلة من 10 – 25 كغ   وهذا ي�ستدل عليه من 
قطر قاعدتها كما مبني  يف اجلدول التايل:

وزن الف�سيلة )كغ  (قطر قاعدة الف�سيلة)�سم(

15-128-4

20-1515-8

30-2535-22

وللت�سهي���ل على القائمني بف�س���ل الف�سائل  من الناحية العملية  يتم  
حتويل القطر اإىل حميط  ميك���ن قيا�سه ب�سهولة با�ستخدام �سريط 

القيا�س كما يف اجلدول  التايل:
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الوزن )كغ (املحيط )�سم(

اإىلمن اإىلمن

37.747.148

47.162.9815

78.694.32235

واأ�س���ارت الدرا�سات اإىل اأن ا�سهر ال�ست���اء الباردة حيث يكون النمو 
بطيئًا, وا�سهر  ال�سيف احلارة حيث يكون النمو �سريعًا غري مالئمة 
لف�سل الف�سائل, ويف�سل اأن يتم ذلك يف ف�سل الربيع واأواخر ف�سل 

ال�سيف.

5-زراعة الف�سائل بطريقة غري �سحيحة وتغطية القمة 
النامية  للف�سيلة بالرتبة

زراع���ة الف�سيلة عل���ى اأعماق غائ���رة حتت �سطح الرتب���ة يوؤدي اإىل 
و�س���ول مياه الري  اإىل قلب الف�سيل���ة مما يوؤدي اإىل تعفنها ,وموتها 

وفقدان الف�سيلة ب�سبب تعفن  وموت القمة النامية.

املحيط

القطر
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املعاجلة
يراع���ى عند  زراع���ة الف�سائل يف احلفرة املخ�س�س���ة لها ان  تكون 
اعر����س نقطة يف جذع الف�سيلة مب�ستوى �سط���ح الرتبة ول تدفن يف 
احلف���رة لن تغطي���ة القمة النامي���ة ودفنها يجعله���ا عر�سة للتعفن 

ب�سبب انغمارها مبياه الري.

6- زراعة الف�سائل ب�سكل م�ستقيم
عن���د زراع���ة الف�سائل يف احلفر املخ�س�سة له���ا يجب  ان ل  تو�سع 
عمودي���ة وم�ستقيمة  داخل احلفرة لأنها قد متيل و تنحني بعد ذلك  

بفعل �سدةحركة الرياح ويكون منوها غري �سحيح.
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املعاجلة
زراع���ة الف�سائ���ل  مبي���الن خفيف اجت���اه حركة الري���اح وذلك لكي 
ت�سبح م�ستقيمة م�ستقبال بفعل حركة الرياح ول جتعلها الرياح بعد 

ذلك مائلة وبذلك نكون قد جتنبنا تاأثري الرياح.

7- عدم اإجراء عملية العزق والتع�سيب لأحوا�س زراعة 
الف�سائل 

يج���ب ع���دم ت���رك احل�سائ����س والأدغ���ال تنم���و ب�سكل كثي���ف حول 
الف�سائل يف اأحوا�س زراعتها  مما يجعلها تناف�س الف�سيلة املزروعة 
حديث���ا  وه���ذا يوؤثر على قوة منوها واج���راء عملية )التع�سيب( بني 

فرتة واأخرى .

املعاجلة
اإجراء عملية العزيق والتع�سيب حلو�س الف�سيلة ب�سكل دوري وازالة 
الدغال واحل�سائ�س والع�ساب النامية حول الف�سيلة لأنها تناف�سها 
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عل���ى امل���اء والعنا�س���ر الغذائية كم���ا انها تك���ون م���اأوى للح�سرات 
والقوار�س وغريها .

8- ري الف�سائل حديثة الزراعة مبياه  اأكرث من حاجتها
 املطلوب يف عملي���ة ري الف�سائل بعد الزراعة توفري الرطوبة ب�سكل 

م�ستمر فيو�سط الزراعة

)الرتبة ( بحيث تكون قاعدة  و جذور الف�سيلة  املزروعة حديثادائما 
قريب���ة من و�سط رط���ب لن الري الغزيري�سب���ب نق�س الوك�سجني 

واختناق اجلذور وكذلك تعفن القمة النامية وموت الف�سيلة

.
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  املعاجلة
تنظي���م عملي���ة الري  وان يكون الري  متوازن���ا ح�سب ف�سول ال�سنة  
لن اجلف���اف وقلة ال���ري ت�سبب موت اجلذور وبعده���ا موت الف�سلة 

وزيادة الري لها اثار �سلبية مماثلة.

طويل��ة   لف��رتة  حديث��ا  املف�سول��ة  الف�سائ��ل  ت��رك   -9
مك�سوفة  وعدم لف اجلذور وترطيبها.

ان ت���رك الف�سائل فرتة طويلة بدون زراعة وجذورها مك�سوفة يوؤدي 
اىل جفاف اجلذور وبالتايل موت الف�سيلة.

املعاجلة
ل���ف ج���ذور الف�سائل املف�سول���ة ,امل���راد نقلها اىل مواق���ع الزراعة 

باخلي�س وترطيبه باملاء ب�سكل م�ستمر اثناء عملية النقل.

 و�س���ع قاع���دة الف�سيلة وجذورها يف جمرى مائ���ي او حو�س مملوء 
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باملاء حلني زراعتها لغر�س املحافظة على جذورها من اجلفاف

10-عدم دك الرتبة جيدا حول الف�سيلة.
 عند زراعة الف�سائل  يجب �سغط ودك الرتبة حولها جيدا لن عدم 
القيام به���ذه العملية يوؤدي اإىل وجود فراغ���ات هوائية بني حبيبات 
الرتبة ح���ول قاعدة الف�سيلة مما ي���وؤدي اإىل امتالء هذه الفراغات 

باملاء عند الري وبالتايل تتعفن قاعدة الف�سيلة .

املعاجلة
دك الرتب���ة و�سغطه���ا بقوة ح���ول الف�سيل���ة ومنع تك���ون الفراغات 
واجليوب الهوائية ايل ت�سبب تخلخل الف�سيلة وعدم ثباتها , ا�سافة 

اىل  ان امتالئها باملاء ويوؤدي اىل موت الف�سيلة.

11- عدم مراعاة  الفرتة الزمنية بني القلع والزراعة
كلم���ا ق�سرت الفرتة الزمنية بني قلع الف�سائل وزراعتها كلما زادت 
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ن�سبة النجاح ويج���ب ان ل تزيد الفرتة الزمنية بني القلع والزراعة 
ع���ن  48 �ساعة وكلما طالت الفرتة ب���ني الف�سل والزراعة تعر�ست 
الف�سيلة للجفاف وزادت ن�سب���ة ف�سلها وهنا تطبق املقولة )الف�سيلة 
م���ع امها من ذه���ب وبعدها تكون من حدي���د واذا اهملت تكون من 

تراب(.

املعاجلة
   يف حالة طول الفرتة  الزمنية بني قلع الف�سائل وزراعتها لأي �سبب 
كان و�س���ع الف�سائل على جمرى مائي او يف حو�س مملوء باملياه ملنع 

تعر�سها للجفاف.

12-زيادة عدد الف�سائل املف�سولة
يج���ب حتديد ع���دد الف�سائل  امل���راد ف�سلها بدقة فكلم���ا زاد عدد 
الف�سائ���ل امل���راد ف�سلها ونقله���ا وزراعتها يف املو�س���م الواحد كلما 



ممار�سات خاطئة يف  زراعة وخدمة نخلة التمر وو�سائل معاجلتها

23

ك���رت الخطاء وهذا يزيد من ن�سب���ة الف�سل لذا يجب تنفيذ العمل 
بدقة وتوفري كافة م�ستلزمات جناحه. 

املعاجلة
حتدي���د عدد الف�سائل املف�سول���ة يوميا مبا يتنا�س���ب مع المكانات 

املادية والب�سرية املتاحة لإجناح العمل

وكما ورد يف املثل )قلة معتنى بها خري من كرة مهملة(.

 13 - عدم تعقيم منطقة الف�سل بني الف�سيلة والنخلة 
الم

 ان ع���دم تعقيم منطقة قطع الف�سيلة ع���ن الأم )ال�سلعة,الفطامة( 
�سواء كان ذلك للجزء املوجودعلى الف�سيلة اوعلى  النخلة الأم باأحد 
املبي���دات املنا�سبة يجعلها عر�سة لالإ�ساب���ات الفطرية واحلفارات 

وكذلك �سو�سة النخيل احلمراء.

املعاجلة
تعقي���م منطق���ة القطع عل���ى الف�سيلة وعل���ى النخل���ة الأم ومعاجلة 
اجل���روح وتعقيمه���ا يف الف�سيلة والنخل���ة باأحد املبي���دات   املنا�سبة 

وردم الرتبة حول النخلة الأم وعدم تركها مك�سوفة.
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14-عدم تعقيم الدوات الزراعية
ت�ستخ���دم العديد م���ن الدوات الزراعية يف عملي���ة ف�سل الف�سائل  
اهمه���ا الهيم )الهي���ب( او اللة الت���ي ت�ستخدم يف ف�س���ل الف�سيلة 
عن امها بقطع منطق���ة الت�سال)الفطامة,ال�سلعة( ول�سمان عدم 
تلوث املنطقة وكذلك عدم انتقال ال�سابة اىل ف�سيلة اخرى يف حال 

وجودها.
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املعاجلة
تعقيم  كافة  الدوات امل�ستخدمة   يف ف�سل الف�سائل  قبل ال�ستعمال 

وبعد اجراء عملية القطع وقبل   ا�ستخدامها لف�سل ف�سيلة جديدة

15- ف�سل عد د كبريمن الف�سائل عن الم
 يف   الكث���ري من الحيان يوج���د عدد كبري من الف�سائل حول النخلة 
الم  ال�ساحل���ة للف�سل من حي���ث العمر واحلجم  لذا يجب حتديد 
ع���دد الف�سائل التي تف�س���ل  من  النخلة الواح���دة لن زيادة العدد 
ت�سب���ب خلخل���ة الرتبة ح���ول الم مم���ا يعر�سه���ا اىل ال�سقوط عند 
هب���وب الرياح ال�سديدة ا�سافة اىل زيادة اجلروح  يف قاعدتها مما 

يجعلها عر�سة لالإ�سابات املر�سية واحل�سرية ب�سكل اكر.

املعاجلة
    يف�سل ف�سل اربعة ف�سائل عن النخلة الم ول يتم ف�سل اكر من 

ذلك مع اتخاذ كافة اجراءات الوقاية.

16-ترك اخلي�س او ال�سعف الذي تلف به الف�سيلة  بعد 
زراعتها 

يجب عدم ترك اخلي�س او ال�سعف او �سيقان النباتات التي تلف بها 
الف�سائ���ل بعد الزراعة م���دة طويلة خا�سة بعد انته���اء فرتة ارتفاع 
احل���رارة وخالل ف�سل ال�ست���اء لن ذلك ي���وؤدي اإىل جتمع الأمطار 

حول قلب الف�سيلة وعدم تبخر املياهمنها حيث يوؤدي لتعفنها ,.
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املعاجلة
اإزال���ة اخلي����س او ال�سعف من حول الف�سيلة بع���د انتهاء موجة احلر 
ال�سدي���دة  وعن���د من���و الوراق وا�ستطالته���ا وبع���د التاأك���د من منو 

الف�سيلة وثباتها يف الرتبة.

17-زراعة النخيل على م�سافات متقاربة  
يج���ب الخ���ذ بنظر العتب���ار عند الزراع���ة حتديد اأبع���اد الزراعة 
املنا�سب���ة ح�سب طبيعة الرتبة وقوة من���و ال�سنف والظروف البيئية 
ال�سائدة بحيث ل يت�سابك ال�سعف عندما تكر الأ�سجار وكذلك مبا 
ل يوؤث���ر �سلبيا على حرك���ة الهواء بني الأ�سج���ار خا�سة يف ا ملناطق 
احل���ارة في�سب���ح املناخ حارا رطب���ا   وهذا يزيد م���ن اإ�سابة الثمار 
بالأ�س���رار الف�سيولوجي���ة مثل الت�سطي���ب والذنب الأ�س���ود ,كما اأن 
لق���وة النمو  اخل�سري لل�سنف دور كبري يف حتديد امل�سافة وخا�سة 
اذا كان ال�سع���ف كب���ري, اإن زراع���ة النخيل على م�ساف���ات متقاربة 
ت���وؤدي اإىل ت�ساب���ك ال�سعف وهذا يكون عام���ال م�ساعدا على انتقال 
الإ�ساب���ات احل�سري���ة واملر�سية خا�س���ة تلك التي ت�سي���ب الأوراق 
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مثل)احل�سرات الق�سرية ,الدوبا�س ,ومر�س تبقع الأوراق(.

املعاجلة
جاء يف احلديث ال�سريف قال الر�سول الأكرم )�س(:

)اأف�س���ل الغر����س ما بوع���د بينه حت���ى ل مت�س جري���دة نخلة, نخلة 
اأخرى و�سره م���ا قورب بينه( وذكر يف الأمث���ال العربية)�سع اأختي 
بعي���دا عني وخذ حملها مني (.ويف�سل ان تك���ون م�سافات الزراعة 

8×8او 10×10مرت ح�سبة طبيعة الرتبة وقوة منو ال�سنف.

18-زراعة الف�سائل يف الظل حتت ال�سجار اويف احلدائق 
قرب اجلدران 

يج���ب عدم زراعة النخيل يف الظل حت���ت ال�سجار الكبرية او قرب 
اجل���دران يف املن���ازل لن منو النخلة ل يك���ون طبيعيا يف الظل حتى 
يف ا�س���د املناطق حرارة وذلك لن ال�سع���ف الخ�سر ل يقوم بعملية 
الرتكيب ال�سوئي ال اذا تعر�س لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة وهذا يوؤدي 
اىل تاأخ���ر الثمار )احلم���ل(,    وان مثل هذه الزراعة جتعل النخلة 
متي���ل وتنحني بعي���دا عن الظل وباجت���اه ال�سوء مم���ا يجعل منوها 

منحنيا.
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املعاجلة
ع���دم زراعة ف�سائل النخيل حت���ت ال�سجار الكب���رية او بجانبها او 
ق���رب جدران املن���ازل مما يجعله���ا منحنية ويعي���ق عمليات خدمة 

راأ�س النخلة م�ستقبال.  

19- نقل ال�سجار للزراعة يف ال�سوارع واحلدائق العامة
انت�س���رت يف ال�سن���وات الأخرية يف العديد من امل���دن العربية عملية 
الت�سج���ري بنخل���ة التم���ر يف ال�س���وارع واحلدائق واملتنزه���ات, ويف 
واجه���ات الفن���ادق ومداخل املباين الكبرية, حيث يت���م نقل اأ�سجار 
كب���رية ب�س���كل كام���ل اإىل هذه الأماك���ن, ولكن ه���ذه العملية حتتاج 
اإىل الدق���ة والعناية خ���الل تهيئة الأ�سجار اأثن���اء عملية النقل, كما 
اأنه���ا باهظة التكاليف وحتتاج اإىل مع���دات واآليات واأيدي عاملة مع 

مراعاة مايلي:

تقل���ع النخلة با�ستعمال الرافعة الهيدروليكية مع مراعاة ( 1
املحافظ���ة على الرتب���ة املحيط���ة باجل���ذور, واإذا كانت 
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الرتب���ة رملية وغ���ري متما�سك���ة, يجب لفه���ا باخلي�س اأو 
بالقما�س وربطها باحلبال.

تقليم اجل���ذور الزائ���دة واملتقطعة وب�س���كل يتنا�سب مع ( 2
النمو اخل�سري املرتوك يف راأ�س النخلة.

تل���ف القمة النامية باخلي�س اأو ب�سع���ف النخيل, ويف�سل ( 3
و�س���ع دعامات خ�سبي���ة )3 – 4 دعام���ات( تربط حول 
الأوراق واجل���ذع ل�سمان بقائها م�ستقيمة وحلمايتها من 

الرياح.

املعاجلة
1. عدم اإزالة الربط عن ال�سعف وتركه لأطول فرتة ممكنة وذلك 

حلمايته من الك�سر بو�ساطة الرياح.

2. اإزالة الطلع )النورات الزهرية( عند ظهوره مبا�سرة لأن بقاءه 
ي�سبب �سعف النخلة وا�ستنزاف الغذاء املخزن فيها.
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20 -عدم ازالة الطلع من الف�سائل
كث���ريا ما يتم ف�س���ل ف�سائل حتمل طلعة انثوية او اكر ,لذا فان اول 
عم���ل يجب القيام به هو ازالة هذا الطل���ع وقبل زراعة الف�سيلة لن 
ذل���ك يوؤثر على منوه وي�سعفها , كم���ا يجب ازالة الطلع الذي يظهر 
عل���ى الف�سيلة اخل�سرية خ���الل ال�سنة الوىل م���ن زراعتها وخالل 

ال�سنة الثانية من زراعة الغر�سات الن�سيجية.

املعاجلة
ع���دم ترك اي طلع على الف�سيلة املف�سولة وذلك لإعطائها قوة منو 
وع���دم ا�ستنفاذ غذائها من قبل الطلع اجلديد الذي غالبا ما يكون 

�سعيفا
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ثانيا :
 الري والتسميد
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1-الري اأثناء فرتة الظهرية وا�ستداد احلرارة
يج���ب  ع���دم ري الف�سائ���ل وا�سجار النخي���ل واإيقاف ال���ري  خالل 

الفرتات والأيام التي ترتفع بها درجة احلرارة 

املعاجلة
 تنظيم  وجدولة الري يف ف�سل ال�سيف ب�سكل خا�س مع مراعاةان  

يكون الري �سباحا اأو م�ساءا.

خالل  املطلوبة  املائية  بالحتياجات  املعرفة  2-عدم 
مو�سم النمو 

 ع���د م املعرف���ة بالحتياج���ات املائية للنخلة عل���ى اختالف مراحل 
منوه���ا واإيقاف الري بالكامل خا�سة يف املرحلة ما بني مرحلة تلون 
الثم���ار و جني الثمار , وكذلك عدم �سيان���ة �سبكات الري من فرتة 
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لأخ���رى , واإيقاف ال���ري اأثناء �سقوط الأمط���ار اخلفيفة اعتقادااأن 
كمي���ة مياه المطار ال�ساقطة كافي���ة لري النخيل وهذا غري �سحيح  
ي�س���اف اىل كذلك ذلك تباعد فرتات ال���ري , واإعطاء كمية كبرية 
من املياه خالل الرية الواحدة  يوؤدي  اىل تراكم الأمالح وتر�سبيها 
حول منطقة من���و اجلذور مما ي�سبب �سعف النم���و و�سعف الثمار 

وانخفا�س انتاجية النخلة.

  املعاجلة
برجمة وتنظيم عملية الري ح�سب مو�سم النمو وخا�سة مراحل تطو 

الثمار وكذلك ح�سب ا�سهر ال�سنة

الرطوبة  املياهوارتفاع  وغزارة  الري  انتظام  عدم   -3
حول ال�سجار

ان ارتف���اع الرطوبة وزي���ادة الري توؤدي اإىل منو اجل���ذور العر�سية 
الهوائي���ة عل���ى اجلذع خا�س���ة وان نخلة التمر تتمي���ز بالقدرة على 
تكوين اجل���ذور العر�سية على مناطق اجل���ذع املختلفةوهذا ي�سبب 
ت�سقق قواعد الأوراق )الكرب( وت�ساقطها مما يجعل اجلذع اأمل�س 
خ���ايل من قواعد الأوراق وهذا يعيق عملية �سعود النخلة ويعر�سها 

لالإ�سابات احل�سرية.
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املعاجلة
تقليل الرطوبة حول اجلذع واملحافظة على ذلك من خالل تنظيم 

الري.

4-عدم اختيار نظام الري املنا�سب
لزال العدي���د من املزارعني يتبعون نظام الري التقليدي )بالغمر(

وه���ذا  ي�سبب هدرا كبريا للمياه والأف�س���ل هو ا�ستخدام نظم الري 
احلديثة التي توفر الحتياجات املائية املنا�سبة مثل الري بالتنقيط 
وبالفقاع���ات )الببل���ر(او ال���ري حت���ت ال�سطحي خا�س���ة وان هذه 

النظم اأثبتت جناحها يف ري النخيل والتقليل من هدر املياه.

املعاجلة
تطبي���ق ط���رق ال���ري احلديثة وخا�س���ة نظ���ام  ال���ري بالتنقيط او 
الفقاعات )الببلر( والري حتت ال�سطحي والبتعاد عن طرق الري 

التقليدية بالغمر.
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5- اتباع الطريقة التقليدية باإ�سافة الأ�سمدة
يقوم املزارعني عند ت�سميد النخيل بحفر خندق ن�سف دائري حول 
جذع النخلة بعمق ي�سل اإىل مرت وميلئ بال�سماد الع�سوي ثم يدفن, 
وتك���رر العملية بعد عامني بتغيري موقع اخلن���دق .اإن هذه الطريقة 

ت�سبب قطع اجلذور النامية.



ممار�سات خاطئة يف  زراعة وخدمة نخلة التمر وو�سائل معاجلتها

36

املعاجلة
اإ�سافة ال�سماد عن طريق النر حول �ساق النخلة وعلى �سكل دائرة 
بقطر يرتاوح ما بني 150 – 200 �سم, ثم يعزق داخل الرتبة وبعمق 
30 �س���م, ويجب ان ت�ساف ال�سمدة قريب���ا من اجلذور املا�سة ويف 
منطق���ة انت�سار اجلذور ل�سمان ال�ستف���ادة املثلى منها  مع مراعاة 
ان ن���ر �سم���اد ال�سوبر فو�سفات على �سطح الرتب���ة يوؤدي اىل تثبيته 
وع���دم ال�ستف���ادة منه ل���ذا يف�س���ل ا�سافته قريبا عل���ى اجلذور او 
خلط���ه مع ال�سم���اد الع�سوي لتك���ون عملية الت�سمي���د واحدة توفريا 

للجهد والتكاليف.       

6-املمار�سات اخلاطئة يف تنفيذ برنامج   الت�سميد 
هن���اك  العدي���د من الأخطاء الت���ي يقع فيها بع����س املزارعني اأثناء 
تنفي���ذ ذل���ك الرنامج  ب�سب���ب ع���دم اإملامهم ال�سحي���ح بالنواحي 
العلمي���ة والفنية والتقني���ة لعملي���ة الت�سميد,منهااإ�ساف���ة الأ�سمدة 
القدمي���ة املتحللة حتلال كاماًل اأو اإ�سافة الأ�سمدة الع�سوية بكميات 
قليل���ة وين�سح عن���د الت�سميد الع�س���وي ا�ستخدام اأ�سم���دة ع�سوية 
جديدة وغري متحللة حتلال كامال لأن التحلل يوؤدي اإىل حدوث نق�س 
موؤقت يف حمتوى الرتبة من النيرتوجني,  ومن املمار�سات اخلاطئة 
التي يقع فيها بع�س املزارعني ا�ستخدام الأ�سمدة الع�سوية امل�سنعة 
وتف�سيله���ا على الأ�سمدة الع�سوي���ة الطبيعية مما يرتتب على  ذلك  
زي���ادة الإ�سابة بالأمرا�س الفطري���ة وعفن اجلذور اأو حدوث بع�س 
الإ�ساب���ات احل�سري���ة بالأ�سج���ار.  ولتفادي م�س���اكل تنفيذ برنامج 

الت�سميد املعدين , 
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املعاجلة
 ” pH “ �معرف���ة حتلي���ل اأن�سجة النب���ات والرتبة واملياه ودرج���ة ال 
,اإ�ساف���ة اإىل العتماد على الت�سميد النيرتوجيني با�ستخدام �سماد 
اليوري���ا وعدم ا�ستخدامه اأثناء نزول ال�سقيع مما يوؤدي اإىل اإجهاد 
النخيل ب�سورة كبرية وحدوث خلل يف العمليات الف�سيولوجية داخل 

النبات

7-عدم ت�سميد النخيل وخا�سة يف املزارع ذات الزراعات  
البينية

يعتر الت�سمي���د من اأهم عمليات اخلدم���ة ال�سرورية لنخلة التمر, 
فه���ي حتتاج اإىل الأ�سم���دة كغريها  من النبات���ات,  و ب�سكل منتظم 
ودون اإهمال لهذه العملية املوؤثرة على اإنتاجية الأ�سجار ب�سكل كبري.

ان العنا�سر ال�سرورية ل�ستمرار منو واإنتاج النبات هي 16 عن�سرًا, 
و العن�سر الغذائي ال�سروري لنمو واإنتاج النبات  هو ذلك العن�سر 
ال���ذي اإذا تعر����س النبات اإىل نق�سه ب�سكل كام���ل يف الو�سط الذي 
ينم���و في���ه ل يكمل دورة حيات���ه ويت�سرر بقدر نق����س هذا العن�سر 
وتظهر عليه اأعرا�س واآثار ذلك النق�س. و يدخل يف تركيب النبات 
و�س���روري للتفاعالت الف�سيولوجي���ة املختلفة. ت�ستنزف نخلة التمر 
�سنوي���ا كميات كبرية من العنا�سر الغذائية وذلك يف عمليات النمو 
اخل�سري وانت���اج ال�سعف اجلديد واحلا�سل الثمري ا�سافه اىل ان 
كميات اأخرى م���ن العنا�سر تفقد بعملية التقلي���م التي ت�سمل ازالة 
الوراق اجلاف���ه وبع����س الوراق اخل�سراء وقواع���د الوراق وبقايا 
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الطل���ع القدمي والعراج���ني. وتفقد كميات اأخرى ع���ن طريق الثمار 
املت�ساقطة. وت�سري الدرا�سات ال�سابقة يف كاليفورنيا اإىل اأن الهكتار 
الواحد املزروع باأ�سجار نخيل التمر وعددها 120  نخلة, يفقد �سنويًا 
كميات كبرية من العنا�س���ر الغذائية الرئي�سة عن طريق ا�ستنزاف 
الأ�سج���ار لهذه العنا�سر يف النمو وتكوين الأوراق اجلديدة والثمار, 
اإ�سافة اإىل اأن عملية تقليم اأ�سجار التمر التي جتري باإزالة ال�سعف 
الياب�س والأخ�سر وبقايا العذوق القدمية)العراجني( ت�سبب فقدان 
كمي���ات كبرية من هذه العنا�سر. وقدر ما ت�ستهلكه النخلة الواحدة 
لإعطاء حا�سل مقداره 45 كغ من التمر ب� 600 غ من الف�سفور225 غ 
من البوتا�سيوم, وقدر ما يفقده الهكتار الواحد �سنويًا من العنا�سر 

.K و144 كغ , P و7 كغ ,N 54 كغ

املعاجلة
  اجراء عملية الت�سميد للنخلة �سنويا وح�سب عمرها ومراحل منوها 

ووفق برنامج �سنوي يعد لإ�سافة ال�سمدة الع�سوية والكيماوية.

8- جهل املزارعني بالت�سميد الأخ�سر
الت�سمي���د الأخ�س���ر هو زراع���ة املحا�سيل البقولي���ة او الر�سيم بني 
اأ�سج���ار النخيل ثم حرثها يف الرتبة وذل���ك لتح�سني خوا�س الرتبة 
واإمداده���ا بالعنا�س���ر ال�سروري���ة وخا�سة النرتوج���ني حيث تعمل 

العقد البكتريية  املوجودة على جذورها بتثبيته يف الرتبة.
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املعاجلة
زراع���ة املحا�سي���ل البقولي���ة بني ا�سج���ار النخيل وقلبه���ا يف الرتبة 

لتح�سني موا�سفاتها.

9-عدم الري بعد الت�سميد
عن���د اجراء عملية الت�سميد يجب ري ال�سج���ار بعدها مبا�سرة لن 
تاأخ���ر الري لفرتة طويلة يوؤدي اىل فق���دان ن�سبة كبية من ال�سمدة 

وخا�سة ال�سمدة النيرتوجينية بفعل احلرارة .

املعاجلة
اجراءعملية الري بعد الت�سميد مبا�سرة
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ثالثا: التلقيح
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1-ا�ستخدام �سماريخ ذكرية)نبات( من طلع لفحل 
بذرية غري جيدة

ان عملي���ة التلقيح من العمليات املهمة لذا يج���ب الهتمام باختيار 
الفحل وعدم اختيار لقاح من افحل تكون قليلة حبوب اللقاح وحتى 
رائح���ة الطلع فيه���ا تكون خفيفة وه���ذا يوؤدي عن���د ا�ستخدامه اإىل 

ن�سبة عقد قليلة وارتفاع ن�سبة الثمار العاقدة بكريا )ال�سي�س(.

املعاجلة
  ا�ستخدام اأفحل معروفة يف التلقيح ل�سمان حا�سل جيد

2-عدم مراعاة الن�سبة بني ال�سجار املذكرة وال�سجار 
املوؤنثة

 ل يراع���ي بع�س املزارعينالن�سبة  بني ال�سجار املذكرة )الفحول ( 
وال�سج���ار املوؤنثة   والتي يجب األ تقل عن 5%  عند ان�ساء مزارع او 
ب�سات���ني النخيل, كما يجب اإن  تكون  الفحول  التي تزرع يف املزرعة 
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او الب�ست���ان من ا�سن���اف معروفة وذات موا�سف���ات جيدة وحتتوي 
على حبوب لقاح كافية وحيويتها عالية.

املعاجلة
زراع���ة عدد من الفحل اجلي���دة واملعروفة داخ���ل املزرعة ل�سمان 

جناح عملية التلقيح واحل�سول على ن�سبة عقد عالية حا�سل جيد

3- عدم  معرفة املزارعني باحتياج الأ�سناف املختلفة من  
كميات اللقاح املنا�سبة.

 عن���د اج���راء عملية التلقي���ح يغف���ل املزارعني اخت���الف الأ�سناف 
الأنثوي���ة يف احتياجها لكمية حب���وب اللقاح فبع�س الأ�سناف حتتاج 
كمي���ة حبوب لقاح اأكر من البع�س الآخ���ر ويغفل اأي�سًا فرتة قابلية 

الغاري�س املوؤنثة للتلقيح. وفيما يلي امثلة على ذلك.

• ي�ستعم���ل يف معظم مناطق الع���راق 3 – 5 �سماريخ مذكرة 	
ل���كل طلعة اأنثوية, حي���ث يقوم العامل بهز ه���ذه ال�سماريخ 
املذك���رة و�سط الن���ورة املوؤنثة, ثم ي�س���ع ال�سماريخ املذكرة 
و�سط الن���ورة املوؤنث���ة ويربطها ربط���ًا خفيف���ًا بخو�سة من 
�سع���ف النخل���ة ل�سم���ان بق���اء ال�سماري���خ املذك���رة وعدم 
�سقوطه���ا ولك���ي يتوافر م�سدر م���ن حبوب اللق���اح  ب�سكٍل 

م�ستمر يف النورة الأنثوية. 

• اأ�سارت الدرا�سات با�ستعمال 10 �سماريخ مذكرة يف مناطق 	
زراعة النخيل امل�سرية, اأو با�ستعمال حزمة من ال�سماريخ 
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املذك���رة ت�س���ل اإىل 80 �سمراخ���ًا تو�س���ع يف قم���ة النخل���ة 
لك���ي تكون م�س���درًا حلبوب اللق���اح لإمتام عملي���ة التلقيح 

والإخ�ساب.

• يف دولة الإمارات العربية املتحدة, يو�سع عدد من ال�سماريخ 	
الذكرية ح�سب ال�سن���ف الأنثوي )9 �سماريخ ل�سنف لولو, 
و25– 30 ل�سنفي الهاليل واخل�ساب, و7�سماريخ ل�سنف 

خال�س( ل�سمان ن�سبة عقد عالية. 

• يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة مت التلقي���ح بتقني���ة جديدة 	
وذلك با�ستخدام قطع"الإ�سفن���ج" حيث ت�ستخل�س حبوب 
اللق���اح م���ن ال�سماريخ املذك���رة وتو�سع  يف عل���ب متو�سطة 
احلج���م  ل�سهولة تخزينها بالثالجة وكلما اقت�ست احلاجة  
جتهز خلطة بن�سبة 1 حبوب لقاح اإىل4 دقيق)طحني(   يف 
اإن���اء و بعدها تغم�س بداخله قط���ع الإ�سفنج التي ل يتجاوز 
طوله���ا 52 �س���م. و  بع���د ذل���ك يتم و�س���ع قطع���ة الأ�سفنج 
امل�سبع���ة بخلي���ط اللق���اح والدقي���ق داخل)الطلعةاملوؤنث���ة(  
وتربط  باخلو�س. بالتوازي مع ا�ستعمال الطريقة التقليدية 
ين�سح باإدخال ه���ذه الطريقة لأنها متكن من حفظ اللقاح 
بالثالج���ة ملدة طويل���ة )�سنة يف درجة ح���رارة منخف�سة ل 
تتج���اوز5 درجات ف���وق ال�سفر( وتنهي معان���اة املزارعني 
م���ن ندرة اللقاح يف الأ�سواق وتتطلب فقط كميات قليلة من 
حب���وب اللقاح ومتكن من التحك���م يف ن�سبة العقد وبالتايل 
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ت�سهل عملية اخلف واحل�سول على منتج مبوا�سفات عالية
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تفت��ح  م��ن  48�ساع��ة  خ��الل  التلقي��ح  اإج��راء  ع��دم   -4
الغاري�س املوؤنثة

يجب اجراء التلقيح بعد تفتح الغاري�س املوؤنثة وذلك قبل اأن جتف 
ميا�سم الأزهار ويعتر و�س���ط النهار هو اف�سل وقت لعملية التلقيح 
لتجن���ب الوقات التي تنخف�س فيها درجات احلرارة مما ل ي�ساعد 
على انت�س���ار حبوب اللقاح. مع مالحظة عدم ا�ستعمال حبوب لقاح 
�سعيف���ة احليوي���ة اأو ماأخوذة من طلع مل يكتمل من���وه  وعدم تاأخري 
التلقي���ح بع���د تفت���ح امليا�س���م  املوؤنثة بف���رتة طويلة مما ي���وؤدي اإىل 

جفافها وعدم جدوى حبوب اللقاح معها , 

املعاجلة
ا�ستعمال حبوب اللقاح ذات حيوية عالية وماأخوذة من طلع نا�سج . 
و اج���راء عملية التلقيح بعد ان�سقاق غالف الطلع مبا�سرة او لفرتة 

من 3-4 اأيام.
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5-عدم التاأكد من م�سدر حبوب اللقاح
معرفة م�سدر حبوب اللقاح خا�سة عند ال�سراءمن الأ�سواق املحلية 
او احل�س���ول علي���ه  من م���زارع اأخرى خا�س���ة وان بع�س املزارعني 
ل يع���رف مدى تاأثري حب���وب اللقاح وم�سدرها عل���ى �سفات الثمار 
وموع���د ن�سجها وكذل���ك   ا�سابته  بالأمرا����س وخا�سة خيا�س طلع  

النخيل .

املعاجلة
التاأك���د من م�سدر حب���وب اللقاح وخلوها من  المرا�س و جتنب 
ا�ستخدام الطلع امل�ساب النخيل وهكذا طلع يجب جمعه وحرقه



ممار�سات خاطئة يف  زراعة وخدمة نخلة التمر وو�سائل معاجلتها

48

6- قيام عمالة غري مدربة باإجراء عملية التلقيح

ب�سبب قل���ة العمالة الفنية املدربة وذات اخل���رة يف عمليات خدمة 
النخيل وب�سكل خا�س التلقيح يتم اللجوء اىل العمالة الوافدة وعمال 
ليعرفون �سيئا عن العمل وهذا يوؤدي اىل عدم اجراء العملية ب�سكل 

�سحيح.

املعاجلة
 ينف���ذ  عملي���ة التلقي���ح عمالة فنية ماه���رة او تدري���ب العمال على 

اجراء التلقيح ب�سكل فني ودقيق.
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رابعا: عدم االهتمام 
بنظافة اشجار النخيل 

والمزرعة او البستان
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اإن نظافة �سجرة النخيل م���ن العمليات الزراعية الهامة التي يجب 
القي���ام به���ا يف الفرتةم���ا بني نهاي���ة احل�ساد والأزه���ار يف املو�سم 

التايل وميكن تلخي�س عمليات النظافة فيمايلي :

1- التقلي���م من الخطاء ال�سائعة ان يتم اإج���راء التقليم عادة بعد 
احل�س���اد وذلك باإزالة ال�سع���ف الياب�س والرواكي���ب والأ�سواك 
وقطع قواعد ال�سعف )التكريب( , وكذلك قيام  بع�س املزارعني 
بقطع  ال�سعف الأخ�سر باأعداد كبرية.ول ين�سح باإجراء عملية 

التقليم بعد اجلني مبا�سرة وذلك :

• ع���دم ح�س���ول جروح يف الأ�سج���ار توؤدي اإىل فق���دان املاء 	
منها وكذلك ال�سابة بالعفان.

•  اإعط���اء الفر�س���ة لل�سعف الذي جف موؤخ���را وعدم اإزالته 	
مبا�سرة لكي تنتقل املواد الغذائية املخزنة به اإىل ال�سجرة 
لال�ستفادة منه مبا يوؤثر ايجابيا على �سرعة تطور الراعم 

الزهرية.

كم���ا اأن العامل اإثن���اء عملية �سعود النخلة ق���د يت�سبب بك�سر بع�س 
قواع���د الأوراق اخل�سراء مما ي�سبب حرم���ان النخلة من جزء من 

املواد الغذائية.

املعاجلة
 ان تت�سمن عملية التقليم
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اإزال���ة العذوق التي مل تقطع وبقايا العذوق التي مت قطعها ( 1
والتخل�س من التمر املت�ساقط واملتواجد بني الكرب وجذع 
النخل���ة . وان ع���دم ازالة بقاي���ا العذوق بع���د لقط الثمار 
وتركه���ا يف النخل���ة ي���وؤدي اىل ا�سته���الك الغ���ذاء وتكون 

م�سدر لإيواء احل�سرات

ازالةالأ�س���واك من على ال�سعف اجلديد لكي ل يت�سبب يف ( 2
اإعاقة العمل . 

 ازالة ال�سع���ف الياب�س )اجلاف(  واحلفاظ على ماليقل 3( 
عن 100-120 من ال�سعف الأخ�سر على النخلة,

ع���دم ازالة ال�سع���ف الخ�سر بطريقة جائ���رة مبا ي�سمن ( 4
عدم تغذي���ة العذوق وكذل���ك امكانية ا�سناده���ا بال�سعف 
واج���راء التحدي���ر ب�سكل �سحي���ح .,و تتم اإزال���ة عدد من 
ال�سعف الأخ�سر بهذه العملية يرتاوح  عدده ما بني 10 – 
30 �سعفة خ�سراء لال�ستفادة منها يف ال�سناعات اليدوية, 
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ولك���ن يج���ب مراعاة الت���وازن بني عدد ال�سع���ف الأخ�سر 
Leaf/ والع���ذوق الثمري���ة   ) ن�سبة ال�سع���ف اىل العذوق

Punch Ratio( والت���ي يج���ب ان لتقل ع���ن 7.5 �سعفة 

: 1ع���ذق وتختل���ف ه���ذه الن�سبة ح�سب ال�سن���ف ومنطقة 
الزراع���ة  ويف�س���ل اأن ت���رتك 10 �سعف���ات خ�س���راء ل���كل 
عذق ثم���ري, لذا يجب عدم ازالة ع���دد كبري من ال�سعف 
الخ�سر, ويتم قطع ال�سع���ف من ال�سفل اىل العلى على 
ان يك���ون القطع مائ���ل وبانحدار نحو اخل���ارج وذلك ملنع 
جتمع  مياه المطار بني قاعدة الورقة)الكربة( واجلذع.

اإزالة الكرب للحفاظ على نظافة �ساق النخلة خا�سة عند ( 5
وجود حفار ال�ساق.

يف حالة الأ�سجار التي يوجد عليها عدد من الف�سائل يجب ( 6
العم���ل على ف�س���ل الف�سائل يف املراحل الت���ي ت�سلح فيها  
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للف�س���ل ويجب اأن ل ت���زال الف�سائل النامي���ة على النخلة 
الواح���دة دفع���ة واحدة بل علىف���رتات حت���ى ل يتاأثر منو 

النخلة وت�سعف وبالتايل ت�سعف النتاجية.

2-  عدم التخل�س من  بقايا وخملفات التقليم وجعل 
بيئة الب�ستان نظيفة 

ت�سكل بقاي���ا وخملفات عملية التقليم وبقاي���ا الطلع القدمي والثمار 
املت�ساقط���ة بيئ���ة جي���دة للعدي���د م���ن احل�س���رات, وب�س���كٍل خا�س 
احلفارات واحل�سرات الق�سرية و�سو�سة النخيل احلمراء والعناكب, 
, كما يجب اإزالة الأ�سجار امل�سابة والتخل�س منها, وكذلك الأ�سجار 

ال�سعيفة لكي ل تكون م�سدرًا للعدوى والإ�سابات

املعاجلة
 ازالة  خملفات التقليم وال�سجار امل�سابة والتخل�س منها بتقطيعها 

وحرقها.
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3- عدم اإجراء عملية اإزالة  الأع�ساب واحل�سائ�س 
ب�سكٍل م�ستمر

ينمو حول اأ�سجار النخيل العديد من احل�سائ�س والأع�ساب والأدغال 
وتغط���ي هذه النباتات امل�ساحة املحيطة بالأ�سجار واأحيانًا قد ت�سل 
ارتفاعاتها اإىل اأكر من مرت وه���ذه الأع�ساب تناف�س الأ�سجار على 
املاء والغذاء كم���ا اأنها متنع تهوية الرتبة من حولها ومتنع اكت�ساف 
الإ�سابات احل�سرية وتوؤمن الظروف املثالية لنمو العديد من الآفات 

ومنها �سو�سة النخيل احلمراء.
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املعاجلة
 يج���ب اإجراء عملي���ات التع�سي���ب واحلراثة. و اجراءه���ذه العملية 
�سنويا , للف�سائ���ل احلديثة يدويا وحلد 3 �سنوات بعد الزراعة وبعد 
ذلك يتم ا�ستخدام حراثة يدوية )8 ح�سان( مع مراعة ان ل تكون 

احلراثة عميقة فت�سبب قطع اجلذور.

4 - عدم ردم الرتبة حول اجلذع
م���ن املالح���ظ اأي�سًا ل���دى بع����س املزارعني اأثن���اء تنفي���ذ برنامج 
التع�سي���ب ميكانيكيًا ثم اإعادة التحوي�س عدمردم الرتبة حول جذع 
النخل���ة مما  يجعلها عر�س���ة   لالإ�سابة باحلفارات و�سو�سة النخيل 
احلمراءكم���ا ان هناك خطاأ   كبري ميار�سه املزارعني وهو التع�سيب 
بالعزي���ق ال�سنوي خ�سو�سًا للنجيل واحللف���اء والعزيق يعتر اإعادة 

لتوزيع الرايزومات ون�سرها يف باقي احلو�س واملزرعة.

املعاجلة
	•املكافحة الزراعية

تت���م بتغطي���ة �سط���ح الرتب���ة  Mulching   وب�س���كل خا����س  امل�ساحة  
الت���ي حتيط بجذع النخلة حيث ت�ستخ���دم العديد من املواد لتغطية 
�سط���ح الرتبة وجت���رى هذه العملية منذ بداي���ة الزراعة وهى تعتمد 
عل���ى تغطية �سطح الرتبة مبادة متنع ال�سوء عن بادرات احل�سائ�س 
ال�سغ���رية النابتة وتوقف عملي���ة الرتكيب ال�سوئ���ي وحرمانها من 
الغذاء فتموت يف ه���ذا العمر. كما توؤدى تغطية الرتبة اىل احلفاظ 
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عل���ى رطوب���ة الرتبة  حيث يقل  فق���دان املاء بالتبخ���ر وثبات درجة 
حرارتها ومنع ت�سلب ق�س���رة �سطح الرتبة اىل جانب احلفاظ على 
وتن�سي���ط التوازن احليوي بالرتبة  كم���ا  ان حتلل تلك املواد ي�سيف 
م���ادة ع�سوية للرتبة حت�سن من خوا�سها. وميكن ا�ستخدام البقايا 
النباتي���ة الغري حية مث���ل �سعف النخيل اجلاف الن���اجت من املزرعة  
وخملف���ات  التقليم وكذلك البال�ستك ال�سود عل���ى اأن تكون �سمك 

هذه الطبقة من 5 اىل 15 �سم .

امليكانيكية 	•املكافحة 
-    اقتالع  احل�سائ�س يدويا 

يف  البداي���ات الأوىل للزراع���ة حيث تكون كثاف���ة   احل�سائ�س  قليلة  
وميكن ال�سيطرة عليها  وتتم ازالتها يدويا.

- طريقة احل�س

 تت���م بح����س اأو جز احل�سائ�س بع���د اأن تنمو وقب���ل اأن تزهر ونرها 
عل���ى �سطح الأر�س لتجف وفى هذه احلالة لن تناف�س الأ�سجار على 
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الغذاء ومع تكرار ه���ذه العملية  تتكون طبقة من هذه احل�سائ�س 
اجلاف���ة مما يحافظ على عدم اثارة �سط���ح الرتبة حتت النخلة  
ويعم���ل على احلفاظ عل���ى توازن الكائنات الدقيق���ة بها  ا�سافة 
اىل  ان ن���واجت احل����س  عن���د حتلله���ا  ت�سيف م���ادة ع�سوية اىل 

الرتبة  ت�ستفيد منها الأ�سجار.

- احلرث والعزيق

يت���م التخل����س من احل�سائ����س والع�س���اب بعملية اث���ارة الرتبة 
اليدوي���ة او اللي���ة و  وه���ى تعتم���د عل���ى دف���ن الأج���زاء النامية 
م���ن احل�سائ����س و هذه فعال���ة يف مكافحة احل�سائ����س احلولية و 
احل�سائ����س   ذات احلول���ني.  ام���ا املعمرة منه���ا فيتوجب تكرار 
العملية اكر م���ن مرة مع   مراعاة عدم ال�سرار بجذور ا�سجار 
النخي���ل خا�سة يف الب�سات���ني القدمية ذات الزراع���ات املتقاربة 
وغ���ري املنتظمة.جترى هذه العملي���ة �سنوي���ا , للف�سائل احلديثة 
يدوي���ا وحلد 3 �سن���وات بعد الزراع���ة وبعد ذلك يت���م ا�ستخدام 
حراثة يدوية )8 ح�سان( مع مراعاة ان ل تكون احلراثة عميقة 

فت�سبب قطع اجلذور. 

5-عدم جمع الثمار املت�ساقطة ب�سبب ال�سابات 
احل�سرية وغريها

يج���ب جمع الثمار املت�ساقطة اثناء مو�سم النمو ب�سبب الإ�سابات 
احل�سري���ة وخا�س���ة احلمرية والعم���ل على حرقها م���ع املخلفات 
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الخرى ,مع مالحظة جمع الثمار املت�ساقطة قبل مو�سم اجلني لكي 
ل تختلط مع الثمار املت�ساقطة من عملية اجلني .

املعاجلة
 جم���ع الثمار املت�ساقط���ة من النخيل ب�س���كل دوري و مرة واحدة يف 
ال�سه���ر على القل وم���ن جميع انح���اء الب�ست���ان وا�ستعمالها كعلف 

للحيوانات او اتالفها وعدم تخزينها مطلقا.
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خامسا:
 الجني )الحصاد(
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هناك �سلبيات  واأخطاءم�ساحبة لعملية جمع املح�سول منها:

• اجلهل بتحديد املوؤ�سرات العامة لن�سج الثمار	
الكث���ري من املزارعني والعاملني يف جم���ال خدمة النخيل ل يعرفون 
املوؤ�سرات العامة التي ميكن على ا�سا�سها حتديد موعد ن�سج الثمار 
وه���ذا يرتتب عليه تاأخر او تبكري عملي���ة اجلني وما ي�ساحب ذلك 
من م�س���اكل توؤثر على نوعية الثمار وجودته���ا و�سالحيتها لعمليات 

الت�سويق او العداد والتعبئة او الت�سنيع

املعاجلة
اتباع املوؤ�سرات التالية يف حتديد موعد ن�سج الثمار:

1- عدد اليام من التلقيح حتى اجلني
وه���ذا يعتمد حتدي���ده عل���ى ال�سنف والظ���روف البيئي���ة للمنطقة 

املزروع.

2- لون الثمار
يتغ���ري ل���ون الثم���ار  من   الخ�س���ر اىل ال�سفر او ال���وردي ومن ثم 
الع�سل���ي او الكهرم���اين  فالأ�سم���ر او البني وح�س���ب ال�سناف كلما 

تقدمت الثمار باكتمال النمو والن�سج.
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3- ال�سكريات
تبل���غ ن�سبة ال�سكريات عن���د اكتمال النمو والن�س���ج 60% من الوزن 

الطري للثمار.

4- الوزن اجلاف
ي���زداد ال���وزن اجلاف للثم���ار خ���الل املرحلة الخرية م���ن مراحل 
الن�س���ج  وذلك لفقدان امل���اء منها حيث ترتاوح ن�سب���ة الرطوبة يف 

الثمار %25-10.

• عدم حتديد املرحلة املنا�سبة جلمع الثمار.	
ان ع���دم حتدي���د املرحلة واملوع���د املنا�سب جلني الثم���ار يوؤدي اىل 
التاخ���ري يف عملية اجلني مما ي�سبب تل���ف املح�سول , ي�ساعد على 
ذلك  عدم الهتمام  بنظافة املح�سول اإثناء عملية اجلمع كمايجب 
معرفةاملرحلةالت���ي يف�سلها امل�ستهلك لثماربع�س الأ�سناف والملام  
بالأ�سرار التي قد يتعر�س لها املح�سول نتيجة التاأخري يف احل�ساد 
و ت���رك التم���ور بامل�ستودعات لف���رتة طويلة قبل الف���رز والتعبئة من 
اإ�سابات ح�سرية وفطرية وخمائر )حيث يقع يف هذه اجلزئية كثري 

من املزارعني(.

املعاجلة
يج���ب  حتديد الوق���ت املنا�سب للح�ساد �سواء اخل���راف اأو اجلداد 
لكل �سن���ف وال�سورة التي يف�سلها امل�ستهل���ك لكل �سنف على حده 
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عل���ى ان ل يتج���اوز احل�س���اد ب���اأي حال م���ن الحوال نهاي���ة �سهر 
اكتوبر)بعده���ا ت���زداد الإ�سابة احل�سرية وتنخف����س اجلودة ب�سكل 
كب���ري( , مع الهتمام بف���رز وتعبئة  التمور واإجراء التبخري اإذا لزم 
الأمر باأحد الغازات مثل غ���از فو�سفيد الهيدروجني. وحفظ التمور 

يف  دجة احلرارة املنا�سبة من التريد.

• عدم تغطية التمور اثناءاخلزن احلقلي	
التمور بعد جنيها اإما اأن تعباأ مبا�سرة وتنقل اإىل الأ�سواق, اأو تر�سل 
اإىل حم���الت التعبئ���ة احلديث���ة  لإعدادها وت�سويقه���ا, اأو تخزن يف 
العبوات , اأو تخزن حقليًا على �سكل اأكوام تغطى باأغطية خمتلفة, 

اأو تخ���زن داخل غرف اأو خيم اأو �سقائف, والغر�س من هذه العملية 
حف���ظ التمور من الغب���ار والأمطار واحل�س���رات, ومدة اخلزن هذه 
متتد ما بني 4 اأ�سابيع اإىل 3 �سهور. ففي العراق يتم اخلزن احلقلي 
بفر����س الأر�س بح�سر, ث���م تو�سع التمور  اللين���ة لأ�سناف ال�ساير 
واحل���الوي واخل�سراوي على �س���كل اأكوام م�سطح���ة قليلة الرتفاع 
)60 – 100�سم( ت�سم���ى )روط(,  ويغطى التمر باحل�سران عدم 
تغطي���ة التمور يجعلها عر�سة لالإ�ساب���ات  احل�سرية املختلفة ووجد 
اأن عملي���ة التغطية هذه تقلل من ن�سب���ة الإ�سابات باحل�سرات التي 
بلغ���ت 30 % يف الثم���ار املغط���اة مقارن���ة بالثمار املك�سوف���ة, اأما اإذا 
غطي���ت الثمار بقما�س �سميك ف���اإن ن�سبة  الإ�سابة تكون 6 %, وعند 
ر����س مبيد املالثيون على غط���اء احل�سر اأو القما�س ف���اإن الإ�سابة  
اأ�سبح���ت 5% و 1% على التوايل.  وتخ���زن التمور يف م�سر مبخازن 
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م�ستدي���رة جدرانه���ا من احل�س���ر اأو الطني ت�سم���ى )�سمعة(, ويف 
ليبي���ا تخزن يف جرار فخارية كبرية �سعة الواحدة 400 كغ, تر�سف 
اجل���رار م���ع بع�سها ومت���الأ الفراغات بينه���ا بالط���ني وتو�سع فيها 
عجينة التمر وي�سكب عليها زيت الزيتون ملنع اإ�سابتها باحل�سرات..

املعاجلة
تغطي���ة التمور يف احلق���ل باأغطية خمتلف���ة للتقليل م���ن ال�سابات 

احل�سرية والغبار وحمايتها من المطار.

• تعري�س الثمار لأ�سعة ال�سم�س املبا�سر	
يجب ع���دم تعري�س الثمار اأثن���اء عملية النق���ل با�ستخدام و�سائط  

النقل  املختلفة لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة واحلرارة العالية.

املعاجلة
يجب اأن تنقل يف و�سائط نقل تكون مغطاة اأو مردة.
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سادسا:
عمليات الخدمة االخرى
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  Bagging 1 - عدم تكميم العذوق
ان عدم اجراء عملية التكميم  يجعل الثمار  عر�س لن  تاأكل الطيور 
ج���زء الثم���رة النا�سج مم���ا ي�سبب تل���ف الثمار وع���دم �سالحيتها 
اإ�ساف���ة اىل ا�سرار الغبار والترب���ة وكذلك ي�سجع بع�س احل�سرات 

وخا�سة الدبابري على مهاجمة الثمار  .

وميكن حتديد فوائد العملية مبا يلي :

• حماية الثمار من الإ�سابات احل�سرية واملر�سية.	
• حفظ الثمار م���ن الأ�سرار الف�سلجية الت���ي ي�سببها ت�ساقط 	

الأمطار.
• حماية الثمار من الطيوروالكارو�سات والدبابري واجلرذان.	
• تقليل ن�سبة ت�ساق���ط الثمار يف مرحلة الرطب وحمايتها من 	

الت�ساقط على الأر�س.
• ت�سهي���ل جمع الثمار النا�سجة ع���ن طريق هز العذوق داخل 	

الأكيا�س فت�سقط الثمار النا�سجة.
• حماية الثمار من الغبار والأتربة.	
• ت�سهيل عملية جني العذوق. 	
• ت�ساع���د يف توف���ري  الأي���دي العاملة وخا�س���ة يف جمع الثمار 	

املت�ساقطة على الر�س.
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املعاجلة
اج���راء عملية التكميم للعذوق خا�سة لالأ�سناف اجليدة واملرغوبة, 

وجترى عملية التكميم يف بع�س دول زراعة النخيل كما يلي.

1-  يف الباك�ست���ان ت�سنع اأكيا�س كبرية من خو�س النخل على �سكل 
ج���رار ت�سمى �سوند تغلف بها عذوق التم���ر بكاملها وتربط من 
فوهاتها عند العراجني قبل جني الثمار ب� 3 – 4 اأ�سابيع, وعند 
اجلني يقطع العرجون من فوق فوهة الكي�س وينزل اإىل الأر�س. 
والهدف منها منع ت�ساقط الثمار من العذوق وتلوثها بالأتربة. 

2-يق���وم املزارعون يف الب�س���رة با�ستعمال اأكيا�س من ن�سيج �سباك 
ال�سيد وبفتحات �سيقة تكمم بها العذوق اأثناء عملية التدليه اأو 
عند بدء الإرط���اب, وذلك حلفظ الثمار من الت�ساقط والتلوث 
بالأترب���ة. والأكيا����س امل�سبكة م�سنوعة م���ن البال�ستك واأبعاد 
فتحاته���ا 0.5×0.5�سم وتكون مفتوح���ة من الطرفني ويربط 
الكي����س من الأعلى والأ�سفل بعد و�س���ع العذق بداخله والهدف 
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ه���و تقليل ت�ساقط الثمار واملحافظ���ة على النوعية اجليدة عند 
اجلن���ي حيث يقطع  العذق م���ع الكي�س وبذلك ل تالم�س الثمار 

الأر�س.

3- ويف الأماك���ن اجلافة احلارة تغلف الع���ذوق باأكيا�س بال�ستيكية 
قب���ل الإرط���اب للمحافظة عل���ى الثمار من اجلف���اف وحت�سني 

نوعيتها. 

 4-يف مناطق زراعة النخيل يف جنوبي كاليفورنيا واأريزونا  ت�ستعمل 
اأغطي���ة ورقي���ة  واقي���ة للع���ذوق date bunch cover للحفاظ 
عليها من الأمطار املبكرة خا�سة الأمطار ال�سيفية التي تهطل 
اأواخ���ر ال�سيف واأوائل اخلريف عند ن�س���ج التمور مما ي�سبب 
تعف���ن ن�سبة كبرية منها ووج���د ان   اأف�سله���ا الأغطية الورقية 
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ال�سم���راء امل�سنوع���ة من الكرافي���ت الأ�سمروتعم���ل على �سكل 
ا�سطوان���ات او اأنابي���ب  Brown A2  مفتوح���ة لغر����س تهوية 
الثم���ار ووجد اإن تغطية الثم���ار ت�ساعد يف املحافظة على درجة 

احلرارة والتي توؤدي اإىل �سرعة ن�سج الثمار . 

جت���رى عملي���ة التكمي���م بع���د دور اخل���الل )الب�س���ر(, واإذا كممت 
الع���ذوق قبل ذلك زادت الإ�سابة ب�س���رر الذنب الأ�سود والو�سم لأن 

الأغطية ت�سبب زيادة الرطوبة

 Thinning 2 - عدم اجراء عملية اخلف
اإن جه���ل الكثري من املزارع���ني بعملية اخل���ف واأهميتها يجعلهم ل 
يقوم���ون بها مما يوؤدي عدم اإجراء اخل���ف اإىل احل�سول على ثمار 
�سغ���رية عدمية القيمة القت�سادية وجترى عملية اخلف بطريقتني 

هما:

• 	 )Bunch Removal(  اإزالة العذوق

تت���م اإزالة عذوق كاملة من راأ����س النخلة, وهي عملية �سهلة و�سائعة 
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ال�ستعم���ال, بحي���ث يرتك ع���دد من الع���ذوق يتنا�سب م���ع قوة منو 
النخل���ة. وتتم اإزالة العذوق التي تظه���ر يف اأول املو�سم,   وتلك التي 
تظهر يف اآخر مو�سم الإثمار, كما تزال العذوق ال�سعيفة وامل�سابة, 
ويراعى  تاأخ���ري اإجراء هذه العملية للتاأكد م���ن ح�سول ن�سبة عقد 
جي���دة, وكذل���ك معرف���ة حجم ت�ساق���ط الثم���ار والإ�ساب���ة بح�سرة 

احلمرية. 

• 	)Bunch Thinning( خف العذوق

ويق�س���د به���ا اإزالة ع���دد م���ن الأزه���ار او الثم���ار اأو ال�سماريخ, اأو 
تق�س���ري عدد م���ن �سماريخ الع���ذوق . فف���ي اأ�سن���اف النخيل ذات 
ال�سماري���خ الطويلة, يف�سل تق�سري ال�سماريخ بقطع اجلزء الطريف 
منه���ا  بن�سبة    25 – 30 % م���ن الطول, اأو اإزالة �سماريخ كاملة من 
و�س���ط العذق وبن�سب���ة 25 – 30 % من عدد �سماريخ العذق . اأما يف 
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الأ�سن���اف ذات ال�سماريخ الق�سرية, فيتم تق�سري 10 – 15 % من 
طول ال�سمراخ.

اأما الأ�سناف ذات الثم���ار املتزاحمة على ال�سماريخ, فيف�سل اإزالة 
ع���دد م���ن الأزه���ار اأو الثم���ار على ال�سم���راخ دون تق�س���ري لغر�س 
احل�س���ول عل���ى ثمار متجان�س���ة احلجم, وهذه العملي���ة حتتاج اإىل 
جهد ووقت وكلف���ة عالية. ويف�سل اإجراء عملية اخلف هذه يف وقت 
مبك���ر اأثناء عملية التلقيح فيما يخ����س تق�سري ال�سماريخ, اأو اإزالة 
ال�سماري���خ, اأو اإجراوؤها بعد اكتمال عملية العقد للتاأكد من ح�سول 

ن�سبة عقد عالية..
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املعاجلة
يج���ب اإج���راء اخلف لعم���ل توازن بني ع���دد الع���ذوق املوجودة عند 
راأ����س النخلة وعدد ال�سعف الأخ�سر حيث ل تتعدى هذه الن�سبة بني 
الع���ذوق وال�سعف الأخ�سر من 8:1 اأو 10:1 على اأق�سى تقدير وتتم 
ازالة العذوق امل�سابة واملك�س���ورة والتي ن�سبة العقد فيها منخف�سة 
ويف�سل ازالة العذوق التي تظهر اول املو�سم )املبكرة( والعذوق التي 
تظهر اخر املو�سم )املتاأخرة(. واإجراء اخلف بتق�سري ال�سماريخ او 
اإزالة عدد م���ن ال�سماريخ من و�سط العذق, ويف �سنف املجهول يتم 

خف الثمارواحدة واحدة من على ال�سمراخ الواحد اإ�سافة ملا ذكر

3 - التذليل )الت�سجري/التقوي�س(
عملية التذلي���ل هي �سحب العذوق الثمرية من بني ال�سعف وتدليتها 
والعم���ل على توزيعها ب�س���كل منتظم يف راأ�س النخل���ة. وجترى هذه 
العملي���ة قبل ت�سلب العراجني. وما يج���ب مالحظته هو اأنه عندما 
تك���ون العذوق الثمرية ثقيلة فيج���ب اأن تربط اإىل ال�سعفة املجاورة, 
او يو�س���ع الع���ذق عل���ى ال�سعف���ة املج���اورة, ول جترى ه���ذه العملية 
لالأ�سناف ذات العراج���ني الق�سرية ويف حالة احلمل اخلفيف. اإن 
عراجني النخي���ل تختلف يف اأطوالها ح�س���ب الأ�سناف, فالعراجني 
الطويلة ت�سمى طروح اأو بائنة, كما يف اأ�سناف الرحي, والزغلول, 
ودقل���ة ن���ور,و زامل���ي واحل���الوي, واحلي���اين, ,لول���و والعراج���ني 
الق�سرية ت�سمى حا�سنة, كما يف اأ�سناف املجهول, والعمري, وبنت 
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عي�سة, واخل�سري, حامتي,خ�س���راوي, �سقيعي, دخيني,�سلطانة, 
حوي���ز وت�سم���ى النخي���ل ذات ال�سيق���ان الثمري���ة متو�سط���ة الطول 
متو�سطةالط���ول )نخلة و�سوط(  كم���ا يف ا�سناف )خ�ساب, فر�س 
ا�سف���ر, �سي�س���ي, مط���واح, خال����س( وتختلف طرائق اإج���راء هذه 

العملية ح�سب مناطق زراعة النخيل

4 - يف �سنف الربحي ب�سكل خا�س
عدم اإج���راء عملية اخلف واإزالة احلمل الزائد من العذوق يف حال 
وج���ود اأك���ر من ع�سرة ع���ذوق وتك���رار احلالة دون تنظي���م لتوزيع 
العذوق يف راأ�س النخلة يوؤدي اإىل ميالن و انحناء راأ�س النخلة وهذا 

ي�سعف منوها واثمارها.
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املعاجلة
• امليالن 	 جهة  من  العذوق  واإزالة  لل�سعف,  تقليم  عملية  اإجراء 

خللق حالة من التوازن.
• توزيع العذوق يف راأ�س النخلة عك�س جهة النحناء, خا�سة واأن 	

للرحي عرجون طويل ميكن التحكم به.
• الهتمام بعمليات اخلدمة, وخا�سة الري, والت�سميد.	
• اإىل 	 موا�سم  ولعدة  النحناء,  العذوق عك�س جهة  توزيع  تكرار 

ب�سورة  العذوق  توزيع  يجب  بعدها  قائمة,  النخلة  ت�سبح  اأن 
مت�ساوية يف اجلهات الأربع.

    وميكن اعتماد طريقة ب�سيطة تتمثل مبا يلي:

رب���ط �سعف���ات قل���ب النخلة املائل���ة, و8 �سعف���ات اأخرى من . 1
القريبة لها بحبل, وترك الباقي من ال�سعف دون ربط.

رب���ط خ�سبة على اجل���ذع ب�سكل جيد تو�س���ع يف قمتها بكرة . 2
متحركة يدخ���ل بها احلبل الذي ربط ال�سعفات القريبة من 

القمة النامية, ويدىل احلبل اإىل الأ�سفل.

يعلق يف اأ�سفل احلبل وعاء يو�سع به 15 كغ من الرمل لغر�س . 3
�سد امليالن.

ت�س���اف كمية من الرمل )1 – 3 ك���غ( اإىل الوعاء اأ�سبوعيًا . 4
حتى يتم اعت���دال النخلة, وزوال النحن���اء. وال�سكل يو�سح 

ذلك.
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 طريقة معاجلة انحناء راأ�س النخلة ل�سنف الرحي.

4 - مل�س ثمار العذق يف �ساعات الظهرية وخا�سة  لغر�س 
قطف الثمار النا�سجة. 

 اأن مل�س الثمار لأي �سبب وحتريكها يف هذا الوقت  يوؤدي اإىل حتطم 
الطبق���ة ال�سمعية الرقيقة التي تغطي �سط���ح الثمرة مما يوؤدي اإىل 
زيادة فقدان املاء منها وهذا يحدث عن طريق الثغور, حيث لوحظ 
اأن حج���م فتحة الثغر يتنا�سب طردي���ًا مع �سدة ال�سوء, حيث يزداد 
حج���م الفتح���ة يف منت�سف النهار, مما ي�سبب زي���ادة فقدان املاء. 
ومتت���از اأن�سج���ة الثمرة اخلارجي���ة يف مرحلة اخل���الل بح�سا�سيتها 
ال�سدي���دة للخدو�س واجلروح والتمزق ب�سبب انتفاخ الثمرة وبلوغها 
مرحلة اكتمال احلجم, ولوحظت ظاه���رة ذبول الثمار والتي يطلق 
عليه���ا )اخلدر( على ثم���ار بع�س الأ�سناف الت���ي جتنى يف مرحلة 

الرطب, خا�سة اإذا متت هذه العملية عند ارتفاع درجة احلرارة.
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املعاجلة
ع���دم القي���ام بجن���ي )لقط(الثم���ار النا�سجة وعدم مل����س العذوق 

وحتريكها خالل فرتة الظهرية .

5 - الرطوبة العالية اثناء تلون الثمار وتزاحم ال�سعف 
والظل الكثيف   ي�سبب الت�سطيب )الو�سم( اثناء 

حتول الثمار من املرحلة اخل�سراء اىل املرحلة 
امللونة.

اإن الرطوبة العالية حول الثمار ت�سبب توقف عملية التبخر, ويرافق 
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ذل���ك ا�ستمراردخول املاء اإىل الثمار مما يوؤدي اإىل ت�سخم وانتفاخ 
اخلالي���ا حت���ت الق�سرة, فيح���دث ت�سقق على �س���كل خطوط طولية 
اأو اأفقي���ة رفيع���ة �سمراء اللون, ويكون عم���ق ال�سق 16 خلية, ومتوت 
اخلالي���ا املحيط���ة بال�سق, وت���وؤدي ال�سق���وق اإىل ت�سل���ب الق�سرة, 

وجفاف الطبقة اللحمية, وانخفا�س نوعية الثمار

املعاجلة
• اإج���راء عملية التقلي���م باإزال���ة ال�سعف الق���دمي وال�سعف 	

الزائ���د ح���ول الع���ذوق مع عملي���ة تدلية الع���ذوق يف �سهر 
حزيران/ يونيو.

• اإج���راء عملي���ة تهوي���ة للع���ذوق باإج���راء اخل���ف, اأو و�سع 	
حلقات و�سط العذق.

• عدم زراعة املحا�سيل ال�سيفية حتت اأ�سجار النخيل.	
• تنظيم عملية الري بتقليل عدد الريات يف �سهور ال�سيف     	
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سابعا:
الوقاية والمكافحة
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 1- عدم املعرفة مب�سادر ال�سابات احل�سرية
ان ع���دم املعرف���ة  بالأماك���ن وامل�س���ادر التي ت�سهل م���ن ال�سابات 
احل�سري���ة يف التم���ور ي�ساعد على زيادة ن�سب���ة ال�سابة ولنت�سارها 

يف املزرعة ومنها:

ترك ثم���ار التمر النا�سجة على ال�سجار لفرتة طويلة وعدم جنيها 
انتظارا  لكتمال ن�سج كافة ثمار العذق الواحد.

ت���رك التم���ور املت�ساقطة عل���ى الر�س وعدم جمعه���ا حيث وجد ان 
معدل ال�سابات احل�سرية بهذه   التمور بلغ %4.12.

خل���ط التمور  التي مت جنيها من ال�سجار مع التمور املت�ساقطة على 
الر�س.

خزن التمور بالطريقة التقليدية داخل املزرعة لفرتة طويلة.

2- املكافحة الت�سريعية
ل بد من الإ�سارة اإىل اأن اأول القوانني التي �سنها الإن�سان, هي �سريعة 
حموراب���ي و ت�سمنت عدة مواد حلماية نخلة التمر واملحافظة عليها 
والعناي���ة بها, وهي املواد )59, 60, 64, 65(. واملق�سود باملكافحة 
الت�سريعي���ة, جمموعة القوانني وال�سواب���ط والقرارات والت�سريعات 
الت���ي ت�سدرها الدول���ة ملكافحة ومنع دخول احل�س���رات والأمرا�س 
الغريبة اإىل الدولة, واحلد من انت�سارها من منطقة لأخرى حلماية 
ال���روة النباتية. وياأتي يف مقدمتها قوان���ني احلجر الزراعي, التي 
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يجب تطبيقها ب�سكٍل �سارٍم من خالل فح�س املادة النباتية, ومنها 
ف�سائ���ل النخيل يف املوانىء واملطارات واحلدود الرية, ومنع دخول 

الف�سائل امل�سابة

املعاجلة
تطبي���ق احلجر الزراع���ي داخليًا, وحج���ر املناط���ق امل�سابة, ومنع 
نقل الف�سائل من منطق���ة اإىل اأخرى داخل الدولة. كما يجب العمل 
عل���ى توعية واإر�س���اد املزارعني وحثهم على عدم نق���ل الف�سائل اإىل 
منطقته���م اإل بعد التاأكد م���ن وجود �سهادة من�س���اأ و�سهادة �سحية 
موثق���ة. و�سرورة و�سع اأقرا�س مثبتة عل���ى الف�سائل خمتومة بختم 
احلجر الزراعي, وغم���ر جذع الف�سائل باأحد املبيدات املو�سى بها, 
وتعف���ري القم���ة النامية باأحد املبيدات الآمن���ة. ان نقل الف�سائل من 
منطقة اىل اخرى دون رقابة كان ال�سبب الرئي�سي يف انت�سار �سو�سة 

النخيل احلمراء من املناطق امل�سابة اىل املناطق ال�سليمة.

3- التعامل مع املبيدات 
عن���د التعامل مع املبيدات ,يج���ب الطالع على وق���راءة التعليمات 
املوجودة على علبة املبيد ومعرفة الرتكيز ,ون�سبة التخفيف ومعدل 
الر����س مع مراع���اة لب�س املالب�س الواقية اثن���اء عملية الر�س  وعدم 
الر�س اثناء هبوب الرياح. كما يجب خزن املبيدات يف اماكن جيدة 

التهوية وبعيدة عن ا�سعة ال�سم�س واحلرارة العالية.
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4 -ال�ستخدام املفرط للمبيدات
جهل املزارع بالإ�سابات املر�سية واحل�سرية وعدم معرفته ب�سلوكية 
احل�سرات واماكن تواجدها وطريقة احداثها لل�سرر وا لطور ال�سار 
ل���ذا ما ان ي�ساهد  اي���ة ا�سابة يقوم با�ستخدام املبيدات ور�س كامل 
املزرعة دون معرفة التوقيت املنا�سب للر�س واملبيد المثل للمكافحة    
وه���ول يع���ي املخاطر اجلمة الت���ي ي�سببها ا�ستخ���دام املبيدات على 

ال�سحة العامة والبيئة ا�سافة اىل الكلفة القت�سادية.  

املعاجلة
ال�ستخ���دام الم���ن للمبي���دات ووف���ق التو�سيات املنا�سب���ة من قبل 

املخت�سني واتباع اجراءات ال�سالمة عند التعامل معها.
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