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٢. إكثار النخيل وإنشاء البستان  

٢.	١	اإلكـثــــار	
تتعـــدد طرق إكثار أشـــجار النخيل ويكون ذلك بواســـطة البذور )التكاثر الجنســـي(، وهي طريقـــة قديمة وغير مرغوب فيهـــا لكونها تنتج أصناًفا غيـــر معروفة وغير 

اقتصادية غالًبا، أو عن طريق الفســـائل والراكوب أو زراعة األنســـجة )التكاثر الخضري أو الالجنســـي(.

طرق	اإلكثار	للنخيل

٢.	١.	١.		اإلكثار	بالبذور
تتـــم عمليـــة اإلكثار الجنســـي بزراعـــة البذور المأخوذة مـــن الثمار لتزرع في أكياس بالســـتيكية معدة للغرض، أو مباشـــرة فـــي التربة بعمق حوالي ٢.5-3 ســـم مع 
توفيـــر درجـــة الحـــرارة العالية وتهويـــة التربة، وذلك في ســـطور تبعد عن بعضها ٢5 ســـم. كمـــا يلجأ البعض مـــن المزارعين في قطـــاع التمور إلى هـــذه الطريقة 

وذلـــك لســـهولة الزراعة وقوة اإلنبـــات، غير أن هـــذه الطريقة في اإلكثار تتســـم بالكثير من المشـــاكل والنقائص.

		عيوب	اإلكثار	بالبذور

عدم تطابق صفات النبات الناتج مع الشجرة األم من الناحية الوراثية، حيث يترتب عليها اختالفات كثيرة في الشكل أو الحجم أو اللون.	 

الثمار في غالبها تكون رديئة وال تصلح للتسويق. 	 

صعوب التفرقة بين األشجار الذكرية واألنثوية حتى موعد اإلثمار، مما يؤدي إلى ضياع الوقت طوال فترة الزراعة.	 

تأخر الدخول في اإلثمار عن النخيل المزروع بالفسائل، حيث تدخل األشجار الناتجة في طور اإلنتاج في حدود  7-١٠ سنوات.	 

٢.	١.	٢.	اإلكثار	بالفسائل
تعـــد طريقة اإلكثـــار الخضري وخاصـــة المتعلقة بالفســـائل األكثر شـــيوًعا وتـــداواًل واعتماًدا 
لـــدى مزارعـــي النخيل، كمـــا تتميز هـــذه الطريقة فـــي اإلكثار بمـــدى تطابق أشـــجار النخيل 

الناتجـــة مع النباتـــات األم في جميـــع صفاتها وخصائصهـــا الوراثية. 

		مواعيد	فصل	وزراعة	الفسائل

منتصف فبراير حتى منتصف مايو. . ١

أول سبتمبر حتى منتصف نوفمبر.. ٢

		إعداد	الفسيلة	قبل	الفصل 

اختيـــار فســـائل خالية مـــن األمراض واآلفـــات )العمر ٢ - ٤ ســـنوات، القطـــر أكثر من 3٠ . ١
ســـم، الوزن أكثر مـــن ٢٠ كيلوجراًما(.

تربيـــة عدد محدد من الفســـائل حـــول النخلة األم )٢ - 3 فســـائل(، كمـــا أن العدد يعد . ٢
ـــا يتعلق بالنـــوع والطلب عليه. موضوًعا اقتصاديًّ

تنتخب الفسائل الناضجة أو القابلة للفصل .. 3

قبـــل موعـــد الفصـــل بحوالي شـــهرين يفضل تجهيـــز مـــكان الفصل، وذلـــك بتنظيف . ٤
قواعـــد األوراق القديمة على الفســـيلة، ويفتح مكان الفصل ثم توضـــع )تكوم( التربة 

حول الفســـائل المختارة للمســـاعدة علـــى تكوين مجموع جـــذري قوي .    
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		األدوات	الالزمة	لفصل	الفسائل

 العتلة )الهيب(، المسحات، المنجل، القادوم، القفازات، الحبال )صورة	١	أ(	، عربة صغيرة، فأس )صورة	١	ب(.

		خطوات	فصل	الفسائل

اختيـــار الفســـيلة المعـــدة للزراعـــة بمواصفـــات مناســـبة، بحيث تكون . ١
خالية مـــن األمـــراض واآلفات )صـــورة ٢(.

ربط الســـعف بطريقة هينة مـــن المنتصف قبل فصل الفســـيلة لكيال . ٢
يتعرض قلب الفســـيلة ألشعة الشـــمس المباشرة )صورة 3(.

تقليـــم األوراق بحيـــث ال يبقى ســـوى صفين من جريد الفســـيلة حول . 3
القلـــب لحماية البرعـــم الطرفي »منطقـــة النمو«، كمـــا ُتقص أطراف 

ســـعف الفســـيلة وال يبقى منه ســـوى الثلث )صورة ٤(. 

١	-	ب١	-	أ



دليل رعاية النخلة

١6

		طريقة	الفصل

إزالة التربة من حول الفسيلة المراد فصلها حتى تظهر منطقة االتصال باألم )صورة 5(.. ١

فصــل الفســيلة بواســطة العتلــة )الهيــب( مــن خــالل وضــع حــد العتلــة عنــد منطقــة االتصــال بيــن الفســيلة والنخلــة األم وُتحــّرك مــع الضــرب الخفيــف حتــى . ٢
تنفصــل الفســيلة )صــورة ٦(.

اجتثاث الفسيلة بشكل صحيح، ويجب أن يكون سطح القطع )الفطيم( أملَس ونظيًفا وبأقل مساحة ممكنة حتى ال تتعرض الفسيلة للتعفن )صورة 7(.. 3

بعد الفصل، يجب المحافظة على أاّل ترتطم الفسيلة باألرض وذلك لتجنب أي شروخ في الجمارة مما يؤدي إلى موتها. . ٤

تشذيب الجذور الجافة وإزالة المجروحة والمتهتكة.. 5

ــد و/. ٦ ــس معتم ــري مالم ــد حش ــة األم بمبي ــى النخل ــع عل ــكان القط ــيلة واألم، ورش م ــى الفس ــة عل ــية الفطري ــدات النحاس ــد المبي ــل بأح ــكان الفص ــر م تطهي
أو تعفيــره بمــادة الكبريــت ثــم تغطيــة مــكان الفصــل بالتربــة مباشــرة بعــد الفصــل حتــى ال تكــون عرضــة لإلصابــة بسوســة النخيــل الحمــراء، ويفضــل تغطيــة 
مــكان الفصــل علــى الفســيلة بعجينــة بــوردو حتــى ال تتعــرض للتعفــن )وللمزيــد مــن المعلومــات عــن المبيــدات يمكــن الدخــول علــى موقــع وزارة البيئــة والميــاه 

.)>https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblock.aspx< والزراعــة 

تنقــل الفســائل المنفصلــة حديًثــا برفــق إلــى مواقــع زراعتهــا مباشــرة، وفــي حــال تعــذر ذلــك توضــع الفســائل فــي أماكــن مظللــة مــع لــف جذورهــا بخيــش ُمنــّدى . 7
بالمــاء حتــى موعــد زراعتهــا مــع الحــرص علــى أاّل تتأخــر الزراعــة عــن أســبوع.

صورة	)4(	إزالة	التربة	من	حول	الفسيلةصورة	)3(	ربط	جريد	الفسيلةصورة	)٢(	إختيار	الفسيلة	المعدة	للزراعة

صورة	)٦(	فصل	الفسيلة	عند	منطقة	اإلتصالصورة	)5(	قص	سعف	الفسيلة	من	األطراف
بالنخلة	األم	بإستخدام	الهيب

صورة	)٧(	فسيلة	بعد	فصلها	توضح	منطقة
إتصالها	بالنخلة	األم

خطوات فصل الفسائل من النخلة األم

١

4

٢

5

3

٦

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblock.aspx
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		مواصفات	الفسائل	المعدة	للزراعة

الحـــرص علـــى أن تكون الفســـيلة التـــي اختيرت من صنـــف جيد يمتـــاز بجودة ثماره وســـرعة نموه، ويفضـــل اختيار الفســـائل وقت وجـــود الثمار علـــى النخلة األم 
وذلـــك للتأكـــد من مواصفـــات الصنف المطلـــوب )صورة 8(. ومـــن أهم الشـــروط التي يجـــب توافرها في الفســـائل المعدة للزراعـــة موضحة في الجـــدول )3(.

إختيار	الفسائل	ذات	المواصفات	المناسبة	لفصلها	وزراعتهامشتل	لتربية	فسائل	نخيل

فصل	الفسيلة	بإستخدام	الهيبربط	الفسيله	من	المنتصف	قبل	فصلها

خطوات فصل الفسائل من المشتل
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جدول	)3(	مواصفات	الفسائل	المعدة	للزراعة	

الشروطالوصف

الحالة	الصحية	
خالية من األمراض واآلفات وليس فيها تجاويفللفسائل

3-٤ سنوات بجانب األم عمر	الفسيلة

وزن/	قطر	الفسيلة
ال يقل عن ٢٠ كلغ/ ال يقل عن 3٠ سم

)تختلف حسب الصنف(

المجموع	الجذري
جيد وقوي وسليم وخاٍل من
األمراض الفطرية والنيماتودا

3.١.٢	اإلكثار		بالرواكيب	)الفسائل	الهوائية(
هـــي عبـــارة عن فســـائل هوائيـــة تتكون على جـــذع النخلـــة بارتفـــاع حوالي    
٠.5-3 أمتـــار من ســـطح التربة )صـــورة 9(، وتكون الحاجة للتكاثـــر بهذه الطريقة 
عندمـــا تكـــون األمهـــات قليلة اإلنتـــاج للفســـائل، غيـــر أن هـــذه الطريقة من 
اإلكثـــار ليســـت محبـــذة وغير مجديـــة وبالتالي غيـــر متداولة بشـــكل كبير في 
المملكـــة، وقلمـــا تســـتخدم الرواكيب فـــي إكثـــار النخيل وخصوًصـــا في حال 
توفـــر الفســـائل االعتيادية لـــدى المزارعين نظرا لكثـــرة عيوبهـــا وأضرارها، لذا 
يجـــب إزالة الرواكيـــب وأاّل تترك حتى ال تضعف النخلة األم بســـبب اســـتنزافها 
للمـــواد الغذائيـــة ولكونها أيًضـــا تمثل مكاًنـــا مفضاًل لإلصابـــة باآلفات وخاصة 

الحمراء. النخيل  سوســـة 

		طريقة		فصل	الرواكيب	عن	األم

لـــف منطقـــة اتصـــال الراكوب باألم بواســـطة كيس بالســـتيكي شـــفاف . ١
)صـــورة ١٠( ويربـــط بإحـــكام ويوضـــع فـــي تربة صناعيـــة )بتمـــوس( ويبلل 
بالمـــاء كل أســـبوع أو أســـبوعين، ويترك الكيس عـــادة لفترة ٤-٦ أســـابيع 
ا عند قاعـــدة الراكوب ومن ثم  إلـــى حين تكويـــن المجموع الجـــذري تدريجيًّ

الفصل. الكيـــس وتبدأ عمليـــة  يرفع 

يفصـــل الراكـــوب - فـــي الربيـــع أو أواخـــر الخريـــف - ويوضع فـــي وعاء أو . ٢
صندوق خشـــبي يحتوي على طمي وســـماد عضوي وُيـــروى على فترات 

متقاربة حتـــى يكتمل تكـــّون الجذور.

ُيـــرش مكان فصـــل الراكـــوب عن الشـــجرة األم بمبيـــد حشـــري معتمد أو . 3
ُيعّفـــر بمـــادة الكبريت وُيغطـــى بالطين.

صورة	)8(	فسائل	نخيل	معدة	للزراعة
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		أضرار		الرواكيب

- ُتنافس الرواكيب النخلة األم على الماء والغذاء مما يؤثر على إنتاجية النخلة.
- احتمالية سقوط الرواكيــب بفعل الريــاح ويخــرج مــن مــكان اتصالهــا بالنخلــة األم كيرمونــات تكــون جاذبــة لبعــض اآلفــات خاصــة سوســة النخيــل الحمــراء.

صورة	)١0(	لف	الراكوب	بكيس	بالستيكي	شفافصورة	)9(	راكوب	متصل	بالنخلة	األم

4.١.٢		اإلكثار	باستخدام	أشجار	النخيل	الكبيرة	)النقائل	/	الجثايث(
تعـــد أمهـــات النخيـــل أو النقائل إحدى وســـائل اإلكثـــار للنخيل إلنشـــاء مزارع 
جديـــدة أو إضافـــة أنـــواع مرغوب فيهـــا، كما تتميـــز النقائل في اإلنتـــاج المبكر 
فـــي الســـنة التاليـــة لنقلهـــا نظـــًرا لتقدمها النســـبي فـــي العمـــر مقارنة مع 
الفســـائل االعتيادية أو فســـائل األنســـجة، كما تســـتخدم هـــذه الطريقة من 

أجـــل تجميل الحدائـــق والشـــوارع العامة.

		الخطوات	المتبعة	في	قلع	وزراعة	النقائل

توضـــع إشـــارة - قبـــل النقـــل - علـــى الشـــجرة للداللـــة علـــى االتجاه . ١
الشـــمالي لهـــا، وذلـــك بقصـــد المحافظة علـــى االتجاه نفســـه بعـــد الغرس.

يزال ســـعف النخيل ويتـــرك حوالي 7 إلى ١٠ ســـعفات وتربـــط القمة من . ٢
أعلـــى وتلف بالســـعف، وذلك لحمايتها مـــن التأثيرات الخارجيـــة والمناخية.

تـــزال التربة بعمق 3٠ ســـم حول ســـاق الشـــجرة على شـــكل دائرة يصل . 3
قطرهـــا إلى حدود ١.5 متر )حســـب حجم الســـاق(.

يحفـــر خنـــدق خارج هـــذه الدائـــرة بعمـــق 7٠ ســـنتيمتر ويتوســـع باتجاه . ٤
الداخـــل لتكويـــن الكتلـــة الترابية حـــول جـــذع النخلة.

تقتلـــع النخلـــة بعـــد إحاطتهـــا بهيـــكل حديدي خـــاص بواســـطة رافعة . 5
ذلك. علـــى  قـــادرة  كبيرة 

توضـــع النخلة فـــور اقتالعها في الشـــاحنة التي ســـتنقلها إلـــى أماكن   . ٦
الغـــرس مع  الحـــرص على لف الجـــذور بالخيـــش  المبلل. 

تحفر حفـــرة بحجم أكبر من حجـــم الكتلة الترابية المحيطـــة بجذع النخلة، . 7
ويفضـــل أن تكون أبعادها: ١.5-٢ متر قطـــر x ١.5-٢ متر عمق.

تحضير مخلوط التربة المناسب المتكون من 3٠% طمي و7٠% من الرمل.. 8

إزالة الخيش واألسالك من حول الجذور.. 9

تغـــرس النخلة فـــي الحفرة المعدة لها بشـــكل عمودي أو بشـــكل مائل . ١٠
قليـــاًل باتجاه معاكس التجاه الريـــاح وبعمق أكبر مما كانـــت عليه بمقدار 
٠.5٠ إلـــى ١ متـــر، وذلك بقصـــد تثبيتها وتمكينهـــا من مقاومـــة الرياح، ثم 
يوضع مخلـــوط التربة المجهز مســـبًقا حول جـــذع النخلة وتضـــاف التربة 
إلـــى حين الوصـــول إلى مســـتوى الكتلـــة الترابيـــة، وتـــدك التربة حول 
الجـــذور وذلك إلزالة الجيـــوب الهوائية، ثـــم تروى النخلة حســـب االحتياج.

إذا كانـــت عمليـــة نقـــل الجثايـــث فـــي الصيـــف، يحبـــذ تغطيـــة األرض . ١١
المحيطـــة بالنخلـــة بســـعف النخيـــل لتفـــادي التبخـــر والمحافظة على 

رطوبـــة عاليـــة فـــي التربة.



دليل رعاية النخلة

٢0

5.١.٢		اإلكثار	باستخدام	زراعة	األنسجة
 تعـــد زراعة األنســـجة إحدى طرق اإلكثـــار الخضري، حيث تســـتخدم فيها زراعة 
الخاليـــا النباتيـــة إلنتـــاج نباتـــات أو ســـالالت جيدة مشـــابهة لـــألم وخالية من 
األمـــراض وخصوًصا األمراض الفيروســـية. وتعتمـــد تقنيات الزراعة النســـيجية 
علـــى زراعـــة أجزاء نباتيـــة معينة تحت ظـــروف معقمة في بيئـــة صناعية داخل 
أنابيـــب خاصـــة ومعقمـــة ولفتـــرة محـــددة حتـــى يســـتجيب النســـيج أو الجزء 
النباتي إلعطـــاء نموات خضرية. وعـــادة تمر تقنية زراعة األنســـجة بعدة مراحل 
ابتـــداًء مـــن فصل النســـيج من النبـــات األم وزراعتـــه على البيئـــة المغذية إلى 
مرحلـــة الحصول علـــى نباتات كاملـــة لها القـــدرة على النمو فـــي الحقل تحت 

الطبيعية. البيئيـــة  الظروف 

		مزايا	استخدام	زراعة	األنسجة

اإلنتاج المكثف والسريع للبادرات بنوعيات جيدة.. ١
حفظ التراكيب الوراثية للنخيل ذات الصفات الممتازة.. ٢
نســـبة النجاح عند الزراعة وأثنـــاء النمو مرتفعة مقارنة بالفســـائل المزروعة . 3

التقليدية. بالطرق 
الحصول على فسائل خالية من األمراض الفطرية واآلفات.. ٤
ســـهولة نقل وتـــداول الفســـائل المنتجـــة بالزراعة النســـيجية إلى مختلف . 5

المناطق وذلـــك نظًرا لصغـــر حجمها.

٢.٢.			إنشاء	البستان	)إنفوجرافيا	١(

إن إنشـــاء بســـاتين النخيل باالعتماد على األســـس العلمية يعـــد مرحلة مهمة 
وأساســـية نحـــو تطوير زراعة وإنتـــاج التمـــر، ولتحقيق ذلك يجـــب تطبيق جملة 

من الحـــزم الفنية والتقنيـــة التالية:

٢.٢.	١		اختيار	األرض	
ا قبل  تعـــد عمليـــة تحليـــل التربـــة وباألخص ملوحـــة وقلويـــة التربة مهمة جـــدًّ
زراعة فســـائل النخيـــل، وذلك للتعـــرف على قوامهـــا ومحتوياتها مـــن العناصر 
الغذائيـــة وكذلك صفاتهـــا الفيزيائية والكيمائية األخـــرى، باإلضافة إلى التأكد 
مـــن جاهزيـــة مصدر مياه الـــري ألن الماء من أهـــم العوامل المحـــددة لطبيعة 
النشـــاط الزراعـــي، حيث يفضـــل أن يكون مصـــدر الـــري ثابًتا وأن تكـــون مياه 

الـــري صالحة لزراعـــة النخيل.

		إعداد	األرض	للغرس	والتخطيط 

١  تجهيز	شبكة	الري 

 تعـــد عملية تجهيز شـــبكة الري )صـــورة ١١( من العمليات المهمـــة في التحضير 
إلنشـــاء بســـتان النخيل، وُيختار نظام الري وُينفذ حســـب طريقـــة الري المتبعة 
فـــي المنطقـــة، وأيًضـــا على حســـب عـــدة عوامـــل أخـــرى؛ منها على ســـبيل 

المثـــال: نـــوع التربة، نوع الميـــاه، والعوامل الجوية الســـائدة فـــي المنطقة. 

٢  حفر	الجور	وتحديد	أبعاد	الزراعة

تحـــدد مواقع جـــور الزراعة علـــى األبعاد المناســـبة )صورة ١٢( من خـــالل عملية 
التخطيـــط قبل الزراعة لترك المســـافة الكافية بين األشـــجار بحيث تســـمح لها 
بالتهويـــة ودخول أشـــعة الشـــمس وتخفيف الرطوبة ومنع تشـــابك األشـــجار، 
وبالتالـــي ســـهولة فـــي القيـــام بالعمليـــات الزراعية والكشـــف عـــن األمراض 
والحشـــرات. ويجب حفر الجور بما يتـــالءم مع حجم قواعد الفســـائل، لذا يفضل 

أن تكـــون أبعاد الجـــورة ١x١x١م )صورة ١5(.
 

3  تجهيز	مخلوط	التربة

ُيســـتبدل التـــراب الناتـــج مـــن الحفر بخلطـــة مكونة مـــن ١ جزء طمـــي + ٢ جزء 
رمل )صـــورة ١3 أ ، ب( إذا كانـــت التربة طينية، و٢جزء طمي+١جـــزء رمل إذا كانت 
التربـــة رملية، وفـــي حالة عدم توفر الطمي أو الرمل تســـتخدم تربة ســـطحية 
نظيفـــة بعـــد خلطها بمـــا يعادلها من ســـماد عضـــوي قديم متحلـــل، ويفضل 
إضافة من ١ -٢  كجم ســـوبر فوســـفات و٠.5 كيلوجرام مـــن الكبريت يخلط جيًدا 
مـــع التربة فـــي الجورة و 5.. كيلوجرام ســـلفات نشـــادر و5.. كيلوجرام ســـلفات 

بوتاسيم.
   

٢.٢.٢		أبعـاد	الغـرس
يلجأ كثيـــر من مزارعي النخيل إلـــى غرس أكبر عدد من الفســـائل في مزارعهم 
دون مراعـــاة المســـافة الالزمة بين األشـــجار ممـــا ينعكس ضرره علـــى اإلنتاج 
ـــا بزراعة النخيل على أبعـــاد 8 ×8 إلى ١٠ ×  وصفـــات الثمار والخدمة، وينصح حاليًّ

١٠ متر على حســـب صنف النخيـــل )صورة ١٤(.
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صورة	)١٢(	حفر	الجور	قبل	الزراعةصورة	)١١(	تركيب	شبكة	الري

صورة	)١3	أ	،	ب(	تجهيز	مخلوط	التربة	من	الرمل	)أ(	ومن	السماد	العضوي	)ب(

ربط	الفسيله	من	المنتصف	قبل	فصلها

خطـــوات تجهيـــز األرض للزراعـــة

١٢

3

بأ
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3.٢.٢	تحديد	األصناف	وموعد	الزراعة	المناسبة

		

أ.	تحديد	األصناف

يعد اختيار الصنف عملية مهمة في إنشـــاء البســـتان، حيث يجب زراعة األصناف 
المناســـبة والتي تعطـــي إنتاًجا وفيًرا ومرغوًبا في الســـوق مـــن حيث المذاق 
والشـــكل وســـرعة الدخـــول في اإلنتاج حســـب الظـــروف المناخيـــة للمنطقة، 
وأن يكـــون مصدر األصنـــاف موثوًقا به مـــن حيث مطابقة األصناف وســـالمتها 
من األمراض والحشـــرات خاصة سوســـة النخيل الحمراء، وأاّل تســـتعمل فسائل 
منتجـــة من مـــزارع مصابـــة ومـــن مناطق وجـــود سوســـة النخيل الحمـــراء، مع 
ضـــرورة أن ُيزرع صنفـــان أو ثالثة في البســـتان الواحد، وأاّل ُتـــزرع أصناف كثيرة 
مختلفـــة فـــي المزرعـــة الواحـــدة خاصـــة إذا كانت متباينـــة في موعـــد النضج 

ريها. برامج  الختـــالف  وذلك 

																

ب.	موعد	الزراعة	
يرتبط موعد زراعة النخيل بموعد فصل الفسائل حيث تكون الزراعة على فترتين :

	 خالل	أشهر	فبراير	ومارس	وأبريل.		

	 خالل	أشهر	سبتمبر	وأكتوبر	ونوفمبر.	

4.٢.٢	اختيار	الفحول	

ا لضمـــان الحصـــول على  تعـــد عمليـــة اختيـــار الفحـــول الممتـــازة مهمـــة جـــدًّ
الكميـــة المطلوبـــة من اللقـــاح  وبنوعية جيدة، وأن تزرع في البســـتان بنســـبة                          
٤ - ١٠ % مـــن العدد اإلجمالـــي للنخيل في المزرعة، ويكفي فحـــل واحد لتلقيح 
٢٠ إلـــى ٢5 نخلـــة، كمـــا يجب أن ُيـــزرع نوعان مـــن الفحول أحدهمـــا مبكر واآلخر 
متأخـــر التزهيـــر، حيـــث إن أفضـــل الفحول مـــا كانت أعمارهـــا بين ١٠ و 5٠ ســـنة، 
كمـــا يجب توزيع هـــذه الفحول عند الزراعة فـــي مواقع مناســـبة باتجاه هبوب 
الريـــاح خاصة على مســـتوى  أطراف البســـتان وفـــي الوســـط، ويمكن كذلك 
جمعها في مربعات مســـتقلة لتســـهيل العمليات الزراعية كالـــري وجمع اللقاح 

ومكافحـــة اآلفات.

		األدوات	الالزمة	لزراعة	الفسائل

 القفازات، عربة صغيرة لنقل الفسائل، فأس صغيرة وأخرى كبيرة )صورة ١5(.

5.٢.٢		خطوات	زراعة		فسائل	النخيل	)إنفوجرافيا	١	(

ــات . ١ ــا ألي صدم ــي تعرضه ــة وتالف ــة للنخل ــة النامي ــى القم ــة عل المحافظ
ــا.  ــا لحــدوث أي أضــرار له ــاء النقــل أو الغــرس منًع أثن

ــن . ٢ ــون م ــول مك ــي محل ــا ف ــل زراعته ــا وقب ــد فصله ــائل بع ــس الفس ُتغّط
مبيــد حشــري مالمــس ومبيــد فطــري نحاســي )حســب التوصيــات علــى 
عبــوة المبيــد(. ويجــب أن تكــون الميــاه المســتخدمة فــي التغطيــس غيــر 

ــورة ١٦ و ١7(. ــة )ص مالح

توضــع الفســيلة فــي وســط الجــورة بحيــث يكــون قلــب الفســيلة أعلــى . 3
ــة حتــى ال يتعــرض للتعفــن )صــورة ١8(.  مــن ســطح الترب

ــوط الرمــل والطمــي بنســبة ٢: ١ . ٤ ــردم الجــورة بعــد زراعــة الفســيلة بمخل ُت
ــى  ــرص حت ــة وال ــرار ردم الترب ــع تك ــيلة م ــول الفس ــط ح ــري والضغ ــع ال م

ــورة ١9(.  ــة )ص ــوب الهوائي ــة الجي ــن إزال ــد م يتأك

يراعــى عــادة أن تكــون الفســيلة مائلــة نحــو الشــمال حتــى يكــون القلــب . 5
ــا عــن الوضــع العمــودي لتفــادي  ــًدا عــن تعامــد الشــمس عليــه عوًض بعي

ــه وجفافــه )صــورة ٢٠(. اســتنزاف عصارت

يعمل حوض مستدير حول الفسيلة يبعد عن جذعها 5٠ –٦٠ سم )صورة ٢١(.. ٦

إذا كان الســعف كثيًفــا وطويــاًل، ُتقّلــم األوراق بحيــث ال يبقــى ســوى . 7
صفيــن مــن جريــد الفســيلة حــول القلــب لحمايــة البرعــم الطرفــي »منطقــة 
النمــو«، كمــا يقــص جــزء مــن طــول ســعف الفســيلة وال يبقــى منــه ســوى 

الثلــث حتــى ال يتســبب طولــه فــي انحنــاء الفســيلة. 

عنــــد زراعــــة الفســائل في تربــــه طينيــة يجــب ملء الحفرة برمــل ليسهل . 8
دك التربــة وإزالــة الجيــوب الهوائية. 

يفضل إضافة أحد منظمات النمو التي تساعد على تجذير الفسيلة.. 9
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٦.٢.٢	مراعاة		الفترة	الزمنية	بين	فصل	الفسائل	والزراعة

تنقل الفســـائل التـــي ُفصلت عن النخلـــة األم إلـــى أماكن زراعتها مباشـــرة أو 
ُيحتفـــظ بها في مـــكان مظلل مع اســـتمرارية ترطيب جذورهـــا بالماء أو وضع 
خيش مبلـــل على منطقة الجذور بهـــدف حمايتها من الجفـــاف إلى حين موعد 
الزراعـــة، مع العلم بأنه كلمـــا طالت الفترة بين فصل الفســـيلة وزراعتها تعرضت 
للجفاف، وبالتالي تزداد نســـبة فشـــلها، ولذلـــك يراعى أال تزيد الفتـــرة الزمنية 

عن أســـبوع من الفصل حتـــى الزراعة.

٧.٢.٢	خدمة	ورعاية	الفسيلة	بعد	الزراعة

		ري	الفسائل	حديثة	الزراعة 

عند زراعة فسائل جديدة يتوقف نجاحها على عدة عوامل منها: 

	 ا	خالل		 القيـــام	بعمليـــة	الري	بعـــد	الزراعـــة	مباشـــرة	)صـــورة	٢٢	أ	،	ب(	يوميًّ
األربعيـــن	يوًمـــا	األولـــى	مـــن	تاريـــخ	غـــرس	النخيـــل	دون	انقطاع	حســـب	
طبيعة	التربة	والظروف	الجوية	ونســـبة	الرطوبة	األرضيـــة	لتوفير	الرطوبة	
المســـتمرة	حـــول	منطقة	الجذور	حتى	تســـاعد	على	ســـرعة	نموها،	وذلك	

حســـب	االحتياج	حتـــى	ال	تختنق	الجـــذور	وتتعفن.

	 أن	تكـــون	عملية	الـــري	في	ظـــروف	معتدلة	مـــع	تجنب	زيـــادة	كمية	مياه		
الـــري	حتـــى	ال	تتعفن	قاعدة	الفســـيلة،	وكذلك	تجنب	فتـــرات	ارتفاع	درجة	
الحـــرارة	ظهًرا	والقيـــام	بعملية	الري	فـــي	الصباح	الباكر	أو	عند	المســـاء.		

	 بعـــد	تكويـــن	المجموع	الجـــذري	تكون	عمليـــة	ري	النخيل	مرتيـــن	أو	ثالث		
ا	حســـب	الظـــروف	المناخية	من	حيـــث	درجة	الحـــرارة	والرطوبة.	 مرات	أســـبوعيًّ

		حماية	فسائل	النخيل	المزروعة	حديًثا

تهـــدف عملية وضـــع وتثبيت الخيش )صـــورة ٢3 أ، ب( أو ســـعف النخيل الجاف 
)صـــورة ٢٤ أ ، ب( حـــول منطقة المجموع الخضـــري للنخيل المـــزروع حديًثا إلى:

تقليـــل عملية النتـــح وحماية القمـــة الناميـــة )قلب النخلة( مـــن الجفاف . ١
نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتقليل تعرضها ألشـــعة الشـــمس المباشـــرة 

وبالتالـــي تقل فرصـــة نجاحها . 

حماية الفسائل حديثة الزراعة من الصقيع عند انخفاض درجة الحرارة.. ٢

ربـــــط األوراق مـــــن أعلـــــى بحيـــث تكـــون غير مشـــدودة بقـــوة وذلك . 3
لتغطيتهـــــا وحمايتهـــــا مــن الريــاح البـــــاردة والســـــاخنة وشــدة حــرارة 
الشـــــمس في الصيــف وشــدة الصقيـــــع في الشــتاء حيث تتمثل هذه 

الطريقـــة فـــي التالي : 

	 تثبيـــت	ســـعف	النخيـــل	أو	الخيش	حـــول	الجـــذع	والمجمـــوع	الخضري	مع		
الحرص	علـــى	حمايـــة	منطقة	القلـــب	)القمـــة	النامية(.	

	 تربط	منطقـــة	الحماية	من	أعلى	ومن	أســـفل	وحول	الوســـط	ربًطا	خفيًفا		
دون	شـــد	كثير	حتى	ال	تتأثر	منطقـــة	القمة	النامية.	

بعـــد التأكد من نجاح الفســـيلة وذلك بخـــروج مجموعة جديدة مـــن األوراق مع 
التأكـــد من حيويـــة القمة الناميـــة يزال الســـعف الجاف المثبت حول الفســـيلة 
حتـــى يتعرض المجمـــوع الخضري لضوء الشـــمس والهواء لتنمـــو النخلة النمو 

لطبيعي. ا

ري الفسائـــل بعد الزراعــــة

صورة	)٢٢	أ	،	ب(	ري	فسائل	النخيل	بعد	الزراعة

بأ
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حماية الفسائل بعد الزراعة

صورة	)٢3	أ	،	ب(	لف	فسائل	النخيل	بالخيش	بعد	الزراعة	مباشرة

صورة	)٢4	أ	،	ب(	لف	فسائل	النخيل	بالسعف

أ

أ

ب

ب
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تغطيس	قاعدة	الفسائل	في	محلول	
من	مبيد	فطري	وحشري	معتمد

لف	الفسيلة	بالسعف	الجاف	لحمايتها	
من	الرياح	وأشعة	الشمس

فصل	الفسيلة	عن	األم زراعة	الفسائل	والترديم	حولها

ري	الفسيلة	بعد	الزراعة	مباشرة

ربط	جريد	الفسيلة	قبل	فصلهاتجهيز	األرض	للزراعة

١٢

3 4 5
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إنشاء بستان
نخيـــل التـمـر

انفوجرافيا	١
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