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  البلـح نخيـل
  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

ماء واحد وفى األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ب"        
  «الرعد » ونفضل بعضها على بعض فى األكل إن فى ذلك آليات لقوم يعقلون 

       "صدق اهللا العظيم " 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى ُأكلها كل    ،ألم ترى كيف ضرب اهللا مثالً"        

  «إبراهيم »      "حين بإذن ربها 
  "صدق اهللا العظيم "      
  «الرحمن »    "فيها فاكهة والنخل ذات األكمام "        
  «الرحمن »    نها فاكهة ونخل ورما  فى"        

  "صدق اهللا العظيم " 
أشارت اآليات القرآنية الكريمة إلى ما للنخل من منزلة عالية بين بقية األشجار التى ورد ذكرها أكثر من        

  .مرة فى اآليات القرآنية الكريمة 
الئم المناخ الصحراوى الجاف أشجار النخيل وهى الشجرة التى كُرمت فى الكتب السماوية واألحاديث ي       

النبوية فهى شجرة مباركة وقد عمل اإلنسان على زراعتها منذ أقدم العصور وهى الغذاء األساسى لقاطنى 
الفقير لذا يجب علينا وهى فاكهة الغنى وغذاء ) غذاء البدو فى الصحراء هو التمر واللبن ( الصحراء 

االهتمام بخدمتها والمحافظة عليها وإجراء العديد من البحوث والدراسات لتعيش المستقبل كما عاشت الماضى 
وهى شديدة الشبه باإلنسان فهى ذات جذع منتصب وإذا قطع رأسها ماتت وإذا تعرض قلبها لصدمة قوية 

  .، أيضاً منها الذكر واألنثى ) الجمارة ( هلكت 
مركز البحوث الزراعية واإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى بوزارة  -يتقدم معهد بحوث البساتين        

الزراعة بتقديم هذه النشرة التى تضم قدراً من المعلومات واإلرشادات العلمية والفنية لمساعدة المهتمين 
  .بزراعة وإنتاج النخيل فى تحسين إنتاجهم من التمور كماً ونوعاً 

  مصر فى للنخيل اإلقتصادية هميةاأل
تمثل المساحة ) مليون نخلة  ١٤حوالى ( تنتشر زراعة نخيل البلح فى معظم محافظات الجمهورية        

  ٪ من إجمالى المساحة الكلية المنزرعة بالفاكهة٦.٣٢ألف فدان أى حوالى  ٧٣.٦٥٣المنزرعة بالنخيل حالياً 
 )٢٠٠٢ F.A.O ( . مليون طن من التمور ١.١١٣.٢٧٠للتمور ويمثل اإلنتاج السنوى    )٢٠٠٢ F.A.O ( .

٪ من جملة إنتاج ثمار الفاكهة فى مصر تنتج من حوالى ١٣.٩١حيث تمثل حالياً ما يقرب من 
  .مليون نخلة مثمرة  ١٠.٣٧٨.٣٥٥

ى تعزى هذه الزيادة إلى التوسع فى المساحات المنزرعة بأشجار النخيل فى محافظات مطروح والواد       
الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر األحمر والنوبارية وتوشكى والعوينات واألراضى المستصلحة 

  .الحديثة 
ونظراً الختالف الظروف المناخية وتباينها فى مصر فقد انتشرت األصناف الرطبة والنصف جافة                 

  .وخاصة أسوان بوجود األصناف الجافة  فى مناطق الدلتا ومصر الوسطى بينما تنفرد منطقة مصر العليا
ويحتاج النخيل إلى درجات حرارة مرتفعة نسبياً ورطوبة نسبية منخفضة خالل أشهر الصيف إلنتاج ثمار        

والتى . ذات صفات جيدة ومحصول عالى يلزم توفر احتياجات حرارية محددة تختلف باختالف األصناف 
  .يمكن تقسيمها إلى المجاميع التالية 

  :  )  الرطبة ( الطرية األصناف مجموعة *
وهى تؤكل طازجة فى طور الخالل أو الرطب واحتياجاتها الحرارية أقل من األصناف الجافة ونصف        

وحدة حرارية فهرنهيت وتبلغ نسبة الرطوبة فى ثمار هذه المجموعة أكثر  ٢٠٠٠ - ٢١٠٠الجافة أى حوالى 
انى وينتشر بمناطق إدكو ورشيد بالوجه البحرى ، بنت عيشة والحيانى ٪ وأهم أصنافها الزغلول والسم٣٠من 

ويكثر بمحافظة األسكندرية ودمياط والمرج بالقليوبية ، وصنف األمهات وأهم مناطق انتشاره محافظة الجيزة 
  .والفيوم ويؤكل فى طور الرطب 

  : (  الجافة شبه)  جافة النصف األصناف مجموعة*
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حلة اإلرطاب إلى مرحلة الجفاف النسبى ولكن التتصلب وتظل محتفظة بصفات جودتها تتجاوز ثمارها مر       
وحدة حرارية  ٢٥٠٠ - ٢٧٠٠وصالحيتها لالستهالك مدة طويلة كما أن احتياجاتها الحرارية حوالى 

 وأهم) الصعيدى ( ٪ ومن أهم أصنافها السيوى ٢٠ - ٣٠فهرنهيت وتبلغ نسبة الرطوبة فى هذه الثمار مابين 
  .مناطق انتشاره محافظة الجيزة والواحات ، وصنفى العمرى والعجالنى وتشتهر بهما محافظة الشرقية 

  : الجافة األصناف مجموعة  *
٪ ويمكن ٢٠تقل نسبة الرطوبة بها عن   وهى األصناف التى يحدث جفاف لثمارها عند النضج حيث       

 ٣٨٠٠ - ٤٢٠٠المذاق احتياجاتها الحرارية حوالى تخزينها لفترات طويلة وهى تستهلك كثمرة جافة حلوة 
ومن أهم أصنافها الملكابى والسكوتى والبرتمودا والجنديلة والدجنة والجرجودة والشامية . وحدة فهرنهيت 

  .والبركاوى وأهم مناطق إنتاجها محافظة أسوان 
الئمة ، وعوامل المناخ ذات ويتوقف نجاح زراعة النخيل على التوفيق فى اختيار األصناف الجيدة الم       

أهمية رئيسية فى مالئمة الصنف للمنطقة وذلك ألن بعض األصناف تحتاج لحرارة أعلى الستكمال نضجها 
عن األصناف األخرى لذلك يجب قبل التفكير قبل زراعة أصناف النخيل فى أى منطقة دراسة درجات 

د الجوية لتحديد مدى نجاح أى صنف من النخيل الحرارة والرطوبة فى هذه المنطقة من واقع بيانات األرصا
  .بها 

  : النخيل لزراعة المناسبة التربـة
تنجح زراعة نخيل البلح فى أنواع مختلفة من األراضى بدرجة تفوق الكثير من أشجار الفواكه األخرى        

نخيل فتجود ويعتبر عمق التربة وانخفاض مستوى الماء األرضى من أهم العوامل الالزمة فى مزارع ال
زراعة وإنتاج نخيل البلح فى األراضى العميقة حتى ولو كانت فقيرة عن زراعته فى أراضى خصبة ولكن 

  ) .ضحلة ( غير عميقة 
  : التربة لملوحة النخيل أشجار تحمل مدى

تقل  تتحمل أشجار النخيل ملوحة التربة بدرجة تفوق الكثير من أشجار الفواكه األخرى ولو أن إنتاجيتها       
مع زيادة ملوحة منطقة انتشار الجذور والينصح بزراعة النخيل فى األراضى التى تتعدى نسبة ملوحتها 

جزء فى المليون فى منطقة انتشار المجموع الجذرى إال أن نسبة الملوحة فى الطبقة السطحية قد تزيد  ٧٠٠٠
  .عن ذلك ولكن العبرة فى المنطقة التى تنمو بها الجذور 

للحصول على إنتاجية عالية من زراعة النخيل يمكن أن نشير إلى حدود التربة المناسبة لزراعتها  ولكن       
  :كما هو موضح بالجدول اآلتى 

    
 حالة الصرف عمق الماء األرضى كربونات الكالسيوم الملوحة الكلية نوع التربة

األراضى الطينية 
الخفيفة التى بها 

نسبة الطين تتراوح 
 % ٤٥ – ٢٥مابين 

٦٠٠٠ – ١٥٠٠ 
 جزء فى المليون

 جيدة متر ٣أكثر من  % ٢٠ – ١٥

   
وكما سبق ذكره يمكن زراعة النخيل فى معظم األراضى المصرية والحصول على إنتاجية عالية منها        

  .عند تطبيق حدود التربة المناسبة 
عة أشجار النخيل وكيفية عالجها والجدول التالى يشير إلى قوام بعض أنواع األراضى التى تنجح بها زرا       

  .لتحسين خواص التربة للحصول على إنتاجية عالية منها 
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 عالجها قوامها نوع التربة
 – ٥٠ذات محتوى عالى من الطـين   األراضى الطينية أو السوداء) ١

وهذا يجعلها بطيئـة النفاذيـة   %  ٦٠
  .رديئة التهوية 

    
 إرتفاع مستوى الماء األرضى وقربه

من سطح التربة مما يؤدى إلى تكوين 
  .أراضى ملحية أو قلوية 

   
   

وجود طبقات صماء متكونة يعيق نمو 
الجذور ونفاذية الماء تؤدى إلى ظهور 
مستوى مرتفع من المـاء األرضـى   

 .فوقها 

تتطلب إضافة رمل ناعم خالى من الملوحة أو سماد 
بلدى قديم متحلل يعمالن على تخفيف شدة التماسك 

  .حسين تهويتها ونفاذيتها للماء وت
     

إنشاء شبكة مصارف مغطاة أو مكشوفة لخفض مستوى 
الماء األرضى إلى الحد المطلوب لتحسين التهوية 

  .والنفاذية 
 يمكن كسرها بمحراث تحت التربة

يمكن التعرف عليها بوجود أمالح  األراضى الملحية ) أ
بيضاء متزهرة على السطح وتقزم 

 وراق يكون لونها أخضرالنباتات واأل

يمكن عمل غسيل لهذه التربة إما سطحى إذا كانت 
الطبقات العليا هى المسئولة عن ملوحة التربة أو غسيل 
جوفى إذا كانت الطبقات السفلى هى التى بها ملوحة 

 .عالية 
يمكن التعرف عليها ظاهرياً بوجود  األراضى القلوية

أمالح سوداء متزهرة من أمالح 
 .الصوديوم  هيبومات

تحديد كمية الجبس الزراعى الالزم لخفض درجة 
والجبس يفيد فى إحالل )  PHالـ ( حموضة التربة 

الكالسيوم محل الصوديوم فيحسن البناء والنفاذية 
 .والتهوية الضرورية لألشجار المزروعة 

العالية وانخفاض   بشرط خلوها من الملوحةوهى أنسب أنواع األراضى لزراعة أشجار النخيل : األراضى الصفراء الرسوبية ) ١
  .مستوى الماء األرضى بالتربة 

  :األراضى الجديدة ) ٣
  

تتميز بالقوام الرملى الناعم والخشن  األراضى الرملية
 .جيدة التهوية والنفاذية 

يشترط عدم إرتفاع ملوحتها وإضافة السماد البلدى 
ربة المتحلل لتعويض نقص العناصر وتحسين بناء الت

كذلك إضافة الطمى الخالى من األمالح يساعدان على 
 النمو الحيد ألشجار النخيل فى مثل هذه األراضى

يشترط عدم ارتفاع الكالسيوم بها عن  األراضى الجيرية
حيث زيادتها تؤدى إلى تعجن % ٢٥

التربة عند زيادة ماء الـرى أو شـدة   
تماسكها وضـغطها علـى الجـذور    

هـذا يجعـل   وتمزقها عند الجفاف و
 إنتاجية النخلة ضعيفة

إضافة السماد البلدى القديم المتحلل الذى يحسن بناء 
التربة ونفاذيتها والتهوية الجيدة عالوة على خفض 

مما يسهل امتصاص )  PH(درجة حموضة التربة 
 .العناصر الغذائية بالنبات 

تتميز بنعومتها الشديدة وتعجنها بالرى  األراضى الطفلية
الشديد عند عدم توفر ماء والجفاف 

الرى وهذا يسبب رداءة التهوية 
 .الضرورية لنمو وانتشار الجذور 

هذا يتطلب إضافة رمل ناعم أو سماد بلدى قديم متحلل 
 .حيث يعمالن على تحسين بناء التربة ونفاذيتها للماء 
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  : الــرى مـاء
ى زراعة أشجار النخيل حيث يتوقف نجاح زراعته إلي يعتبر ماء الرى هو أحد العوامل الهامة للتوسع ف        

حد كبير على توفر احتياجاته المائية بالرغم من مدى تحمله للعطش والجفاف مقارنة بأشجار الفاكهة األخرى 
.  

   :نوعية ماء الرى للنخيل 
لتالى المحصول ، یتحمل نخیل البلح ارتفاع ملوحة ماء الرى إال أن تركیز األمالح یقلل من النمو الخضرى وبا

جزء فى الملیون ،  ٢٠٠٠فوجد أن النخیل ینتج محصول كامل إذا كانت نسبة األمالح فى ماء الرى أقل من 
جزء فى الملیون ، معنى ذلك أن النخیل یتحمل  ٨٠٠٠٪ إذا وصل التركیز إلى ٥٠وینخفض المحصول بمعدل 

ول وعمومًا فإن موضوع رى نخیل البلح بوجھ زیادة الملوحة فى ماء الرى ولكن ذلك یكون على حساب المحص
خاص یلزمھ دراسات عملیة مكثفة فى المناطق المختلفة لزراعة النخیل فى مصر فاالحتیاجات المائیة تختلف 

والھروف الجویة السائدة خاصة أثناء موسم النمو ، كذلك یجب أن توضع المیاه  باختالف األصناف ونوع التربة 
  . رى وبعد ھذه الدراسة یمكن وضع جداول للرى فى كل منطقة لالسترشاد بھا بعد ذلك فى االعتبار وطریقة ال

   :السنوية    احتياجات الــرى  
تختلف تقديرات االحتياجات المائية السنوية لنخيل البلح بـاختالف األصـناف وعمـر األشـجار          

ـ  و ، وتتـراوح االحتياجـات   وباختالف نوع التربة والظروف الجوية السائدة خاصة أثناء موسم النم
 ٣م ٨٥٠٠ ماء والعـراق  ٣م ٦٦٠٠ المائية السنوية لرى فدان منزرع بأشجار النخيل فى تونس حوالى

  . ٣م ٥٥٠٠ ، بينما وصل االستهالك السنوى لرى فدان النخيل بأسوان
بـالغمر  تتراوح كميات المياه المضافة لرى شجرة النخيل فى حالة األراضى القديمة والتى تروى      
للنخلة فى السنة ، بينما فى طريقة الرى بالتنقيط تتراوح كمية المياه الالزمة لـرى   ٣م ٧٢ - ٣٠٠ بين

للنخلة فى السنة حيث أصبح هذا النظام هو المستخدم فـى المنـاطق    ٣م ٢٢ - ٣٦ شجرة النخيل بين
دمة مقارنة بطريقة الغمر الجديدة فى مصر نظراً لمميزاته فى توفير كمية كبيرة من مياه الرى المستخ

  .وكذلك الترشيد فى كمية األسمدة المستخدمة مع مياه الرى 
  استرشادى الحتياجات النخلة المثمرة من الرى باللتر يومياً نموذج         •
   
المعدل 

يو/نخلة/لتر
 م

 الشهر
مار
 س

إبري
 ل

ماي
 و

يوني
 و

يولي
 و

أغسط
 س

سبتم
 بر

أكتو
 بر

نوفم
 بر

ديسم
 بر

يناي
 ر

فبراي
 ر

  التنقيط
 ٨* نقاط  ٤

 لتر ساعة
٣٢ ٣٢ ٦٤ ٣٢ ٦٤ ٦٤ ٩٦ ٩٦ ٩٦ ٣٢ ٦٤ ٦٤ 

الرى 
 ٢الفقاعى 

 ٢٥* نقاط 
 لتر ساعة

١٥ ١٥٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠
٠ 

٥٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ 

  :تكاثـر النخیـل ورعایتھ 
   :كما یلى ) الخضریة ( من الممكن إكثار نخیل البلح بأى من الطریقتین الجنسیة أو الالجنسیة 

  :التكاثر الجنسى : أوًال
وھذه الطریقة كانت سائدة من (النوى ) حیث تنتج الفسائل الجدیدة من نمو األجنة الجنسیة الموجودة بالبذور       

فترة قصیرة فى كثیر من مناطق زراعة التمر وإن كان قد قل استخدامھا حیث مازالت تستخدم على نطاق ضیق 
نطاق بحثى والینكر أن النخیل النامى من زراعة البذرة موجود فى كثیر من فى بعض المناطق المنعزلة أو على 

المنتشرة والمستخدمة فى التلقیح ناتجة من ) الفحول ( المناطق المشھورة بزراعة النخیل كما أن غالبیة الذكور 
  .زراعة البذور 
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  :عیوب اإلكثار بالنوى 
فات الثمار والمحصول عنھا فى ثمار األصناف الثمار الناتجةمن النخیل البذرى أقل جودة فى ص - ١  

           المعروفة 
        ویقدر نسبة النخیل البذرى الذى یعطى ثمارًا تفوق جودة ثمار األمھات ) بالفسائل ( والتي أكثرت خضریًا        
  .٪ من النخیل الناتج ٠.١بما الیتجاوز          
متوقع الحصول على نخیل نصفھا مؤنث والنصف نخیل البلح من النباتات وحیدة الجنس لذلك من ال - ٢  

ویصعب التفریق بین الذكور واإلناث فى المراحل المبكرة من نموھا وھذا ) فحول ( مذكر               اآلخر 
     یستوجب خدمة 

  .جمیع النباتات الناتجة وحتى یمكن التفرقة بین األجناس بعد الوصول لمرحلة التزھیر        
   جار البذریة فى وصولھا إلى مرحلة اإلزھار واإلثمار مقارنة بالنخیل المتكاثر بواسطة غالبًا تتأخر األش - ٣  
  الفسائل كما أن ثمار األصناف البذریة تباع بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بأسعار ثمار األصناف المعروفة         
  یدة والتى تتمیز بصفات یرغبھاوبالرغم من عیوب اإلكثار فإنھا الطریقة الوحیدة النتخاب األصناف الجد         
  المربى سواء كمیة محصولھا وخصائص ثمارھا أو لمقاومتھا ألمراض معینة مثل مرض البیوض أو زیادة         
  .إلخ . . . تحمل ملوحة ماء التربة أو الرى          

  )٢(صورة الحجم المناسب للفصل 

  
     

  :التكاثر الخضرى : ثانیًا 
  :اإلكثار بالفسائل

إلى عھد قریب وقبل التقدم فى تقنیة زراعة الخالیا واألنسجة النباتیة كانت الفسائل ھى الطریقة الوحیدة        
اق القریبة من سطح التربة وھى إلكثار النخیل خضریًا وتنتج الفسائل من المرستیمات الموجودة فى إبط األور

بذلك تكون جزء من األم وجمیع أصناف النخیل سواء كانت إناثًا أم ذكورًا تنتج فسائل فى السنوات األولى من 
  عمر النخلة وتدعى المنطقة التى تربط بین الفسائل الصغیرة وبین قواعد النخیل

ائلھا بالغذاء حتى تنمو جذورھا ویمكنھا االعتماد على بالسلعة أو الفطامة وعن طریق ھذه السلعة تمد النخلة فس( 
  .نفسھا عند الفصل ، ومن ھذه السلعة دون غیرھا یجرى فصل الفسائل من أمھاتھا 

  :كیفیة الحصول على فسائل جیدة 
  :من المرغوب الحصول على فسائل متجانسة وجیدة ویمكن تحقیق ھذا الھدف باآلتى        

  .موزعة بانتظام حول جذوع النخلة ) فسائل  ٦ - ٥( لفسائل حول األم تربیة عدد محدود من ا  -١
  .العنایة بخدمة وتربیة الفسائل فى قواعد أمھاتھا والمحافظة على سعفھا إلى حین وقت فصلھا من حول األم -٢
  .ارة یقتصر التقلیم خالل مرحلة تربیة الفسائل على إزالة األوراق الصفراء والجافة من الفسائل المخت -٣
یمكن تشجیع النخلة على إنتاج فسائل من قاعدتھا بتكویم التربة حول الجذع وحتى ارتفاع نصف المتر مع  -٤

  .تربیطھا بالماء لتشجیع نمو المرستیمات اإلبطیة وتكوین الجذور 
  :  فصـل الفسائـل  
  :فصل فیما یلى تختلف الطرق المتبعة فى فصل الفسائل حسب المناطق ویمكن تلخیص أھم طرق ال       
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  الفصل بالعتلة) ٣(صورة

  
  :الفصل الكامل  
قبل میعاد الفصل بشھرین ینظف حول الفسیلة حیث تزال الفسائل الصغیرة ثم یكوم حولھا التراب لیساعدھا        

  :ین مجموع جذرى قوى ثم یتبع الخطوات التالیة عند الفصل على تكو
ویقرط الجرید ) الجمارة ( یقلم جرید الفسیلة بحیث الیبقى منھ سوى صفین حول القلب لحمایة البرعم الطرفى  -١

  .المتبقى إلى حوالى نصف طولھ ثم یربط ربطًا ھینًا قرب الطرف حتى الیعیق عملیة التقلیع 
  .السفلى بدقة بحیث الیترك منھ شیئًا حول الساق یقلم الكرناف  -٢
ثم یكشف ) السلعة أو الفطامة ( یزاح التراب من حول الفسیلة المراد فصلھا حتى یظھر مكان اتصالھا باألم  -٣

  .عن قاعدة الفسیلة 
م والفسیلة توضع بین األ) آلة حادة تشبھ من طرفھا األزمیل وقمتھا غلیظة بطول حوالى متر ( یؤتى بالعتلة  -٤

ثم یضرب علیھا بعتلة أو مطرقة ثقیلة من الخشب حتى تنفصل الفسیلة عن األم مع جزء من الجذور وقد یقوم 
العامل المدرب برفع العتلة بیدیھ ویھوى بھا على منطقة االتصال ویكرر الضرب حتى یتم قطع الفطامة وكلما تم 

  .العامل الفصل بعدد أقل من الضربات كلمادل ذلك على مھارة 
عندما تقارب الفسیلة على اإلنفصال فعلى أحد العاملین أن یتلقاھا برفق حتى التسقط على األرض فترتطم بھا  -٥

  .والذى قد یؤدى إلى حدوث شروخ أو رضوض بالجمارة 
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  الفسیلة بعد الفصل الكامل) ٤(صورة 

  
  .تنظف الجذور القدیمة بعد انفصال الفسیلة كما تزال الجذور المجروحة أو المھشمة وتقصر الجذور الباقیة  -٦
) خیش أو قش أرز أو أكیاب ( یجب أن یتم النقل برفق وحذر خوفًا على الجمارة وأن تلف بشكل مناسب  -٧

  .قبل أو بعد الزراعة  یحمى قمتھا من الجفاف
  :الفصل الجزئى   
( من األفضل أن یتم فصلھا بطریقة تدریجیة ) متر  ١ - ٢أطوال من ( فى حالة الفسائل الكبیرةالحجم نسبیًا        

حیث یتم فصلھا مبدئیًا فى الخریف ثم استكمال الفصل فى أوائل الربیع وبذلك تكون الخلفة قد ) فصل جزئى 
تقالًال نصف كامل بما انتجتھ من جذور عرضیة عند منطقة الفصل ویساعد ذلك على رفع استقلت عن األم اس

  .نسبة نجاح الفسیلة بعد فصلھا عن األم وزراعتھا مستقلة فى المكان المستدیم 
ویفضل تعقیم منطقة الجرح بأحد المبیدات الفطریة حتى التكون عرضة لإلصابة بالفطریات خاصة فطر        

  .غیره  الدبلودیا أو
  :اإلكثار  فى )الفسائل الھوائیة ( االستفادة من الراكوب 

أما الفسائل التى تخرج على الجذع فى إبط األوراق بعیدة عن سطح األرض فتسمى بالراكوب أو الطاعون أو        
عض الفسائل الھوائیة وقلیًال ماتستعمل فى اإلكثار وذلك لصعوبة نجاحھا لعدم وجود مجموع جذرى إال أن ب

السالالت النادرة والمرغوبةوالتى تعدت مرحلة إنتاج الفسائل فیتم استخدام طریقة الترقید الھوائى لھذه الطواعین 
بعمل تجریح فى منطقة االتصال واستخدام بعض منظمات النمو المشجعة على التجذیر بغرض تشجیع تجذیرھا 

خشبى یحیط بقاعدة الراكوب وتربط أو تثبت بجذع  قبل فصلھا عن األم وتحاط بأكیاس البولى إیثیلین أو صندوق
شھور یتكون مجموع جذرى حول  ٦ -  ٤النخلة األم مع توفیر وسط من البیتموس أو نشارة الخشب والرمل وبعد 

  .الراكوب ویمكن فصلھ عن األم ویزرع فى المشتل أو األرض المستدیمة مباشرة 
  :من النخیل المسن المرتفع الجذع االستفادة 

یمكن إعادة فصل وزراعة بعض السالالت البذریة النادرة والمرغوبة ذات الصفات الجیدة والتى التعطى        
  سم ١٥ - ٢٠فسائل نتیجة لكبر عمرھا عن طریق إزالة الكرنافوعمل تجریح على الجذع بطول 

جذیر بغرض تشجیع مع استخدام بعض منظمات النمو المشجعة على الت( ویكون ذلك أسفل رأس النخلة بمترین ) 
تجذیرھا فى ھذه المنطقة المجروحة ، ثم یثبت صندوق خشبى حول الجذع وتعامل بنفس الطریقة التى سبق 

ذكرھا فى حالة الراكوب أو الفسائل الھوائیة ، ثم بعد نجاح خروج الجذور فى منطقة التجریح یتم فصل الجزء 
  منھ حول القلبالعلوى عن بقیة الجذع بعد تقلیم السعف مع ترك صفین 
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ویتم الفصل باالستعانة بونش كھربائى ذو شوكتین لقبض الجذع أسفل رأس النخلة حتى یتم فصلھا ( الجمارة ) 
بالمنشار أسفل منطقة الجذور وفى حالة عدم توفر الونش یمكن فرش األرض أسفل النخلة بباالت من قش األرز 

) الجمارة ( ل باألرض وذلك للمحافظة على البرعم الطرفى التى تعمل كمخدة تقلل من أثر ارتطام الجزء المفصو
  .من الموت أو الكسر 

  :   العنایة بالفسائل المفصولة
  :تعتبر العنایة بالفسائل بعد فصلھا من األمور الھامة لضمان نجاحھا وینصح باتباع اآلتى        

فظ فى مكان ظلیل وترطب عدم تعرض الفسائل المفصولة لظروف تساعد على الجفاف حیث یجب أن تح -١
  .جذورھا بالماء أو توضع قواعدھا فى ماء جارى حتى موعد زراعتھا 

فى حالة نقل الفسائل لزراعتھا فى أماكن بعیدة أو تأخیر زراعتھا ألى سبب من األسباب یجب أن یلف  -٢
خوفًا علیھا من الجفاف المجموع الجذرى وكذلك األوراق بالقش أو األجولة أو أكیاب مع ترطیبھا لحین زراعتھا 

.  
یفضل أن تعقم السطوح المجروحة بالمطھرات الفطریة وقد تدھن السطوح المطھرة بمادة تمنع بخر الماء  -٣

  .ومھاجمة الكائنات الدقیقة مثل البیوتامین 
  .ینصح بتبخیر الفسائل بغاز برومید المثیل لقتل الحشرات التى تكون موجودة علیھا  -٤
داول الفسائل بلطف حتى التتعرض للصدمات والتى قد تسبب شروخ أو تشققات فى منطقة یجب أن یتم ت -٥

  .الجمارة مما یتسبب فى موت الفسیلة 
یجب اإلسراع فى زراعة الفسائل بعد فصلھا وعدم التأخر فى زراعتھا لفترات طویلة وعمومًا فكلما أسرعنا  -٦

  .فى زراعتھا كلما أعطت نسبة أعلى من النجاح 
  :  ل النخیلمشت

ھو األرض المخصصة لزراعة وخدمة فسائل النخیل والعنایة بھا من وقت فصلھا عن أمھاتھا إلى أن تصبح        
  .صالحة للزراعة فى المكان المستدیم 

  :   تجھیز وغرس الفسائل بالمشتل
متر  ١*  ٢بعاد بعد اختیار الفسائل الجیدة لألصناف المرغوبة یجب اإلسراع فى غرسھا بالمشتل على أ       

سم وتترك معرضة للشمس والھواء للعمل على موت  ٥٠سم وبعمق  ٥٠وتجھز جور الزراعة بقطر الیقل عن 
الكائنات الحیة الدقیقة الضارة ویفضل تعقیم أرض المشتل إما شمسیًا أو باستخدام بعض الغازات التى تقتل بذور 

اضى الثقیلة أو الرملیة یوضع بالجورة كمیة مناسبة من الحشائش والكائنات المرضیة األخرى ، وفى حالة األر
التربة المتوسطة القوام ثم تزرع الفسائل بحیث یكون أكبر قطر لقاعدتھا موازیًا لسطح التربة وتثبت التربة جیدًا 

حول قاعدتھا ویعتبر العمق الذى تزرع علیھ الفسائل ذات أھمیة كبیرة فى نجاحھا فإذا زرعت الفسیلة سطحیة 
) الجمارة ( دى ذلك إلى قلقلتھا بالھواء وموتھا وإذا زرعت عمیقة عما ینبغى فإن ذلك قد یعرض البرعم الطرفى أ

للرطوبة والتلوث بالفطریات والتعفن ویفضل أن تزرع الفسیلة بمیل قلیل فى اتجاه عكس الریاح حتى تكون 
اتجاه مستقیم وبعد الزراعة تلف األوراق بالقش الفسیلة أقل تعرضًا لتأثیر الریاح وبعد مدة تجعلھا الریاح فى 

  .الجاف أو الحصیر لحمایتھا من حرارة الشمس أو البرد إلى أن تتكون األوراق الجدیدة 
ویجب مواالة الفسائل بالرى المعتدل حیث تعتبر عملیة الرى من أھم العوامل المحددة لنجاح الفسائل فى        

باستخدام تقنیة الرى بالتنقیط حیث أعطت نسبة نجاح عالیة جدًا كما یجب  المشتل ویفضل أن یتم الرى بالمشتل
االھتمام بالعزیق ومقاومة الحشائش والتحتاج الفسائل غالبًا إلى إضافة أى أسمدة كیماویة خالل الثالثة شھور 

للفسیلة )  جم یوریا ٥٠حوالى ( األولى على األقل ویمكن بعد ذلك إضافة كمیة محدودة من السماد اآلزوتى 
  .الواحدة 

وغالبًا تبدأ الفسائل فى إخراج جذور بعد حوالى أسبوعین من زراعتھا ومثل تلك الفسائل تظل خضراء وتبدأ        
فى النمو وقد التخرج جذور لبعض الفسائل مما یؤدى إلى جفافھا وموتھا وللتأكد من وضع الفسیلة یفحص قلبھا 

نخلع بسھولة فھذا یعنى أن الفسیلة قد ماتت إال إذا كانت حول قاعدتھا خلفات الجاف برفق فیشد شدًا خفیفًا فإذا ا
صغیرة فتترك لتحل محل الفسیلة األصلیة وقد تظل بعض الفسائل خضراء لفترة طویلة تموت بعدھا لفشلھا فى 

ل بعملیات تكوین جذور ، لذلك الیمكن الحكم على نجاح الفسیلة بلونھا األخضر فقط ویجب مواالة ھذه الفسائ
  .الخدمة وعدم التسرع بإزالتھا 

  :  :ویمكن تلخیص أھم أسباب فشل وموت الفسائل فى المشتل لألسباب اآلتیة   
  .استخدام فسائل غیر مكتملة النضج وصغیرة الحجم  -١
  .عدم وجود مجموع جذرى بكمیة كافیة للفسیلة أو وجود تجویف بمنطقة القطع  -٢
  .ل ووقایتھا بعد الزراعة اإلھمال فى رى الفسائ  -٣
عدم العنایة بتداول الفسائل من وقت فصلھا إلى زراعتھا بالمشتل وتعرضھا للصدمات أو التأخر فى زراعتھا  -٤
.  
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مھاجمة الفطریات والكائنات الدقیقة للمناطق المجروحة من قاعدة الفسیلة وعدم اختیار األراضى النظیفة أو  -٥
  .دة الفسیلة استخدام المطھرات لتطھیر قاع

  .اإلصابة الشدیدة لقمة الفسیلة بالحشرات القشریة أو البق الدقیقى أو أى إصابات مرضیة أو حشریة شدیدة  -٦
الزراعة السطحیة التى تعرض الفسیلة للجفاف أو الزراعة العمیقة التى تسبب ابتالل وتلوث وموت القمة  -٧

  .النامیة 
ف نفسھ ففسائل بعض األصناف تكون جذورھا أسھل من فسائل أصناف یتوقف درجة النجاح أیضًا على الصن -٨

  .أخرى 
تكون أكثر نجاحًا من تلك المفصولة من نخیل مروى ) الیروى ( وجد أن الفسائل المفصولة من نخیل بعلى  -٩

  .وقد یرجع ذلك إلى قوة المجموع الجذرى فى الحالة األولى 
عن عام وغالبًا تظل لمدة عامین ثم تقلع لزراعتھا فى البستان وتسمى  تمكث الفسائل فى المشتل لفترة التقل       

ویشترط فیھا أن تحتوى على مجموع جذرى غزیر وأن تكون جیدة النمو خضراء " ببنت الجورة " عند ذلك 
سم وأن  ٣٠كجم والیقل أكبر قطر لھا عن  ١٠ -  ١٢خالیة من اإلصابة المرضیة والحشریة وأال یقل وزنھا عن 

  .ن طول جذعھا متر واحد على األقل یكو

  :إنشاء مزارع النخیل 
  .یجب العنایة فى اختیار التربة الصالحة للزراعة وضرورة التأكد من توفر ماء الرى الصالح   

  :األرض للغرس  إعداد
 تحرث أرض المزرعة مرتین ثم تزحف حتى تصبح مستویة تمامًا وذلك فى حالة المزارع التى تروى بالغمر       

وتقسم األرض إلى مربعات حسب مساحتھا وتحدد مواقع جور الزراعة على األبعاد المطلوبة واالھتمام بتوسیع 
م ویجب تجھیز الجور قبل  ١*  ١* ١   الجور بما یتالئم مع حجم قواعد الفسائل لذا یفضل أن تكون أبعاد الجورة

 ٢+ جزء طمى  ١فر ویؤتى بخلطة مكونة من موعد الزراعة بوقت كافى على أن یستبعد التراب الناتج من الح
جزء رمل إذا كانت األرض رملیة وفى حالة عدم توفر  ١+ جزء طمى  ٢جزء رمل إذا كانت األرض طینیة ، 

الطمى أو الرمل تستخدم تربة سطحیة نظیفة بعد خلطھا بما یعادلھا من سماد عضوى قدیم متحلل ویفضل إضافة 
  .  جم من الكبریت یخلط جیدًا مع مخلوط الزراعة فى الجورةك ٢كجم سوبر فوسفات و ١ - ٢من 

  :أبعـاد الغـرس 
یلجأ كثیر من مزارعى النخیل بغرس أكبر عدد من الفسائل فى مزارعھم دون مراعاة المسافة الالزمة بین * 

المتباعدة األشجار مما ینعكس ضرره على اإلنتاج وصفات الثمار والخدمة وقد عرف منذ القدیم فوائد الزراعة 
أفضل الغرس مایبعد بینھ ) ( ضع أختى بعید عنى وخذ حملھا منى ( للنخیل ولذا ننصح بھا ومن األقوال الشائعة 

وینصح حالیًا بزراعة النخیل فى األراضى الجدیدة باستخدام النظام المستطیل غالبًا على ) وشره ماقرب بینھ 
 ١٠متر فى المزارع المنتظمة أو على  ٨*  ٨أو  ٧*  ٧افة متر أما األراضى القدیمة تكون المس ٦*  ٨أبعاد 

  متر فى حالة التربة الطینیة أو على مسافة ١٠*
  .متر بین األشجار حول المزارع أو المشایات العریضة  ٦
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  زراعة الفسیلة فى األرض المستدیمة) ٥(ة صور

  
سم ،  ٥  - ١٠ویراعى وضع الفسیلة فى الجورة ویكتفى بموارة منطقة الجذور فى التربة مضافًا إلیھا *          

ویجب أال یتعدى الردم أكبر قطر فى قاعدة الفسیلة مع مالحظة أن یكون القلب بعیدًا عن الشمس وقت الظھیرة 
ى سطح التربة ، ویردم حول الفسیلة جیدًا بكبس التربة حولھا ثم یجرى الرى لتثبیت التربة وبعیدًا عن مستو

ویزداد الردم فى الجور التى تھبط تربتھا بعد الرى مع مراعاة تغطیة الفسائل بعد الغرس بخیش أو قش أرز أو 
  .أكیاب لحمایتھا من حرارة الصیف أو برودة الشتاء 

المسافة بین النخیل بزراعة الخضروات والمحاصیل الحقلیة أو أشجار المؤقتات وبالتالى ویمكن االستفادة ب*        
یستفید النخیل من سماد المحاصیل الثانویة كما تستفید ھذه المحاصیل من أشجار النخیل فى وقایتھا من موجات 

  .الصقیع شتاءًا أو شدة الحرارة صیفًا 
سنوات  ٢ - ٣المشتل للعنایة بھا وتركیز خدمتھا فإنھا تستمر لمدة من فى حالة زراعة الفسائل المفصولة ب*        

  " .بنت الجورة " تصبح بعدھا صالحة للنقل للمكان المستدیم وتعرف حینئذ باسم الفسیلة 
  نقل> -------------- فصل جید > -------- فسیلة مكتملة النضج وسلیمة        

  زراعة جیدة> -------لرى والعنایة تنظیم ا> ------- زراعة جیدة > ------- بحذر 
مما سبق یتضح أنھ لنجاح زراعة الفسائل یجب أن تتصل السلسلة وإن أى كسر فى أى حلقة من حلقات          

  .السلسلة یؤدى إلى فشل الزراعة 

  : إكثار النخیل بواسطة زراعة األنسجة 
لصنف وھناك أصناف ممتازة یندر إنتاجھا من یتكاثر النخیل تقلیدیًا عن طریق الفسائل للحصول على نفس ا         

الفسائل وذلك یؤدى إلى ارتفاع ثمن فسائلھا وصعوبة التوسع فى زراعتھا لذلك بدأ االتجاه إلى اإلكثار بزراعة 
األنسجة لألصناف المنتخبة والممتازة من نخیل البلح حیث یمكن أن یتم فى وقت قیاسى إنتاج عدد كبیر من 

  .رق التكاثر التقلیدیة مثل الفسائل النباتات مقارنة بط
  :  مزایا استخدام تقنیة زراعة األنسجة فى إكثار نخیل البلح

  .الحصول على أعداد كبیرة جدًا من الفسائل باستخدام عدد قلیل من األمھات  -١
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استیراد الحصول على فسائل خالیة من األمراض الفطریة المنتشرة حالیًا فى كثیر من البلدان والتى یخشى  -٢
  .فسائل منھا مثل مرض البیوض 

من أھم ممیزات ھذه الطریقة ھو تجانس الفسائل الناتجة مما یضمن تجانس النمو وسرعة النمو حیث یمكن  -٣
  .سنوات فقط من الزراعة  ٤الحصول على المحصول بعد 

سنوات حیث أن الفسیلة  ٢ - ٣زراعة الفسائل باألرض المستدیمة مباشرة بدون عمل مشتل واالنتظار لمدة  -٤
وتزرع فى نفس المواعید العادیة للزراعة فى ) فسیلة بصالیا كاملة ( التى تزرع تكون ذات مجموع جذرى كامل 

  .أغسطس وسبتمبر أو مارس وأبریل 
  .سھولة تداول الفسائل ونقلھا مع ضمان خلوھا من اإلصابات الحشریة أو المرضیة  -٥
  .یل الذى فقد قدرتھ على إنتاج الفسائل الحصول على فسائل من النخ - ٦  

  فسائل نخیل ناتج زراعة األنسجة جاھزة للزراعة عمر سنتین) ٦(صورة   

  
     

  خدمة أشجار نخیل البلح
  :أوًال الخدمة األرضیة 

  :النخيـل  رى

على الرغم من تحمل أشجار النخيل للجفاف إال أنه إذا تعرض للعطش مدة طويلة فإن معدل النمو        
الخضرى لألوراق يقل بوضوح وتقل صفات الثمار وينخفض محصولها بدرجة كبيرة وعلى العكس من ذلك 

الحالتين إذا أردنا  حيث تستطيع جذور النخيل أن تتحمل غمر التربة بالماء لمدة طويلة أيضاً ولكنها التفضل
لها النمو واإلثمار بدرجة جيدة وبالرغم من تحمل الشجرة للجفاف إال أن احتياجاتها المائية مرتفعة وتختلف 

االحتياجات المائية للنخيل باختالف نوعية التربة والماء المضاف وطريقة اإلضافة والظروف الجوية المحيطة 
  : نموها والتى يمكن تقسيمها كالتالى وحالة النشاط الفسيولوچى للنخلة ومراحل

  :المحصول  جمع مابعد فترة
يراعى عدم إهمال الرى فى هذه الفترة للمساعدة فى تكوين الطلع الجديد ويكون الرى على فترات متباعدة        

  . شتاءاً
  :التلقيح  فترة قبل والنشاط الخضرى النمو مرحلة بداية

يث أن عدم الرى يقلل من نشاط النمو الخضرى والزهرى مما يؤثر يكون الرى على فترات متقاربة ح       
  . على المحصول وصفات الثمار الناتجة

  :والعقد  التزهير فترة
يكون الرى خفيف على الحامى مع تجنب العطش أو اإلسراف حيث أن انخفاض أو زيادة الرى فى هذه        

  . رالفترة تسبب تساقط جزء كبير من األزهار والعقد الصغي
  :نمو وتكون الثمار وتلوینھا  فترة

يجب أن يكون الرى على فترات متقاربة حتى فترة اكتمال نمو الثمار حيث أن نقص الماء بعد العقد        
وفى بعض األصناف ذات .  يسبب انخفاض فى سرعة نمو الثمار ويؤدى إلى سقوط الكثير منها وصغر حجمها
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تكوین خطوط غیر منتظمة ( ى إلى حدوث ظاھرة التشطیب فى الثمار الحساسیة الكبیرة للرطوبة والتى تؤد
یجب تقلیل كمیات ماء الرى فى المراحل األخیرة من تكوین الثمار ) الشكل طولیة وعرضیة على جلد الثمرة 

وقبل تلوینھا كما یجب عدم زراعة محاصیل بینیة بین أشجار النخیل حتى التسمح بزیادة الرطوبة الجویة حول 
  .مار فى تلك المرحلة الث
وفى بعض األصناف مثل البارحى يعتبر تقليل كمية المياه والتحكم فى الرى خالل هذه الفترة ذات أهمية        

  . بالغة لتفادى التأثير السيئ للرطوبة على الثمار

  :فترة نضج الثمار 

نها وزيادة حالوة سكرياتها يكون الرى على فترات متباعدة وخفيف للعمل على سرعة نضج الثمار وتلوي       
ويحافظ على صالبتها فتكون أكثر تحمالً للنقل والتسويق وعلى العكس من ذلك فالرى الغزير خالل هذه 

  . الفترة يؤدى إلى تأخر نضج الثمار وزيادة رطوبتها وقلة صالبتها مما يؤدى إلى سرعة تلفها
عة أنواع أخرى من أشجار الفاكهة ، وتتميز تنجح زراعة أشجار النخيل فى أراضى التنجح بها زرا       

أشجار النخيل بمجموع جذرى كبير يمتد لمسافات كبيرة بالتربة مما يمكنها من الحصول على الكميات 
  . المناسبة من الماء والعناصر الغذائية

ت ظروف وقد أكدت معظم الدراسات المائية أنه لعمل برنامج للنخيل يجب دراسة احتياجات األشجار تح       
كل منطقة لتقدير الحاجة للرى ومعدله وتوقيته مع األخذ فى االعتبار تفاعل العوامل المختلفة والمؤثرة حتى 

  . نستطيع رسم سياسة إرشادية للرى فى كل منطقة وفيما يلى نعرض برنامج استرشادى لرى أشجار النخيل

  الـرى بالغمـر 

  :رى الفسائل والنخيل الصغير الغير مثمر 

تختلف كمية ومواعيد إضافة الماء حسب ظروف التربة والمناخ ويفضل توفر الكميات المناسبة من الماء        
  . حول الجذور خاصة أثناء فصل النمو التى تتكون فيه األوراق حتى يمكن تشجيع وإسراع النمو الخضرى

  الطرق المستخدمة لرى أشجار نخيل البلح 

  :الغرس  حديثة الفسائل رى: أوالً 

  : طریقة البواكى - أ
وتستخدم هذه الطريقة فى رى الفسائل حديثة الغرس فى األرض المستديمة وتتلخص فى حصر صف من        

متر تسمى باكیة وتحتل الفسائل وسط الحوض تمامًا وتطلق  ٢ - ١.٥ أشجار النخيل فى حوض عرضه حوالى
متر بینما فى األراضى  ٥٠یة الخفیفة الیتعدى فیھ میاه الرى أما طول الحوض فیكون أقصر فى األراضى الرمل

متر أو أكثر ویفضل استعمال ھذه الطریقة فى األراضى الخفیفة ولمدة  ١٠٠الطینیة الثقیلة عادة یكون طولھ 
  .سنتین أو ثالثة ثم یستعاض عنھا بالطرق األخرى 

  : طریقة األحواض الفردیة -ب
واض إما دائرياً أو مربعاً وهذه الطريقة تتطلب الدقة فى ويشمل الحوض نخلة واحدة ويكون شكل األح       

  . تسوية التربة ويفضل اتباعها فى األراضى الخفيفة وفى حالة النخيل البالغ
  :طریقة المصاطب أو الخطوط  -ج
سم وتوجد األشجار فى  ٣٠ متر وارتفاعها حوالى ١وتجرى بعمل خطوط أو مصاطب عرضها حوالى        

رض المتروكة بین المصاطب أو الخطوط على أن یزداد عرض المصطبة مع زیادة سمك وسطھا وتروى األ
  .وتفضل ھذه الطریقة فى ري األراضى الثقیلة . الجذع 
  : )المثمر  ) رى نخیل البلح البالغ :  ثانياً
  :السطحى  الرى - ١
  :طریقة األحواض  -أ       
و أكثر وتحتاج هذه الطريقة كمية كبيرة من الماء تقسم األرض إلى أحواض ويضم الحوض نخلة واحدة أ       

  . ويفضل أن تكون األرض مستوية ذات انحدار خفيف حتى يعم الماء سطح األرض فى سهولة ويسر وانتظام
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  :طریقة المصاطب  -ب       
سم حیث تزرع األشجار فى وسطھا وتروى األرض  ٢٥متر وارتفاعھا  ١ يتم عمل مصاطب عرضها       

  .ین المصاطب ویزداد عرض المصاطب بزیادة سمك جذع النخلة المتروكة ب
  :طریقة الخطوط  -ج       
خطوط ویطلق ماء الري فى ھذه الخطوط وتفضل ھذه  ٦ - ٥ تعمل خطوط بين صفوف األشجار حوالى       

  .الطریقة فى األراضى الثقیلة وتكون متمشیة مع خطوط الكونتور فى األراضى الغیر مستویة 
  : Drip Irrigation بالتنقيطالرى  -٢
هو عبارة عن رى سطح التربة بالماء كنقط على دفعات أو تيار مستمر أو من أنابيب رفيعة من خالل        

، وعلى ذلك فإن التطبیق العملى للرى بالتنقیط یمكن أن یتضمن أیضًا األنظمة التى لھا ) النقاطات (  القواذف
ویستخدم الرى بالتنقیط كطریقة لرى أشجار الفاكھة . من األنواع األخرى معدالت تصرف عالیة من المیاه أكثر 

وھى تعتبر من أكثر الطرق شیوعًا فى األراضى الصحراویة الجدیدة من حیث كفاءة استخدام میاه الرى على 
  .الرغم من ارتفاع تكالیفھا 

  : ومن مميزات الرى بالتنقيط هى
  . تخدمة مقارنة بطريقة الرى بالغمرتوفير كمية كبيرة من مياه الرى المس - ١
  . الزيادة فى كمية اإلنتاج نتيجة االستفاد الكاملة من مياه الرى والتسميد - ٢
  . التحكم فى كمية المياه المضافة للشجرة والحد من مشاكل الصرف - ٣
  . تقليل أضرار استخدام مياه رى ذات ملوحة عالية نسبياً - ٤
  . توفير األيدى العاملة - ٥
  . إضافة األسمدة الكيماوية والعالية الذوبان فى ماء الرى والترشيد من كميتها - ٦
  . سهولة مقاومة الحشائش واألمراض - ٧

  : ومن عيوب الرى بالتنقيط هى
  . إرتفاع تكاليف إنشاء الشبكة - ١
ضرورة  إنسداد النقاطات ويمكن التغلب على ذلك بتركيب المرشحات الالزمة لعدم انسداد النقاطات مع - ٢

  . الصيانة المستمرة لشبكة الرى لضمان عملها بصورة جيدة
الحد من انتشار الجذور ، ويمكن عالج ذلك بزيادة عدد النقاطات لزيادة انتشار الجذور مع إضافة كمية  - ٣

  . كبيرة نسبياً من الماء فى الرية الواحدة وإطالة الفترة بين الريات المتعاقبة
د الخارجى للمنطقة المبتلة مما يعيق خروج الجذور خارج هذه الحدود لذلك يلزم تراكم األمالح فى الح - ٤

عمل غسيل للتربة شتاءاً وفى الربيع لغسل كمية األمالح المتراكمة فى هذه المنطقة كذلك يجب الرى عند 
  . سقوط األمطار حتى التنتقل األمالح من الخارج إلى الداخل

لتر ماء حسب الظروف الجویة وعمر  ٦٠ - ١٤٠ المضافة لكل نخلة يومياً منتتراوح كمية المياه *                 
  .األشجار واالحتیاجات الفعلیة لألشجار على مدار السنة 

  : Drip Irrigation System بالتنقيط الرى نظم

  : من أهم نظم الرى التى يمكن اتباعها لرى أشجار النخيل وخاصة فى أراضى االستصالح الجديدة هى       

  : Surface Drip Irrigationالسطحى  بالتنقيط الرى  -١

وفيه توضع الخراطيم فى جهة واحدة فوق سطح األرض أو جهتين حول األشجار على أن تكون النقاطات        
سم من الجانبین ویمكن وضع  ٣٠ -  ٢٥ بكمية كافية وأن تبعد النقاطات عن جذع الشجرة بما اليقل عن

  .متر وھذا یساعد على زیادة المساحة المبتلة  ١النقاطات على مسافة 
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 الرى بالتنقيط السطحى) ٧(صورة 

  

  

  : Sub Surface Irrigationالرى تحت السطحى  -٢
الل قواذف لھا نفس معدالت تصرف الرى بالتنقیط السطحى ھو إضافة الماء إلى منطقة تحت سطح التربة خ       
.  
  : Bubbler Irrigationالرى الفقاعى  -٣
یختلف عن النظام السابق فى أن التصرفات المستخدمة عالیة جدًا ویمتاز بتوفیره للوقت والطاقة ، وھو عبارة        

ت التصرف عند مخارج المیاه أعلى منھا عن إضافة الماء على سطح التربة كنافورة أو تیار صغیر تكون معدال
ساعة ألن معدالت / لتر  ٢٢٥فى حالة قواذف التنقیط أو الرى تحت السطحى ولكنھا تقل بصفة عامة عن 

تصرف القواذف تزید عادة عن معدالت رشح الماء داخل التربة وعلى ذلك فإن تنظیم رشح الماء فى التربة 
  .یصاحبھ عادة تكون مستنقع صغیر 

وقد نجح ھذا النظام فى مصر وخاصة فى محافظة الفیوم وھو من أحسن النظم التى تستخدم عند الرغبة فى        
ویفضل عمل حوض حول جذع النخلة حتى النسمح ) . التنقیط ( تحویل الرى السطحى بالغمر إلى رى حدیث 

  .بسریان الماء جانبیًا ویؤدى ذلك إلى تعمق الجزء المبتل 
  Micro-jet Spray Irrigation) رش منخفض الضغط ( ت الصغیرة میكروجیت الرى بالرشاشا -٤
وھو یفضل فى رى األشجار ذات المسافات الواسعة مثل النخیل حیث یتم توزیع المیاه على ھیئة رزاز أو        

صرف ضباب تحت األشجار على سطح التربة حیث یدفع الماء عبر الھواء لیصبح موزعًا آلیًا وتكون معدالت الت
  .ساعة / لتر  ١١٥عادة لقواذف الرى بالرش للمخارج أقل من 

  .ویفضل استخدام أحد النظامین الرى الفقاعى أو الرى بالمیكروجیت مع أشجار النخیل        
  : بعض العوامل التى یجب مراعاتھا فى رى النخیل الحدیث والمثمر *       

ة خاصة فى األراضى الطینیة حتى الیتعفن قلب الفسائل یجب عدم اإلفراط فى رى الفسائل الحدیثة الزراع -١
  .قبل إنبات جذورھا فى التربة مع عدم تعرض التربة للجفاف الشدید 

  .فى األراضى الملحیة والقلویة من الضرورى الرى المتقارب لتقلیل تركیز األمالح حول الجذور  -٢
  .لطلع واإلسراع فى عملیة التلقیح ، وبعد عقد الثمار رى أشجار النخیل قبل بدایة موسم التلقیح لتنشیط نمو ا -٣
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) . اكتمال نمو الثمار ( اإلستمرار فى الرى خالل فترة نمو الثمار وتلوینھا فى طورى الكمرى والخالل  -٤
یالحظ أن بعض األصناف مثل البارحى تكون حساسة جدًا للرطوبة الجویة حول الثمار ویؤدى تقلیل كمیات میاه 

  .عدم زیادة الرطوبة الجویة حول الثمار الرى إلى 
یجب اإلقالل من الرى عند تكامل نضج الثمار حتى التؤدى الزیادة فى الرى إلى تأخیر نضج الثمار  -٥

على صفات الثمار مما یجعلھا عرضة للتلف السریع ومائلة للسواد نتیجة لزیادة الرطوبة أثناء فترة    والتأثیر
  .النضج 

  .بعملیة الرى عقب جنى المحصول للمساعدة على تكوین الطلع الجدید یجب االھتمام   -٦
  .یجب أن یكون الرى فى الصباح الباكر أو فى المساء ولیس أثناء فترة الظھیرة حیث اشتداد الحرارة  -٧
یتوقف الرى فى فصل الشتاء إذا كانت األرض غیر مزروعة ببرسیم أو لوبیا العلف أو أى محاصیل مؤقتة  -٨

  . أخرى
     

  :تسمید النخیل 

یحسن عند زراعة الفسائل الحدیثة عدم اإلسراف فى وضع السماد البلدى المتحلل فى قاع الحفرة بل یراعى        
خلطھ جیدًا بتراب القاع ثم یغطى الخلیط بالتراب السطحى للحفرة ثم یتم غرس الفسیلة ویدك حولھا التراب جیدًا ، 

الحدیثة زراعة األسمدة الخضراء مثل البرسیم ولوبیا العلف ثم حرثھا بالتربة كما یفضل فى حالة مزارع النخیل 
  .فھذه األسمدة تحسن من خواص التربة 

وتختلف برامج تسمید النخیل اختالفًا كبیرًا من مكان إلى مكان تبعًا الختالف نوع التربة ومستوى الخصوبة        
اد العضوى ھو المساعدة فى تماسك التربة الرملیة والعمل وعمر األشجار المزروعة ، ومن ممیزات إضافة السم

على زیادة احتفاظھا بالماء وھو یساعد فى تفكك التربة الثقیلة باإلضافة لما تحویھ ھذه األسمدة من العناصر 
  .الصغرى الھامة فى التغذیة 

  :التسمید العضوى والفوسفورى فى حالة الرى بالغمر*

سم كما  ٧٠ -  ١٠٠خنادق على شكل نصف دائرة حول جذع النخلة على بعد  ویضاف السماد العضوى فى       
  .یضاف فى نصف الدائرة المقابل فى العام الذى یلیھ وھكذا 

 ٤( كجم  ١٠٠سم حیث یوضع السماد العضوى المتحلل بمعدل  ٤٠ -  ٥٠ویكون الخندق بعرض وعمق من        
  مبر ودیسمبر مع خلطھ بالسماد الفوسفورى بمعدللكل خندق تضاف دفعة واحدة خالل شھرى نوف) مقاطف 

٪ للنخلة الواحدة للمساعدة على تحلل المواد العضویة بالسماد البلدى ١٥كجم سوبر فوسفات الكالسیوم    ١ – ٠.٥
 PHكجم من الكبریت القابل للبلل حیث یفید فى معالجة التربة القلویةأو الجیریة ویخفض من  ٠.٥ –١مع إضافة 
ھل فى عملیة االمتصاص ویغطى بطبقة من التراب ، وتختلف الكمیة المضافة لكل نخلة حسب عمرھا التربة ویس

وقوتھا ونوع السماد المستخدم وتقل ھذه الكمیة إلى النصف أو الثلث فى حالة سماد الدواجن أو سماد الحمام على 
  .الترتیب 

حیث تعمل على زیادة حموضة التربة وإذابة  ویالحظ أھمیة إضافة المادة العضویة فى األراضى الرملیة       
  .وتحسین الخواص الفیزیائیة للتربة ) الغیر ذائبة ( العناصر الممسوكة 

٪ ١٥عدم خلط السوبر فوسفات بأى سماد یحتوى على كالسیوم ذائب مثل نترات الجیر المصرى  یراعى ❊       
مونیوم حتى الیتحول الفوسفات إلى صورة غیر ذائبة أو أى سماد یحتوى على الحدید أو األ( عبود أو أبوطاقیة ) 

  ( .الصورة الثالثیة ) فتقل االستفادة منھ 

  :التسمیـد اآلزوتـى * 

أثبتت الدراسات والبحوث أن إضافة األسمدة النتروچینیة للنخیل المثمر أدت إلى زیادة مؤكدة فى المحصول        
 - ١٢٠٠اوح احتیاجات النخلة من اآلزوت الكلى مابین من حیث نمو السعف وزیادة حجم ووزن الثمار وتتر

جم آزوت للنخلة سنویًا تبعًا لمستوى خصوبة التربة وتوزع على ثالث دفعات متساویة طول موسم النمو  ٨٠٠
دفعات فى األراضى الرملیة  ٤ومایو ویولیو ، تزداد إلى ) قبل التزھیر وعملیة التلقیح ( ابتداء من شھر مارس 

وفى حالة األشجار الغیر مثمرة یضاف نصف ھذه الكمیة على دفعات شھریة ابتداء من مارس حتى . والفقیرة 
سبتمبر ، تضاف األسمدة نثرًا حول جذع النخلة وعلى مسافة تتالئم مع مدى انتشار الجذور الحدیثة للنخلة ویقلب 

  .بالتربة 
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یث أنھا تحتاج ریتین بالتربة وذلك بسبب ٪ ح٢٠.٦ویفضل تحت ظروفنا المحلیة إضافة سلفات النشادر        
، بینما األسمدة النتراتیة األخرى سھلة )  PH( صعوبة غسل النشادر وأھمیتھا فى خفض درجة الحموضة 

  .الذوبان والغسیل فى التربة فتذوب وتفقد بسرعة 

  :التسمیـد البوتاسـى   *

و الخضرى والثمرى ، وترجع أھمیة البوتاسیوم فى یعتبر عنصر البوتاسیوم من أھم العناصر تأثیرًا فى النم       
كما یساعد على . قیامھ بدور ھام فى تصنیع المواد الكربوھیدراتیة والعمل على انتقال السكریات والمواد الذائبة 

عملیة امتصاص الجذور للماء والمواد الغذائیة الذائبة من التربة كما یعمل على زیادة نشاط التنفس وانقسام 
ویراعى عدم اإلسراف فى التسمید البوتاسى حیث أن . ا ویعمل على تحسن لون الثمار وسرعة نضجھا الخالی

اإلسراف یؤدى إلى نقص امتصاص الكالسیوم والماغنسیوم كما یجب تجنب استخدام كلورید البوتاسیوم عند 
  .وجود نسبة من الكلور فى التربة أو ماء الرى 

دفعات  ٣كجم للنخلة سنویًا تبعًا لعمر النخلة وتقسم على    ١.٥ – ٢دل وتضاف سلفات البوتاسیوم بمع       
متساویة خالل شھر مارس ومایو ویولیو أثناء موسم النمو ، وفى حالة األشجار التى لم تثمر بعد یضاف السماد 

الخنادق البوتاسى على دفعات شھریة من مارس حتى سبتمبر نثرًا حول جذع النخلة ویقلب بالتربة أو یضاف فى 
  .مع التسمید البلدى شتاءًا 

  :العناصـر الصغـرى * 

لم تثبت األبحاث والدراسات مدى احتیاج النخیل إلضافةھذه العناصر وھذا یرجع إلى الكمیة الضئیلة التى        
 تتطلبھا أشجار النخیل من ھذه العناصر النادرة والتى یمكن للمجموع الجذرى المتعمق والمنتشر أن یمتصھا من

أعماق التربة كما أن استخدام األسمدة العضویة قد یوفر كمیة البأس بھا من ھذه العناصر تلبى احتیاجات أشجار 
ولكن فى األراضى الرملیة فإن إضافة العناصر الصغرى لمزارع النخیل تحسن كثیرًا من نموھا . النخیل منھا 

المولبیدنم من أھم العناصر الصغرى التى یظھر وإثمارھا وتعتبر عناصر الحدید والزنك والمنجنیز والنحاس و
أعراض نقصھا فى األراضى المصریة وتعالج بإضافة أمالح الكبریتات لھذه العناصر للتربة أو رشھا على 

األوراق كما أن بعض األصناف أظھرت حساسیة كبیرة لعنصر البورون والذى یؤدى نقصھ إلى فشل العقد فى 
  .للتربة قبل التزھیر على صورة بوریك آسید بعض األصناف ویعالج بإضافتھ 

  :التسمید فى میاه الرى 

  .ھى من أفضل الطرق لتوزیع األسمدة على أشجار البستان خاصة فى حالة الرى بالتنقیط        
  :ومن أھم ممیزات ھذه الطریقة *
  .الترشید فى استخدام األسمدة وتوصیلھا لمنطقة الجذور وعدم فقد كمیة كبیرة منھا  -١
  .سھولة توزیع األسمدة فى الوقت المناسب التى تحتاج فیھ األشجار للتسمید وتوزیعھا بصورة منتظمة  -٢
  :وھناك عدة أنواع من أجھزة التسمید تركب أول شبكة الرى ومنھا نوعین رئیسیین * 
  :السمــادات  -١
  (الموضوع بالوعاء( ماد الجاف وھى تتكون من وعاء لھ فتحتان یدخل الماء من إحداھما ویمر على الس       

بالسرعة التى تسمح بإذابة الجزء المطلوب منھ خالل فترة زمنیة معینة ویخرج محلول السماد من الفتحة الثانیة 
التى یتحكم فیھا بحیث یخلط المحلول مع میاه الرى بطریقة معینة لتصل الكمیة المطلوبة منھ إلى األشجار فى مدة 

  .تخدام ھذا النوع اآلن زمنیة محددة وقد قل اس
  :أجھـزة الحقـن  -٢
  .یكثر اآلن استخدام أجھزة الحقن ، وتركب ھذه األجھزة فى أول خط الرى بالنسبة ألشجار النخیل البالغة        

  :فى حالة الرى بالتنقیط 

  : التسمید العضوى* 

الخنادق أسفل حافة المساحة یضاف كما ھو فى حالة الرى بالغمر من حیث المعدل وطریقة اإلضافة فى        
  .كجم للنخلة  ٠.٥المبتلة بعیدًا عن جذع النخلة مع إضافة الكبریت بمعدل 

  : التسمیـد اآلزوتـى *
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 ٨٠٠٪ فى نظام الرى بالتنقیط ویضاف عن طریق السمادة بمعدل حولى ٣٣یستخدم سماد نترات األمونیوم        
فعات متساویة أسبوعیة إبتداء من شھر مارس وحتى شھر جرام آزوت للنخلة المثمرة سنویًا وتقسم على د

سنوات من شھر مارس حتى شھر أكتوبر مع  ٥أغسطس ویضاف نصف ھذه الكمیة للنخیل الصغیر أقل من 
  .جم فى اللتر  ٠.٥مراعاة أال یزید تركیز األمالح السمادیة بالمحلول السمادى عن 

  :التسمیـدالبوتاسى * 
كجم سلفات بوتاسیوم للنخلة سنویًا مع السماد    ١ – ١.٥البوتاسى فى السماده بمعدل تضاف دفعات السماد        

ساعة ثم یؤخذ المحلول  ٢٤اآلزوتى مع مراعاة إذابة سلفات البوتاسیوم منفردة عن السماد اآلزوتى ویترك لمدة 
فى السماده معًا بالتبادل ویمكن أن یضاف دفعات السماد البوتاسى مع الماغنسیوم إما . الرائق ویضاف للسماده 

كجم سلفات الماغنسیوم للنخلة  ٠.٥ – ١كجم سلفات بوتاسیوم ومن  ١   – ١.٥مع السماد اآلزوتى وذلك بمعدل 
وقد یضاف السماد البوتاسى والماغنسیوم تكبیشًا أسفل . الواحدة سنویًا تبعًا لعمر وحالة األشجار حیث تذاب معًا 

دفعات  ٣ – ٤اف على دفعتین للنخیل المثمر فى شھر مارس ومایو وعلى النقاطات ، وفى ھذه الحالة تض
  .متساویة للنخیل الذى لم یصل لمرحلة اإلثمار بعد 

  :  التسمید الفوسفورى * 
 ١٥٠وفى حالة استخدام حمض الفوسفوریك لغسیل الشبكة وكمصدر للفوسفور یضاف مقننھ السنوى وھو        

فعات أسبوعیة فى السمادة منفردًا أو مذاب مع السماد اآلزوتى مع مراعاة أال جم فوسفور للنخلة الواحدة على د
جم  ٠.٥جم لكل لتر من ماء الرى وأال یزید تركیز األمالح السمادیة بالمحلول عن  ٠.٢یزید تركیز الحامض عن 

  .فى اللتر 
  :أھم العوامل التى تحجب أثر التسمید * 
ظام الصرف یؤثر على امتصاص العناصر ، إذًا البد من توفر نظام ارتفاع مستوى الماء األرضى وسوء ن -١

  .صرف جید 
  .یجب الرى عقب التسمید السطحى مباشرة حیث أن الماء یذیب العناصر الغذائیة فیسھل االستفادة منھا  -٢
  .إضافة السماد بعیدًا عن منطقة الجذور التستفید منھ األشجار  -٣
  .إلى درجة الجفاف أو الغرق یعیق الجذور فى تأدیة وظیفة االمتصاص نقص أو زیادة رطوبة التربة  -٤
وجود أمالح كربونات الصودیوم بالتربة نؤدى إلى عدم االستفادة الكاملة من العناصر الغذائیة المضافة  -٥

  .وعالجھا بإضافة الجبس الزراعى والمادة العضویة 
  .جم فى اللتر عند إضافتھ بنظام الرى بالتنقیط  ٠.٥یراعى أال یزید تركیز األمالح فى ماء الرى عن  -٦
جم من المصادر السمادیة فى الیوم الواحد وأال یزید  ٤٠یراعى أال یزید ما یعطى للنخلة الواحدة المثمرة عن  -٧

  .جم للنخیل األقل عمرًا فى حالة الرى بالتنقیط  ٢٠عن 
. التسمید فیجب االھتمام ببرنامج مكافحة ھذه اآلفات إصابة األشجار باآلفات الحشریة والمرضیة تحجب أثر  -  ٨

  انیًا عملیات الخدمة الفنیة التى تجرى على النخلة

  :التقلیـم
تعتبر عملیة التقلیم فى النخیل من عملیات الخدمة الھامة ویقصد بھا قطع السعف األصفر والجاف والمصاب        

رواكب واللیف ، ویجب أن یقتصر التقلیم فى السنوات األولى والسعف الزائد عن حاجة النخلة وإزالة األشواك وال
من عمر النخلة على إزالة السعف الجاف فقط والذى توقف عن أداء وظیفتھ ، فإذا بدأت النخلة فى اإلثمار اتبع 

  .نظام معین فى التقلیم لكل نخلة حسب صنفھا وقوة نموھا 

  :فوائــد التقلیـم 

  .صفر وخاصًة إذا كان مصابًا بالحشرات القشریة یتم جمعھ وحرقھ التخلص من السعف الجاف واأل -١
كما . إنتزاع األشواك من السعف یسھل على النخال الوصول إلغریض النخلة أثناء التلقیح أو جمع الثمار  -٢

  .یمنع تجریح الثمار عند احتكاكھا باألشواك 
سین نوعیة الثمار واإلسراع فى نضجھا ، كذلك السماح ألشعة الشمس أن تصل إلى العذوق مما یساعد فى تح -٣

  .المساعدة فى تقلیل اإلصابة باألمراض 
  .اإلستفادة من مخلفات التقلیم من سعف ولیف فى بعض الصناعات الریفیة  -٤

   :میعــاد التقلیـم 



Sobhy Derhab  البلحنخیل 
 

 ١٩ 

  :یختلف موعد التقلیم من منطقة إلى أخرى وھو الیتعدى ثالثة مواعید ھى        
  .یف بعد جمع الثمار مباشرة فى الخر       *     
  .فى أوائل الربیع وقت التلقیح       *     
  .أثناء إجراء عملیة التقویس فى الصیف         *   
ولكن أفضل موعد ھو موعد تمام خروج األغاریض المؤنثة الجدیدة حیث تكون النخلة قد امتصت كل ما        

وفى بعض المناطق المنتشر بھا سوسة النخیل ) .  العذوق( بالجرید من غذاء أثناء تكوین وخروج األغاریض 
  .الحمراء ینصح بإجراء التقلیم خالل شھر ینایر حیث یكون نشاط الحشرة ضعیفًا أثناء فترة الشتاء 

  :إجراء عملیة التقلیم 

على أن  )بلطة أو سیف ( یقوم بعملیة التقلیم عمال مدربون ویتم ذلك بإزالة السعف الجاف بإستخدام آلة حادة        
سم من قاعدة الكرنافھ وأن یكون القطع من أسفل إلى أعلى بحیث یكون سطح  ١٠ - ١٢یكون القطع على ارتفاع 

القطع منحدرًا إلى الخارج حتى التتجمع میاه األمطار بین الكرنافة وجذع النخلة ، وعادة مایزال السعف الجاف 
أكثر على أن یترك حلقتین من السعف على األقل وبعض األوراق الخضراء الذى یبلغ عمرھا ثالث سنوات ف

أسفل العراجین المتكونة فى السنة السابقة ، ویجب الحذر من إزالة السعف بطریقة جائرة تؤثر على أنشطة نمو 
اإلزھار واإلثمار ، وقد أثبتت الدراسات التى تمت فى ھذا المجال فى حالة تقلیم السعف األخضر بدرجة كبیرة 

ى نقص اإلنتاج وقلة كمیة اإلزھار والعراجین التى تظھر فى الموسم التالى ، وقد وجد أن ترك ینعكس أثره عل
أوراق خضراء لكل عذق على النخلة تؤدى إلى زیادة فى حجم الثمار وتحسین نوعیتھا ویرجع السبب  ٨ - ٩عدد 

  .د غذائیة ومواد سكریة أخرى فى ذلك إلى أن السعف األخضر یصنع غذاء النبات ویمد الثمار بما تتطلبھ من موا
 ٥یجب عقب االنتھاء من عملیة التقلیم رش األشجار بأى مطھر فطرى مثل أوكسى كلورور النحاس بمعدل        

 - ٨فى األلف أو التعفیر ببودرة السیفین مع الكبریت بنسبة  ٣فى األلف باإلضافة للرش بأى مبید حشرى بمعدل 
  .اإلصابة بسوسة النخیل الحمراء  على الرواكب واللیف للوقایة من ٢

  عملیة التقلیم وتھذیب جذع النخلة) ٨(صورة 
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  : التلقیــح 
تعطى نورات مذكرة وإناث  تعتبر نخلة التمر أحادیة الجنس ثنائیة المسكن نظرًا لتمیز أشجارھا إلى ذكور       

  .تحمل نورات مؤنثة 
ویتوقف النجاح فى إنتاج المحصول االقتصادى على نجاح إجراء عملیة التلقیح وإتمام اإلخصاب ومن        

الممكن أن تتم عملیة التلقیح طبیعیًا بواسطة الریاح التى تحمل حبوب اللقاح إلى اإلناث القریبة منھا إال أنھا غیر 
ألنھ البد من توفر أعداد متساویة من النخیل المذكر والمؤنث بالمزرعة لكى یتحقق االستغالل  اقتصادیة ،

االقتصادى لعناصر اإلنتاج ، ولھذا یلجأ إلى تقلیل عدد الذكور إلى أقل عدد ممكن على أن یجرى التلقیح یدویًا أو 
نخلة مؤنثة  ٢٠ – ٢٥لة مذكرة لتلقیح مابین میكانیكیًا وفى ھذه الحالة یكفى حبوب اللقاح التى تنتجھا أزھار نخ

تبعًا الختالف الطریقة المتبعة فى التلقیح من صنف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ، باإلضافة إلى ذلك یختلف 
ومدى حیویة وكفاءة حبوب اللقاح وكذلك ) إغریض     ١٠  – ٢٠( العدد تبعًا لعدد النورات التى یعطیھا الذكر 

وتخرج ) إغریض    ٨ – ١٢( لمؤنثة لألصناف المختلفة فى عدد ماتحملھ من نورات مؤنثة تباین األشجار ا
عن المؤنثة وعند تمام نموه ونضجھ ینشق طولیًا وتبرز الشماریخ ) تبدأ من فبرایر ( األغاریض المذكرة مبكرة 

  .قریبًا الحاملة لألزھار المذكرة ، أم اإلناث فإنھا تخرج من أوائل مارس حتى أوائل مایو ت
ویختلف عدد األغاریض التى تحملھا األشجار تبعًا لعوامل كثیرة منھا المستوى الغذائى للنخلة ، وفى جمیع        

یوم ، وعندما   ٢٠ – ٣٠الحاالت التخرج النورات دفعة واحدة بل یتتابع خروجھا على النخلة فترة تصل إلي 
دلیًال على تمام تكوین ونضج أزھاره سواء المذكرة منھا أو تفقد األغاریض نسبة من رطوبتھا ینشق الغالف وھذا 

المؤنثة ویجب أن ینتخب اللقاح من ذكور قویة ومعروفة بارتفاع حیویة حبوب اللقاح وكفاءتھا فى اإلخصاب 
والعقد ومن حیث تأثیرھا على خصائص الثمار الناتجة فقد وجد أن لقاح فحول معینة تؤثر على حجم ولون الثمار 

نسبة السكر بھا باإلضافة إلى موعد نضجھا ، ویفضل أن تكون من لقاح نفس السنة مع مراعاة بعد انشقاق  وكذلك
اإلغریض المذكر فیجب قطعھ من النخلة ثم یشق طولیًا وتستخرج الشماریخ مباشرة وتفرد إلى مجامیع أو حزم 

 – ٣رات الھواء مع تقلیبھا لمدة شماریخ وتنشر فرادى دون تكدس فى مكان ظلیل بعیدًا عن تیا   ٣ – ٤من 
أیام حتى التتعرض للتلف نتیجة الرطوبة ، بعد جفاف الشماریخ توضع فى صندوق أو سلة بعیدًا عن الرطوبة    ٢

  .أو الحشرات أو التعرض للحرارة الشدیدة وتحفظ لحین تفتح األغاریض المؤنثة 
اق اإلغریض مباشرة ، عندئذ ینزع الغالف الخارجى وتكون معظم األزھار المؤنثة قابلة للتلقیح عقب انشق       

شماریخ والتى سبق تجفیفھا وتنفض بإصبع    ٧ – ١٠كلیًا ثم یؤتى بحزمة أو مجموعة من الشماریخ المذكرة من 
السبابة بشدة على األزھار المؤنثة مع تحریك الید من قاعدة العرجون المؤنث إلى طرفھ وفى مختلف االتجاھات 

اللقاح على جمیع أزھاره مع وضع مجموعة الشماریخ مقلوبة وسط شماریخ اإلغریض المؤنث لضمان توزیع 
ویربط ربطًا خفیفًا بخوص من السعف لتبقى الشماریخ المذكرة لینتشر منھا اللقاح مع اھتزاز العرجون بفعل 

سحوق حبوب اللقاح على الھواء لتلقیح األزھار التى تأخر نضجھا عن وقت إجراء التلقیح ، وقد یوضع قلیل من م
قطعة من القطن وتھز على األزھار المؤنثة ثم توضع بداخل اإلغریض كما فى الطریقة السابقة ، ویراعى إعادة 

عملیة التلقیح فى حالة ھبوب الریاح أو سقوط األمطار بعد عملیة التلقیح ، كما أنھ الیجب التأخیر عن إتمام عملیة 
ت تفتح غالف النورة المؤنثة وھى الحالة السائدة فى معظم األصناف وتتوقف أیام من وق ٥التلقیح ألكثر من 

  .الفترة التى تظل فیھا المیاسم قابلة الستقبال ونمو حبوب اللقاح تبعًا للصنف والظروف الجویة السائدة 

  :التلقیـح المركـزى 

ضرورة صعود العامل لقمة النخلة عدة  تستخدم طریقة التلقیح المركزى بدًال من الطریقة العادیة التى تتطلب       
مرات وماتتطلبھ من وقت وجھد وارتفاع أجور العمالة كما أن النورات الزھریة التخرج دفعة واحدة بل یتتابع 

أسابیع مما یتطلب ارتقاء النخلة عدة مرات إلجراء عملیة التلقیح ، فقد توصل  ٣خروجھا على النخلة خالل 
إلى طریقة التلقیح بالحزمة المركزیة التى یمكن عن طریقھا توصیل حبوب اللقاح إلى المشتغلین فى مجال النخیل 

أغاریض یصعد    ٣ – ٤األغاریض المؤنثة مرة واحدة دون اللجوء لصعود النخلة عدة مرات ، فعند انشقاق 
اللقاح بالید  ، یقوم بتنفیض حبوب) شمراخ  ٥٠حوالى ( العامل لقمة النخلة ومعھ حزمة من الشماریخ المذكرة 

على أزھار األغاریض المنشقة لضمان توزیع اللقاح على جمیع األزھار مع وضع حزمة اللقاح فى قلب النخلة 
من الجھة البحریة فى وضع أفقى لضمان انتثار حبوب اللقاح مع اھتزاز رأس النخلة بفعل الھواء لتلقیح 

  .ار ویتم اإلخصاب وتتكون الثمار العاقدة األغاریض التى تخرج وتنشق أغلفتھا فیحدث التلقیح لألزھ

  



Sobhy Derhab  البلحنخیل 
 

 ٢١ 

  : استخدام المیكنة فى خدمة رأس النخلة *   

یتمیز الوضع الزراعى للنخیل فى الوطن العربى بصفة عامة وفى دول الخلیج بصفة خاصة بانخفاض الكفایة        
األیدى العاملة المسئولة عن اإلنتاجیة للنخیل مع االرتفاع المستمر فى تكالیف اإلنتاج وذلك للنقص الحاد فى 

والجنى ) التكریب ( خدمة رأس النخلة والتى تتطلب الصعود إلى قمة النخلة مثل التلقیح والتقویس والتقلیم 
لھذا برزت أھمیة المیكنة فى خدمة النخیل للنھوض بزراعتھ وتحسین إنتاجھ كمًا ونوعًا ، نظرًا . وغیرھا 

داخل بساتین النخیل على وضعھا الحالى حیث تتمیز أغلب بساتین لصعوبة دخول وتحریك معدات الروافع 
النخیل بعدم انتظام زراعتھا وأن المسافات بین األشجار غیر منتظمة ویتخللھا زراعات بینیة أخرى سواء كانت 

أشجار أو محاصیل أخرى كل ذلك یشكل عائق فى إدخال المیكنة لذلك یجب األخذ فى االعتبار عند إنشاء حدائق 
جدیدة یراعى فیھا كثافة األشجار والزرعات البینیة وطرق الرى المختلفة والتى تتمشى مع عملیات الخدمة 

  .المیكانیكیة للنخیل 
  تجھیز الماكینة لتعفیر حبوب اللقاح) ٩(صورة 

  

  :النخیل میكانیكیًا تلقیح

  :إن عملیة التلقیح المیكانیكیة تعتمد على عاملین أساسیین*     
  :    استخالص حبوب اللقاح )أ 

ویتم ذلك من خالل إعداد غرفة خاصة لتجفیف النورات الزھریة المذكرة المكتملة النمو الناضجة وذلك بتعلیقھا 
تم فیھا التحكم فى درجات الحرارة والرطوبة حتى تظل على أسالك معدنیة داخل غرف التجفیف التى یجب أن ی

م كما یجب أن تكون جیدة التھویة حتى تمنع تعفن األزھار ، وتتراوح المدة  ٢٨ -  ٣٢درجة الحرارة فى حدود 
ساعة ویتم استخالص حبوب اللقاح   ٧٢ – ٤٨الالزمة للتجفیف قبل استخالص حبوب اللقاح من النورات بین 

ساعات داخل  ٦أو یتم یدویًا ، بعد االستخالص تنشر حبوب اللقاح على ورق وتترك لمدة  بواسطة آلة خاصة
  .غرفة التجفیف لخفض نسبة الرطوبة ثم تؤخذ وتخلط مع مادة مالئة ویلقح بھا مباشرة 

  :  توصیل حبوب اللقاح إلى قمة النخلة( ب 
زدوجة التى تستخدم فى جنى الفاكھة ولكن نظرًا ھناك عدة طرق لتوصیلھا لقمة النخلة منھا استخدام الساللم الم

الرتفاع أشجار النخیل فقد استخدمت ساللم من األلومنیوم الطویلة خفیفة الوزن بعد إدخال بعض التعدیالت علیھا 
منھا جعل قمة السلم على شكل ھاللى مما یسھل حركة العامل حول قمة النخلة والقاعدة عریضة للتثبیت وأن 

  .لق حیث یمكن زیادة طولھ حسب الطلب یكون بشكل منز
ویستخدم اآلن فى أمریكا وبعض الدول العربیة أبراج رافعة ذات منصات متحركة ألعلى وأسفل قائمة على        

عجالت تجرھا جرارات زراعیة وتحت ھذه الظروف یمكن استخدام عدة طرق من الملقحات منھا مایعمل 
انات الضغط المحملة على الرافعة ومنھا الملقحات الیدویة والمنتشر بواسطة الھواء المضغوط الصادر من اسطو

استخدامھا بالوالیات المتحدة األمریكیة ویوجد فى مصر نماذج من ھذه الروافع الواردة من الخارج وھناك بعض 
  :االبتكارات المصریة التى جربت فى بساتین النخیل حیث ثبت اآلتى 

  .ارنة بسرعة إنجازه من قبل العامل البشرى بطء إنجاز العمل المطلوب مق -١   
  :صعوبة دخول وتحریك الجرارات والروافع داخل بساتین النخیل الغیر منتظمة وما یتخللھا أیضًا من  -٢   

  .زراعات بینیة أخرى 
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  .االرتفاعات العالیة لجذوع النخیل مما یعیق مستوى الروافع  -٣   
  .ورات داخل البساتین صعوبة تشغیل الروافع وعمل المنا   - ٤   
لھذه األسباب لم تؤدى ھذه المعدات الغرض المطلوب منھا مما أعطى إھتمامًا لآلالت البسیطة التى تخدم        

  .األشجار من األرض أو عن طریق استخدام الساللم الخفیفة 
فى إجراء عملیة وفى مصر یتم تطویر بعض المعدات وإدخال بعض التعدیالت علیھا إلمكانیة استخدامھا        

  .التلقیح وكذلك إیجاد آالت مسننة تستخدم فى التقلیم وجنى الثمار تحت ظروفنا المحلیة 
  :تركیز حبوب اللقاح  *

أشارت األبحاث فى ھذا الشأن أنھ التوجد فروق فى نسبة العقد وكمیة المحصول نتیجة الختالف تركیز كمیة 
٪ من حبوب اللقاح فى مخلوط التلقیح كانت ١٠وأن استعمال  ٪ فى مخلوط التلقیح ،٥ - ٥٠حبوب اللقاح من 

، (  ١:  ٩المادة المالئة ھى : نسبة حبوب اللقاح ) ذات تأثیر جید على عقد الثمار ونوعیتھا وكمیة المحصول 
  .إلخ . . المادة المالئة مثل دقیق القمح أو الردة أو مطحون بقایا األزھار المذكرة 

  : ) التذلیل(التقویس * 
یقصد بعملیة التقویس سحب العراجین من وضعھا بین السعف وتدلیتھا مع توزیعھا بانتظام حول النخلة على        

حتى التنكسر عند ثنیھا ، وھى تجرى فى شھر یونیو ) العراجین ( أن یتم ذلك قبل أن تتخشب سیقان العذوق 
ازدیاد وزن وكبر أسابیع ، أى قبل   ٦ – ٨والى لألصناف المبكرة وفى یولیو لألصناف المتأخرة أى بعد العقد بح

الثمار ویمكن إجراؤھا أثناء عملیة الخف اقتصادًا للوقت والمصاریف وتتم بثنى ساق العراجین وربطھا على 
الجرید مما یؤدى لتعریض الثمار للشمس وتھویتھا وعدم خدشھا بالشوك وتسھیل جمعھا عند النضج ، وھى 

فى األصناف الزغلول والسمانى والسیوى والحیانى  لألصناف ذات العراجین الطویلة الساق كما  تجرى غالبًا
أما األصناف ذات العراجین القصیرة فالیجرى تقویسھا بالطریقة السابقة لقصر ساقھا لذلك تسند إلى    واألمھات

  ثقیل(محصولھا ) العرجون عندما یكون حملھا   غصن ذو شعبتین ترتكز على جذع النخلة لتفادى انكسار

  :الخــــــف * 
تج رى عملی  ة الخ ف لتس  اعد عل ى زی  ادة وزن وحج م الثم  ار وتحس ین خواص  ھا والتبكی ر ف  ى النض ج ولع  الج              

ظاھرة تبادل الحمل وتجرى عملیة الخف إما بإزالة بعض السوباطات الكاملة حتى یك ون ھن اك التناس ب ب ین ع دد      
القریب ة م ن قل ب النخل ة ، أم ا ف ى       األوراق وعدد السوباطات وفى ھ ذه الحال ة ت زال الس وباطات الص غیرة الحج م و      

حالة األصناف ذات الشماریخ الثمریة الطویلة مثل الزغلول والسمانى واألمھات والس یوى والحی انى یك ون أس اس     
م  ن ط  ول الش  ماریخ عل  ى الس  وباطة ، بینم  ا ف  ى األص  ناف ذات الس  وباطات        % )  ٢٥ – ٢٠( الخ  ف فیھ  ا م  ن   

یكون أساس الخف فیھا إزالة عدد من الشماریخ من وسط السوباطة  القصیرة المنضغطة مثل العمرى وبنت عیشة
وھذا یساعد على تحسین التھویة داخل السوباطة ویمنع تراكم الرطوبة داخلھا خاصة ف ى المن اطق   %  ٢٠ – ٢٥ 

ات المرتفعة الرطوبة ، بینما المناطق الجافة الشدیدة الحرارة یناسبھا تقصیر الشماریخ ، وقد تس تخدم بع ض منظم    
وھذه المواد سببت خفًا مناس بًا عن دما     ٢.٤ – ٥ TNAA   النمو فى الخف ویتم برش بعض المواد الكیماویة مثل

ج زء ف ى الملی ون بع د التلق یح بأس بوعین ، ون تج عنھ ا ثم ار جی دة وتبكی ر ف ى              ١٠ – ٢٥استخدمت بتركیزات من 
جزء فى الملیون رشًا على األش جار    ٢٠٠ – ٤٠٠ النضج ھذا باإلضافة إلى إمكانیة استخدام األثیفون بتركیز من

وعموم ًا  . كان فعاًال فى خف ثمار البلح وكان الخف أكثر شدة مع التركیزات العالی ة وعن دما ی تم مبك رًا بع د العق د       
فإن طریقة الخف تتوقف على الظروف الجویة وطبیعة اإلغریض ویمكن الجمع بین أكثر م ن طریق ة للخ ف عل ى     

   .  ةالنخلة الواحد
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  خف تقصیر طول الشماریخ)  ١٠( صورة 

  
  ریخ من وسط السوباطةخف إزالة الشما)  ١١( صورة 
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  ) :تغطیة العذوق) التكمیم * 
أحیانًا یجرى تغطیة العذوق بأغطیة تحمیھا من األحوال الجویة واآلفات ، وھى عبارة عن اسطوانات ورقیة        

كبیرة یتم إدخال العذق فیھا وتربط نھایتھا العلیا حول العرجون وفوق نقطة خروج الشماریخ وتترك نھایتھا 
مفتوحة ، وتستخدم فى بعض مناطق النخیل بكالیفورنیا وأریزونا لحفظ التمر من األمطار كما تستخدم فى  السفلى

لذا فقد أمكن " دجلة نور " بعض المناطق الجافة الحارة كما فى تونس حیث تسبب جفاف الثمار الزائد فى صنف 
البسر ( عملیة التكتیم فى خالل فترة الخالل  تحسین نوعیة التمر بتغلیفھا بأكیاس بالستیكیة قبل اإلرطاب ، وتتم

وقبل مرحلة الرطب فإذا حدث وكممت قبل تلك الفترة فإنھا تسبب زیادة قابلیة اإلصابة باألمراض الفطریة وذلك 
  .لزیادة الرطوبة حول الثمار 

وقبل    البسر( ة الخالل أیضًا التكتیم الذى یجرى على العذوق بتغلیفھا بشباك بالستیكیة وھى تتم فى خالل فتر       
مرحلة الرطب وذلك لمنع سقوط الثمار الناضجة على األرض ولمنع دخول فراشات الحشرات إلى الثمار كما 

  .تسھل من جمع العذوق 

  :جنى وقطف الثمار*
تعتبر عملیة جنى وقطف الثمار ھى المحصلة النھائیة للعدید من العملیات الزراعیة التى أجریت على        

ار والتى لھا عالقة مباشرة بالمحصول وصفات الجودة للثمار ، لذا یجب االھتمام بھذه الثمار أثناء المراحل األشج
المختلفة بدایة من تحدید الدرجة المناسبة لقطف الثمار وحتى وصول الثمار للمستھلك والتى تحتاج إلى استخدام 

  .مستھلك المحلى أو التصدیر أفضل الطرق الفنیة للحصول على ثمار عالیة الجودة سواء لل

  :تحدید درجة القطف المناسبة 

وتختلف الدرجة المناسبة للقطف ) أى مرحلة التلوین ( تعتبر ثمرة البلح مكتملة النمو عند بلوغھا مرحلة البسر 
باختالف الصنف حیث تقطف ثمار بعض األصناف فى مرحلة البسر ، خاصة تلك األصناف التى تتمیز بخلوھا 

وائھا على كمیات قلیلة من المواد التانینیة القابضة مثل أصناف الزغلول والسمانى بینما توجد أصناف أو احت
أخرى تصبح صالحة لالستھالك عند وصولھا مرحلة الرطب حیث تخلو معظم أصناف البلح من الطعم القابض 

، وعمومًا تتمیز الثمار التى فى ھذه المرحلة من مراحل نمو الثمار مثل األمھات والحیانى والسیوى وغیرھا 
تستھلك فى مرحلة البسر أو الرطب بزیادة نسبة الرطوبة بھا مما یعرضھا لسرعة التلف ، لذلك یجب العنایة 

 – ٤  بتحدید مواعید القطف مع سرعة تسویق أو تخزین الثمار وقد یستمر قطف الثمار فى الصنف الواحد من 
ناف البلح التى تستھلك ثمارھا وھى جافة أو نصف جافة حیث تقل نسبة أسابیع ، كما أن ھناك العدید من أص   ٣

٪ وھى تتحمل التخزین لفترات طویلة ، ومثال ذلك األصناف النصف جافة مثل السیوى ٢٥الرطوبة بھا عن 
 إلخ ویجدر اإلشارة. . . والعمرى والعجالنى ، واألصناف الجافة مثل الملكابى والبرتمودة والسكوتى والشامیة 

وترطیبھا صناعیًا ، كذلك فإن ) اكتمال النمو ( إلى أن ثمار األصناف الرطبة یمكن قطفھا فى مرحلة البسر 
األصناف الجافة والنصف جافة یمكن قطفھا قبل بلوغھا مراحل نضجھا النھائیة ومعاملتھا صناعیًا وذلك عند 

  .الجمع بتقلیل عدد مرات القطف الرغبة فى تجنب ظروف غیر مالئمة كسقوط األمطار أو تقلیل نفقات 

  :قطف الثمار طریقة 

( تختلف طرق القطف باختالف المرحلة التى ستقطف فیھا حیث أنھ بالنسبة للثمار التى تستھلك فى مرحلة البسر 
تقطف الثمار بقطع السوباطات دفعة واحدة دون انتظار مرحلة الترطیب وبعد أن یتم وصول نسبة ) الملونة 

ثمار إلى مرحلة النضج المناسبة ، بینما تقطف الثمار التى تستھلك فى الطور الرطب قبل أن تتحول مناسبة من ال
أنسجتھا إلى اللیونة حتى تتحمل عملیة التداول والتسویق ، حیث یتم لقط الثمار الرطبة من السوباطات مثل صنف 

عندما تلین أنسجتھا وتقطف ثمار  األمھات والحیانى وبنت عیشة وغیرھا ، بینما تقطف الثمار نصف الجافة
األصناف الجافة عند جفاف أنسجتھا حیث تھز العذوق لتفصل الثمار الناضجة ویبقى البسر ملتصقًا بالشماریخ ، 
ویؤدى تساقط الثمار على األرض نتیجة ھز السوباطات إذا لم یغطى سطح التربة بأغطیة من الحصر أو القماش 

لرمال بالثمار مما یقلل من صالحیتھا إضافةإلى تلوثھا بالكائنات الحیة الدقیقة مما السمیك إلى التصاق األتربة وا
یساعد على تعرض الثمار للتعفن والتخمر ، كما أن تساقط الثمار اللینة أو الرطبة یؤدى إلى تعرضھا للتھشم 

  .واإلقالل من جودتھا االستھالكیة ) مظھرھا ( والتعجن مما یفقدھا شكلھا الممیز 

  وتعبئة الثمار      دادإع
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وھى تعتبر الخطوة التالیة لعملیة القطف حیث یجب تجمیع الثمار بعد قطفھا فى مكان مخصص بالمزرعة ،        
حیث یقوم العمال بإجراء عملیة فرز مبدئى للثمار قبل تعبئتھا فى عبوات الحقل حیث وجود أى ثمار معطوبة أو 

ابة بأى أضرار تؤثر على بقیة ثمار العبوة بالكامل ، ومن العملیات مھشمة أو ملوثة باألتربة والرمال أو مص
الھامة التى یقوم بھا المزارعین خاصة بالنسبة للثمار الجافة والنصف جافة ھو إجراء عملیة التبخیر أو التشعیع 

ى القطف ما كان حدیثًا للثمار مبكرًا وذلك لتقلیل نسبة إصابة الثمار بالحشرات ، وأفضل العبوات التى تستخدم ف
مصنوعًا من الخشب أو البالستیك وبدون غطاء مع االھتمام بتنظیفھا وتطھیرھا بشكل منتظم ، وفیما یلى شرح 

  .مختصر للعملیات التى تجرى على الثمار بوجھ عام إلعدادھا لكى تكون صالحة للتعبئة والتداول 

  :  إنضاج ثمار البلح  -أ 

قد الیساعد مناخ بعض المناطق على إنضاج ثمار البسر على األشجار فیتم         )أو ترطیبھ ) إنضاج البسر ) أ 
قطع السباطات وھى مازالت فى دور البسر حیث یحتوى على نسبة مرتفعة من الماء ومن السھل تحویل الثمار 

  :التى فى نھایة طور البسر أو بدایة طور الرطب إلى رطب بعدة طرق صناعیًا نوضجھا فى اآلتى 
  : ریض الثمار لحرارة الشمس تع -١

وی  تم تعلی  ق الس  وباطات ف  ى أم  اكن خاص  ة وی  تم تلق  یط الثم  ار الت  ى تص  ل لمرحل  ة الرط  ب أوًال ب  أول أو ھ  ز           
السوباطات مع وضع أغطیة من الحصیر أو القماش أسفل السوباطات أو یتم نشر ثمار البس ر بس مك طبق ة واح دة     

احتیاجھا لفت رة طویل ة أو ح دوث كرمش ة للثم ار نتیج ة فق د الرطوب ة         على حصیر سمیك ویعاب على ھذه الطریقة 
  .لطول فترة اإلنضاج 

  :  إستخــــدام الخــــل  -٢
ی  وم فتب  دأ ف  ى   ١ – ٢٪ م  ع وض  عھا ف  ى غرف  ة محكم  ة لم  دة  ٦حی  ث ی  تم معامل  ة ثم  ار البس  ر بالخ  ل بتركی  ز       

طلوب ة وس رعة تعرض ھا لإلص ابة ب العفن والتخم ر       الترطیب ویعاب علیھا ب أن ص فات الثم ار التك ون ب الجودة الم     
  .بسبب الخل وزیادة نسبة رطوبة الثمار 

  : اإلنضــــاج باألثیفـــون  -٣
  أجریت بعض التجارب على إنضاج ثمار البلح باستخدام األثیفون       
دة الثمار إال أن وقد أعطت نتائج جیدة فى سرعة نضج الثمار وتجانس النضج فى الثمرة فضًال عن جو) اإلیثریل(

  .الثمار كانت سریعة التلف 
وبوجھ عام فإن مجال إنضاج ثمار البلح البسر باستخدام منظمات النمو لھا األفضلیة عن الطرق السابقة وذلك        

  .للحصول على ثمار ذات ترطیب جید ومواصفات استھالكیة جیدة وفترة تسویق متوسطة 
  :  تتمیــر الرطــب  -ب 
ھا تجفیف ثمار األصناف الجافة وھى ف ى مرحل ة الرط ب تتمی ز بارتف اع نس بة الرطوب ة وبالت الى فھ ى          یقصد ب     

س ریعة التل  ف ، بینم ا ثم  ار التم ر تتمی  ز بقابلیتھ ا للتخ  زین وی  تم ذل ك ع  ن طری ق التجفی  ف أو إزال ة الرطوب  ة وی  تم         
 - ٤٥( تج دد عل ى درج ة ح رارة     بوضع ثمار الرطب على صوانى فى طبقات خفیفة ثم یوج ھ علیھ ا تی ار ھ واء م    

  .٪ ٢٥وتستمر العملیة حتى تصل نسبة الرطوبة فى الثمار إلى حوالى   ٪ ٢٥ – ٣٠ورطوبة نسبیة   )م ٣٢ْ

  :  تخزین ثمار البلح 

تعتبر عملیة تخزین ثمار البلح ضروریة حیث یمكن من خاللھ ا تس ویق الثم ار حس ب متطلب ات األس واق كم ا             
  .فید فى توفیر ثمار البلح على فترة أطول من موسمھا الطبیعى وھذا یحقق عائدًا مجزیًا أن عملیة التخزین ت

حیث یقل فق د الرطوب ة والتغی ر ف ى الل ون      ( إن استخدام طریقة التخزین المثلى تحفظ للثمار خواصھا الطبیعیة      
باإلض افة إل ى احتف اظ الثم رة     ) ة مث ل زی ادة نس بة الس كر وقل ة الحموض ة والم ادة القابض         ( وخواصھا الكیماویة ) 

  .بالقیمة الغذائیة إلى أكبر قدر ممكن 
  :  وفیما یلى ظروف التخزین لبعض أصناف التمور وھى ولیدة تجارب علمي        
  م أو درجة الصفر المئوى ونسبة رطوبة ٤ْثمار صنفى البلح الزغول والسمانى وھى تخزن على درجة  ❊   
شھر أو أكثر ، وكلما انخفضت درجة الحرارة فى التخزین كلما زادت یمكن حفظھا لمدة  ٨٥ – ٩٠   

                فترة 
  .الثمار بعد التخزین  تسويق      
ثمار صنفى الحیانى وبنت عیشة وھى من األصناف التى تؤكل فى الطور الرطب ولكن یتم جن ى الثم ار عن د     ❊ 
  اكتمال نموھا فى مرحلة البسر  
ووضعھا فى ثالجات على ) الرطوبة  تقلل فقد ( عبئتھا فى صنادیق مبطنة بالبولى إیثیلین ویتم ت  اللون األحمر    

  م أى التجمید ١٨ْ-درجة 
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لفترة طویلة نسبیًا ثم إخراجھا من الثالجات وعند تعرضھا للجو العادى یتحول لونھا خالل ی وم أو إثن ین إل ي          
  المشابھ للطور الرطب( اللون البنى 

مثل ھذه الثمار فى موسم غیر الموسم الطبیعى یعطیھا قیمة استھالكیة عالیة ، وینصح بإجراء وظھور        
  مبدئى للثمار بعد تعبئتھا فى الحقل  تبرید 

  .وقبل نقلھا خاصة فى المناطق الحارة فھذا یساعد على إطالة فترة تخزین الثمار       
  ٪ ویمكن ٧٥ - ٨٠لصفر المئوى ونسبة رطوبة تخزن على درجة ا) نصف جافة ( ثمار الصنف السیوى  ❊   
  .أشھر  ٥ -  ٦حفظ الثمار تحت ھذه الظروف لمدة        
  أما بالنسبة للتمور الجافة فھى تخزن فى أجولة عادة إال أن تخزینھا على درجة الصفر المئوى مع خفض  ❊  
  .لة األكل ٪ یطیل من فترة تخزینھا ویجعلھا لینة سھ٦٠رطوبة المخزن إلى حوالى          
    ویجدر اإلشارة ھنا إلى أن التخزین بخفض الحرارة أو التبرید یقلل من معدل حدوث التغیرات غیر           
  فى الثمار ویقلل من نمو الكائنات الدقیقة ، أیضًا انخفاض الحرارة عن الصفر المئوى یحفظ  المرغوبة          
  یة أسفل قشرة الثمار مباشرة وتقلل فرص اإلصابة باألمراض اللون الممیز للثمار وعدم ظھور البقع السكر         
  وكذلك وجد أن تخزین الثمار وھى متصلة بالشماریخ قلل فقد نسبة الرطوبة عن الثمار المنفصلة ، كل ھذه          
  المعامالت تؤدى إلى إطالة فترة تواجد ثمار البلح الرطب باألسواق تحت طلب المستھلك المصرى          
وبأسعار مناسبة كما یمكن تصدیر ھذه األصناف تحت التجمید العمیق إلى األسواق الخارجیة التى ترغب          

  .فیھا 

  أھم أصناف التمور فى مصر
لمصر میزة نسبیة تتمتع بھا حیث تتمیز بوجود المجموعات الثالث من أصناف البلح فاألصناف الشائعة تزید        

عداد ال حصر لھا من أصناف محدودة اإلنتشار وتجمعات كبیرة من النخیل على سبعة عشر صنفا باإلضافة إلى أ
  البذرى حیث تنقسم األصناف إلى ؛

  :الطري (مجموعة األصناف ذات الثمار الرطبة : أوًال

  : األصناف الشائعة اإلنتشار
، وتؤكل عادة تشمل أصنافًا تختلف الوان ثمارھا من األحمر إلى األصفر واألصفر المشوب بحمرة خفیفة       

  .بعد الجمع مباشرة )طازجة(طریة 
وذلك الحتواء لحمھا على ) بسر أو خالل (وبعض األصناف تؤكل عقب بلوغھا مرحلة اكتمال النمو والتلوین      

كمی  ة قلیل  ة م  ن الم  واد القابض  ة أو خالی  ة م  ن تل  ك الم  واد ، بینم  ا ال تص  لح ثم  ار ال  بعض اآلخ  ر م  ن أص  ناف ھ  ذه    
  :ھذه المجموعةھى   إال بعد تعرضھا لتغیرات النضج أو اإلنضاج الصناعى ، وأھم أصناف المجموعة لألكل

  :  الحیانــى ) ١
وھو من أكثر األصناف انتشارا بمصر وخاصة الوجھ البح رى النخل ة ض خمة نوع اً الس عف متوس ط اإلنحن اء ،          

رة ش معیة ، الثم رة متوس طة الحج م ،     الجرید رفیع ، األشواك طویلة ورفیعة منفردة ، الخوص متدل ومغط ى بغب   
س  م لونھ  ا أحم  ر داك  ن عن  د اكتم  ال النم  و ، ش  كلھا أس  طوانى وقمتھ  ا       ٢.٥ – ٣س  م وقطرھ  ا   ٤ -٥یبل  غ طولھ  ا 

وفى ھذا الطور تنفص ل القش رة بس ھولة    ) رطب(مخروطیة ، قوام اللحم لین قلیل األلیاف وھى سوداء عند النضج 
كج م   ٩٠یبلغ متوسط إنتاج النخل ة ح والى   ) مبكر (اق حوالى منتصف أغسطس عن اللحم ، یبدأ ظھوره فى األسو

  . كجم  ٢٠٠فى العام وقد یصل إلى حوالى 
  :  الزغلــول ) ٢
تنتشر زراعتھ فى شمال الدلتا وخاصة بمنطقتى ادك و ورش ید بمحافظ ة البحی رة ، النخل ة تش بھ الحی انى وتختل ف           

س م   ٦كم ا أنھ ا أقص ر وأق ل ع ددا ، الثم رة كبی رة الحج م طولھ ا ح والى           عنھ فى كون األشواك خالیة م ن األعن اق   
ج م ، الثم رة اس طوانیة الش كل مس تطیلة ذات قم ة مس حوبة         ٢٥سم ویصل وزنھ ا إل ى ح والى      ٢.٥ – ٣وقطرھا 

وقاعدة مستدیرة یعلوھا قمع أصفر اللون ملتصق بھا بشدة لونھ ا أحم ر زاھ ى عن د اكتم ال نموھ ا ، اللح م متوس ط         
البس ر  ( سمك لین قلیل األلیاف وخالى م ن الم واد القابض ة ، حل و الطع م ج دا ویس تھلك ف ى مرحل ة اكتم ال النم و            ال

تحت وى الثم  رة عل  ى ب  ذرة ذات تع اریج واض  حة یمك  ن بس  ھولة التع  رف علیھ ا ، ویجم  ع ع  ادة بش  ماریخھ حت  ى ال     
كج م ف ى الع ام ق د یص ل       ٧٥لنخلة یرطب بسرعة ، ینضج ویسوق فى منتصف شھر سبتمبر ، یبلغ متوسط إنتاج ا

  .كجم فى األشجار المعتنى بھا  ١٣٠إلى 
  :  السمـــانى ) ٣
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وادكو ، النخل ة قوی ة النم و ، قواع د الس عف عریض ة خض راء          تنتشر زراعتھ في المناطق الشمالیة فى رشید     
ع الى یص ل متوس ط    ٪من طول السعفة واألشواك مزدوج ة ، الش جرة تعط ى محص ول      ٢٥األشواك تحتل حوالى 

كج م إذا م ا اعتن ى بخ دمتھا ، الثم رة بیض اویة الش كل قص یرة ذات          ٣٠٠كجم ، تزداد إل ى ح والي    ٨٥إنتاجھا إلى 
س م ل ون     ٣.٥ – ٢.٨س م وقطرھ ا م ن     ٥.٨ - ٥.٣قمة مسحوبة وقاعدة مفلطحة ، القمع غائر ، یبل غ طولھ ا م ن    

النمو یتحول إلى اللون الزیتى فى مرحلة الرطب اللحم ذو الثمرة أصفر مشوب ببقع أو خطوط حمراء عند اكتمال 
قوام لین سمیك وقلیل األلیاف ، حلو الطعم وكثیر العصارة ، تستھلك الثمار فى مرحل ة البس ر یظھ ر ف ى األس واق      
فى منتصف سبتمبر ومن الناحی ة اإلقتص ادیة یفض ل ھ ذا الص نف ع ن الص نف الزغل ول وذل ك إلمكانی ة إس تھالك            

  .كما یصنع منھ المربى ) مرحلة البسر أو الرطب (جة ثماره طاز
  :    األمھـــات )٤
تنتش ر زراعت  ھ ف  ي محافظ  ة الجی  زة وقلی  ل م  ن الفی وم ، ج  ذع النخل  ة متوس  ط الض  خامة ، ال  رأس غی  ر مت  دل ،         

، السعف أخضر مزرق قلیل اإلنحناء قواعد السعف غل یظ ، األش واك متوس طة الط ول والس مك ، كثی رة ومنف ردة        
كج م بالخدم ة    ٢٠٠كج م ی زداد أحیان ا لیبل غ      ٧٠الخوص عریض ومتق ارب یت دلى قل یال ، یص ل إنت اج النخل ة إل ى        

س م   ٢ – ٢.٥س م وقطرھ ا    ٣الجیدة ، والثمرة صغیرة الحجم نسبیا ذات شكل اسطوانى قصیر یبلغ طولھا ح والى  
تم ال النم و یتح ول إل ى الل ون اإلس مر       ذات قاعدة مسطحة وقمة مس حوبة ، ل ون الثم رة أص فر ف اتح ف ى مرحل ة اك       

الداكن فى طور الرطب اللحم لین القوام قلیل العص ارة حل و الطع م خ الى م ن األلی اف ، ینض ج أواخ ر أغس طس ،          
  .یوما ویعمل منھ عجوة أحیانا  ٢٠ – ٢٥یلقط رطبا من العذوق كل ثالثة أیام وتستمر عملیة النضج حوالى 

  :   بنت عیشة ) ٥
ھ في منطقتى ادكو ورشید وبعض مناطق محافظتى الشرقیة ودمیاط ، متوسط انت اج النخل ة ح والى    تنتشر زراعت  

س م ،    ٢.٢ – ٢.٥س م قطرھ ا ح والى     ٣.٥ - ٤كجم الثمرة متوس طة الحج م طولھ ا     ١٠٥كجم وقد یصل إلى  ٨٠
ى األس ود ف ى ط ور    ذات شكل اسطوانى قص یر الثم رة لونھ ا أحم ر داك ن عن د اكتم ال النم و ال یلب ث أن یتح ول إل            

الرطب مغطاه بطبقة شمعیة تمیزھا ، القمع لونھ أحمر داكن ، اللحم لین القوام مكتنز ، حل و الطع م قلی ل العص ارة     
واأللیاف فى مرحلة الرطب ، تؤك ل ثم اره ف ى مرحلت ى البس ر والرط ب ، وق د یعم ل من ھ بل ح كب یس بع د تجفی ف              

  .ج ویظھر فى األسواق فى أوائل شھر نوفمبر الثمار فى الشمس وھو من األصناف متأخرة النض
  : البرحـى ) ٦
صنف ممتاز من العراق لھ میزات طیبة ترغبھ لإلستھالك والتوسع فى زراعتھ أخذه فى التزاید فى مصر        

  .وتوجد نماذج منھ فى مختلف المناطق التى تزرع النخل 
  :وصف النخلھ 

ی  ل اإلنحن  اء والخ  وص طوی  ل وع  ریض وبعض  ھ مت  دلى كع  ب  الج  ذع ض  خم والس  عف طوی  ل غل  یظ الجری  د قل      
طول السعفة ومعظم الش وك   ١/٥السعف عریضة خضراء والقدیم منھا كستنائیة الحواف ؛منطقة األشواك حوالى 

  .مزدوج ، العراجین طویلة وغلیظة صفراء برتقالیة مقوسة
  :وصف الثمرة 

ى الثمرة للون البرتقالى طعمھ حلو یك اد یخل و م ن الم ادة     الثمرة فى طور الخالل صفراء فاقعة یمیل إحدى خد     
العص  فیة القابض  ة ولھ  ذا یؤك  ل ف  ى ط  ور الخ  الل والرط  ب والتم  ر ویفض  ل رطب  ھ عل  ى معظ  م أص  ناف التم  ور ،    
والتمر أصفر مسمر لین شكل الثمرة بیضى محدب القشرة رقیقة منفصلة عن اللحم عادة ف ى بع ض أج زاء الثم رة     

من األلیاف ذو نكھة لذیذة موعد النضج أواخر أكتوبر ون وفمبر متوس ط محص ول النخل ة أكث ر      ،اللحم سمیك خالى 
  .كجم  ١٥٠من 
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  ١٢(أصناف البلح الحیانى والزغلول والسمانى 
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  ١٣(أصناف البلح األمھات وبنت عیشة والبرحى 

  
     

  :   أصناف محدودة اإلنتشار

  :  ) أم الفروخ ( أم الفراخ ) ١
داك ن ف ى مرحل ة إكتم ال النم و یتح ول إل ى األس ود ف ى          الزغلول لونھا أحم ر    و الثمرة كبیرة الحجم تقارب ثمرة  

ط ور الرط ب اللح م س میك ل ین الق وام قلی ل األلی اف معت دل الح الوة یحت وى عل ى م واد قابض ة تس تھلك ثم اره ف ى                  
والرطب تظھر الثمار باألس واق ف ى ش ھر دیس مبر وھ و م ن األص ناف المت أخرة         )   البسر( مرحلتى اكتمال النمو 
  .كجم سنویایتمیز ھذا الصنف بأنھ قلیل المعاومة  ١٨٠إلى  ١٣٠محصول حوالى النضج ، متوسط ال

  : ) عریبى ( العرابى ) ٢
الثمرة متوسطة إلى كبیرة الحجم نوعا ذات شكل بیضاوى أعرض عند المنتصف مسحوبة عند القمة لون        

یل األلیاف ، حلو الطعم فى مرحلة الثمرة أحمر داكن عند اكتمال نموھا تسود عند النضج اللحم ذو قوام لین قل
الرطب ،تستھلك فى مرحلتى البسر والرطب تظھر فى األسواق فى منتصف شھر نوفمبر ، إنتاج النخلة حوالى 

  .كجم  ١٠٠-١٢٠
  : الحــالوى ) ٣
الثمرة متوسطة الحجم ذات شكل اسطوانى مستطیل ذات قمة مستدیرة ، لونھا أحمر فى اكتمال النمو تؤكل        
  .كجم  ١٢٠ثمار فى مرحلة الرطب ، متوسط إنتاج النخلة ال
  :  الســـرجى ) ٤
اكتمال النمو یتحول إلى كھرمانى داكن    الثمرة كبیرة الحجم نوعا وسطھا غلیظ لونھا أصفر لیمونى عند       

  .عندما یرطب وتصیر شفافة قلیال 
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  ١٤(أصناف أم الفراخ والعرابى

  
     

  :   مجموعة األصناف النصف جافة: ثانیًا
تتمیز ھذه المجموعة بأن ثمارھا تصبح ذو رطوبة متوسطة عند تمام نضجھا كما تحتوى على كمیات مرتفعة        

  .من المواد السكریة 
  :  ) الصعیدى ( السیوى ) ١

و من أھم األصناف نصف الجافة وأكثرھا انتشارًا وتنتش ر زراعت ھ ف ى ال وادى الجدی د والواح ات والجی زة        وھ     
كجم فى األشجار المعتنى بھا ، الثم رة كبی رة الحج م نوع ا إذ      ١٥٠كجم أو أكثر من  ٩٠والفیوم ویبلغ إنتاج النخلة 

مال النمو ویمكن أن تستھلك فى ھذا الطور سم لونھا أصفر عند إكت  ٢ – ٢.٥سم وقطرھا   ٣.٥ – ٤یصل طولھا
، وبعد أن تجف الثمرة قلیال یتحول لونھا إلى البنى الداكن عند النضج ، اللحم شدید الحالوة وسمیك وقلیلة األلیاف 

  ، النواة ممتلئة طولھا یعادل نصف طول الثمرة
لنخل ة وذل ك لمالئم ةالطقس ھن اك ،     والصنف المنزرع فى الواحات یمتاز عن المنزرع ب الوادى بأن ھ یجف ف عل ى ا    

وھو من أجود األصناف الصالحة للتصنیع والتعبئة كعجوة كم ا یمك ن حف ظ ثم اره بع د جمعھ ا لم دة طویل ة وس یتم          
  .زیادة الكمیات المصدرة منھ للخارج 

  :  العمـــــرى ) ١
ة وھ و م ن األص ناف التجاری ة     تنتشر زراعتھ بمنطقة فاقوس وأبو كبیر والصالحیة والقرین بمحافظ ة الش رقی        

سم   ٥ – ٥.٥كجم ، الثمرة كبیرة الحجم طولھا بین ٧٠ - ١٠٠التى تصدر للخارج ، یبلغ متوسط إنتاج النخلة من 
سم ، منتفخ ة م ن الوس ط ل ون القش رة أحم ر برتق الى عن د اكتم ال النم و تتح ول إل ى االس ود               ٢– ٢.٥وقطرھا من 

مك لذی ذ الطع م قلی ل األلی اف ، تقط ف الثم ار عن د مرحل ة اكتم ال نموھ ا ث م            الداكن عند النضج ،اللح م متوس ط الس    
ی وم لك ى تنض ج ث م ی تم فرزھ ا الس تبعاد الت الف ث م            ١٠ – ١٢أی ام ث م تك ون لم دة      ٦ – ٣تنشر لتجف جزئیا لمدة 

  .تنشر مرة أخرى لعدة أیام ثم تعبأ لالستھالك أوللتصدیر 
  :  العجالنى ) ٢
  سم وقطرھا من     ٣.٥ – ٤بمناطق محافظة الشرقیة ، الثمرة متوسطة الحجم طولھا من  تنتشر بأعداد قلیلة    
أصبحت بنیة اللون   سم ، لون الثمرة أصفر فاتح عند اكتمال النمو ذات مادة قابضة عالیة فإذا نضجت ٢.٥ – ٢  

  ول النخلة منداكنة ذات لحم لینا حلو المذاق ، تصنع منھ العجوة ویجفف فیصیر تمرا ، ویتراوح محص
  .كیلو جرام سنویا    ٨٠ – ٤٠
  :  حجازى أبیض ) ٣
سم   ٤ – ٤.٨تنتشر بأعداد قلیلة بواحة الخارجة والداخلة بالوادى الجدید الثمرة كبیرة الحجم یبلغ طولھا من        

متوسط سم لون القشرة أصفر غامق تتحول إلى اللون األصفر الزیتى عند النضج اللحم   ٢.٢ – ٢.٣وقطرھا من 
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السمك قلیل األلیاف حلو المذاق یؤكل فى طور البسر والرطب ، النضج خالل شھر سبتمبر وھناك ساللة منھ ھى 
  .ساللة الحجازى 

  ١٥(ى أبیض العمرى والعجالنى وحجاز) الصعیدى ( أصناف السیوى 

  

  :  مجموعة األصناف الجافة : ثالثاً
نتیجة للظروف المناخیة الحارة فإن محافظة أسوان تكاد تنفرد بوجود أصناف من التمور الجافة الفاخرة ذات        

  الشھرة التجاریة إلى جانب أصناف أخرى أقل أھمیة نشأت نتیجة التكاثر البذرى ویطلق علیھا
بعض األصناف الجیدة مث ل الش امیة والكولم ة والت ى یمك ن حص رھا ع ن طری ق اإلنتخ اب          وإن كان فیھا ) البلدى 

واإلكثار منھا عن طریق الفس ائل ، یبدأنض ج الثم ار ف ى ش ھر س بتمبر وتت رك الثم ار عل ى النخل ة حت ى تج ف ،ث م              
 ٥ – ٦م اد لم دة   أیام ثم تفرط الثمار وتنشر على األرض وتخلط بالر ٢- ٣تقطع العراجین وتنشر فى الشمس لمدة 

معھا الرماد وبذلك تكون معده للبیع ، وتتمیز ثمار ھذه المجموع ة    أیام ، بعد ذلك تعبأ ویخلط ٤أسابیع وتقلب كل 
ول ذلك حف ظ الثم ار    ) الس كروز  ( إذا بلغت مرحلة تمام النضج بانخفاض نس بة الرطوب ة وارتف اع نس بة الس كریات      

  :ألصناف الجافة ھى بالوسائل الطبیعیة لمدة طویلة ، وأھم ا
  ) :األبریمى والبركاوى (السكوتى ) ١

، والخ وص دقی ق ل یس منش قا ویوج د عل ى الجری دة متباع دا بعض ھ ع ن             النخلة طویلة ھیف اء منفرج ة ال رأس        
س م ،   ١.٥س م وقطرھ ا م ن أعل ى ح والى       ٤ - ٥البعض األخر ، والثمرة مدببة مسحوبة الطرف یبلغ طولھ ا ب ین   

أصفر غامق عند القاعدة وأسمر قارب إلى الحم ره م ن القم ة إل ى أس فل ، لحمھ ا متوس ط الس مك حل و          لون القشرة 
  .كجم ،أكثر األصناف انتشارًا  ٥٥المذاق عند النضج متوسط محصول النخلة حوالى 

  :    ) بنتمودا ( البرتمودا ) ٢
التكاتف والخوص دقیق قصیر غیر متباع د  من أجود األصناف الجافة الممتازة ، والنخلة ھیفاء قمتھا متوسطة      

إذ یبل غ طولھ ا     بعضھ عن ال بعض اآلخ ر عل ى الجری دة وغی ر منش ق إل ى نص فین ، والثم رة أط ول م ن الس كوتى            
س  م وھ  ى لیس  ت متماثل  ة الجوان  ب حی  ث تتض  خم عن  د منتص  فھا ث  م     ١.٦ - ٢س  م وقطرھ  ا ح  والى   ٥ - ٦ح  والى 

یتحول إلى البنى ) البسر ( القشرة برتقالى مبرقش باألحمر قبل النضج  تتضاءل وتستدق عند القاعدة والقمة ، لون
الفاتح عند النضج ، واللحم ذو تجاعید خفیفة ومتوسط السمك وقوامھ لین غیر ل زج حل و الم ذاق ویت راوح متوس ط      

  .كجم   ٣٠ – ٦٠محصول النخلة بین 
  :  الملكــــــابى ) ٣
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ثمنا ، النخلة طویلة ھیفاء كسابقاتھا ، الثمرة طویلة ذات قمة مستدقة یبلغ من أجود األصناف الفاخرة وأغالھا        
یتحول إلى اللون العنبرى ) البسر ( سم ، لون الثمرة أحمر قبل النضج  ٢.٥سم وقطرھا حوالى  ٥- ٥.٦طولھا 

  .وتتشابھ مع الكولمة واللحم سمیك ، لین وحلو الطعم سكرى ) التمر (بعد النضج 
  :   ــــة الجندیلـــ) ٤

النخل ة منفرج  ة ال  رأس س عفھا دقی  ق وأش  واكھا رفیع ة قص  یرة منفرج  ة ،       تص ل أش  جارھا إل ى ارتف  اع كبی  ر ،       
 ٤.٥ – ٤الخوص رقیق منفرج بعضھ عن البعض على الجریدة ، الثمرة متوسطة الحجم مكتن زة نوع ا طولھ ا م ن    

ینما عند النضج فلونھا أصفر عند القاعدة وبنى سم لونھا قبل النضج أصفرلیمونى ب  ٢.٢ – ٢.٥٢سم وقطرھا بین
ضارب إلى الحمرة من القمة إل ى أس فل واللح م ھ ش تتفت ت بس ھولة عن د الض غط علیھ ا ، س ھلة المض غ ، س كرى             

  .كجم  ٢٥- ٣٥المذاق ، متوسط محصول النخلة 
  :  الجراجودا ) ٥

ھا رقی ق ، األش واك رفیع ة متوس طة الط ول      سم متكاتف ة القم ة س عف    ١٠٠النخلة رفیعة ال یتعدى محیط جذعھا      
مزدوجة ، والخوص قصیر نوعا غیر متباعد على الجریدة وغیر منشق نصفین ، الثم ار متوس طة الج ودة مختلف ة     

س  م لونھ  ا أص  فر لیم  ونى قب  ل النض  ج یتح  ول إل  ى   ١.٥ - ٢س  م وقطرھ  ا م  ن  ٣ - ٤األحج  ام یت  راوح طولھ  ا ب  ین 
  .ند القاعدة والقمة لونھا داكن نوعا ع) البنى الفاتح (األصفر الداكن 

  :الدجنة ) ٦
النخلة قصیرة نسبیا ، ذات جذع اسمك من جمیع األصناف الجافة السابقة ، كثیرة اإلثمار ، الثمرة صغیرة        

سم لونھا أصفر قبل النضج یتحول إلى البني  ١ – ١.٥سم وقطرھا من  ٣ -  ٢.٥الحجم حیث یتراوح طولھا بین 
  .الصنف السابق :النضج لحمھا معتدل السمك ، تسوق تحت األصناف البلدیة الفاتح عند 

  :الشــامیة ٧(
ناتجة من البذرة لكنھا تعتبر كصنف فاخر جدا یمكن العنایة بھ واكثاره عن طریق الفسائل الناتجة من أش جاره       

س م ل ون الثم رة     ٢.٥ - ٣رھ ا م ن   س م وقط  ٦ - ٨، عددھا قلیل حالیا ، الثمرة مخروطیة كبیرة الحجم طولھ ا ب ین   
یمیل إلى البنى الفاتح أو المصفر مع وجود لون بنى داك ن أو مش وب بحم رة ف ى أح د جوان ب الثم رة اللح م س میك          

  .ولكنھ أقل حالوة عن األصناف السابقة 
  ١٦( اف البلح الشامیةأصن
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  ١٧(الجراجودا الشامبة    أصناف البلح الجندیلة

  

  أمراض نخیل البلح فى مصر
Diseases of Date  - Palm in Egypt  

تحت الظروف المناخیة المصریة بالعدید من األمراض . Phoenix dactylifera Lیھاجم نخیل البلح        
  :وأھم األمراض مایلى . الفطریة المؤثرة على األشجار وبالتالى على إنتاجیتھا 

التفحم الجرافیولى أو تبقع األوراق الجرافیولى أو التفحم  -١
   Graphiola Leaf sp      الكاذب

  ت الرطوبة المرتفعة كشمال الدلتا والمناطق الساحلیة وتزداد اإلصابة على ینتشر ھذا المرض فى المناطق ذا       
  .السعف بتقدمھ فى السن الیھاجم السعف الحدیث       
  . Graphiola phoenicisویتسبب ھذا المرض عن الفطر        
    

  :     وأھم األعراض الممیزة لھذا المرض 
قع صغیرة تحت البشرة التلبث أن ترتفع مكونة بثرات ب - ) الخوص ( تظھر على سطحى ریشات األوراق        

  .مم . ٥مم وارتفاعھا  ١.٥یصل قطرھا إلى  - ) تتحول إلى اللون األسود فیما بعد ( صفراء 
وعند انفجار ھذه البثرات تظھر جراثیم الفطر التى تتناثر بالھواء فى صورة غبار أصفر یعید اإلصابة        

دة تصفر المناطق المصابة ویتبع ذلك جفاف المناطق المصابة وفى النھایة تموت وعند اإلصابة الشدی. بالمرض 
  .األوراق 
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  تبقع األوراق الجرافیولى) ١٨(صورة 

  
  :وسائل مكافحة ھذا المرض  وأهم

  .راق المصابة والجافة والتخلص منھا تقلیم األو -١
  .الزراعة على مسافات مناسبة لمنع تزاحم األشجار وتقلیل الرطوبة  -٢
      ٥٠أو أجرال بمعدل  ١٩٦٥الرش بأحد المركبات النحاسیة مع استخدام أحد المواد الناشرة مثل ترایتون ب  -٣
  .لتر ماء  ٣/  ١٠٠سم        

  راق النخیلالعفن الدیبلودى لقواعد أو  -٢
 Diplodia Leaf base rot          یعتبر ھذا المرض من األمراض الھامة التى تھاجم سعف الفسائل والنخیل

وھو مرض معروف فى جمیع مناطق حوض . المثمر وھو یسبب موت عدد كبیر من الفسائل المنزرعة بالمشاتل 
  .البحر األبیض المتوسط التى یزرع بھا نخیل البلح 
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  العفن الدیبلودى) ١٩(صورة 

  
  ویسبب ھذا المرض الفطر       

Diplodia phoenicum  أوBotryodiplodia theobromae  
  :وأھم أعراض ھذا المرض 

عرق الوسطى للورقة فى مساحة تبدأ من قاعدة السعف یمتد ألعلى لمسافة ظھور لون أصفر یمیل للبنى على ال -١
وعن  د اش  تداد اإلص  ابة یتح  ول ل  ون قواع  د  . م أحیان  ًا بینم  ا تظ  ل المنطق  ة العلی  ا للس  عف خض  راء   ١ق  د تص  ل إل  ى 

عل  ى  وت  تعفن األنس جة المص ابة وینتش ر علیھ ا النم  و الفط رى ال ذى ق د یحت وى        . الس عف إل ى الل ون البن ى المس ود      
  .األجسام الثمریة البكینیدیة للفطر 

ویساعد وجود الجروح على . وبالتالى تموت الفسائل ) الجمارة ( عند تقدم اإلصابة یصاب البرعم الطرفى  -٢
انتشار اإلصابة وخاصة جروح التقلیم وأیضًا الجروح الناتجة من اإلصابة بالحشرات أو الحادثة میكانیكیًا حیث 

  .ى تعتبر مدخل للعدو
       :وعادة ما تحدث اإلصابة بھذا المرض بطریقتین 

  .إصابة األوراق الخارجیة للفسیلة أوًال ثم االنتقال لألوراق الداخلیة فالبرعم الطرفى   -١
  .أوًال ثم االنتقال منھ لألوراق الخارجیة ) الجمارة ( مھاجمة البرعم الطرفى  -٢

  :وأھم طرق مكافحةھذا المرض 
  .فسائل مصابة عدم زراعة  -١
  .تطھیر الفسائل قبل زراعتھا بغمرھا فى محلول أحد المركباتالنحاسیة  -٢
الرش عند ظھور اإلصابة بأحد المركبات النحاسیة أو الكربندازیم مع إضافة أحد المواد الناشرة الالصقة  -٣

  .لزیادة كفاءة محلول الرش 

  Root rot Of date-palm           عفن جذور النخیل

یعتبر ھذا المرض من األمراض الھامة التى تنتشر بشدة خاصة عند زراعة الفسائل وھو یؤدى لموت نسبة        
  :كبیرة من الفسائل المنزرعة ویشترك فى إحداثھ مجموعة من الفطریات أھمھا أنواع 

Armillaria mellea, Diplodia sp, Macrophomina sp, Pythium sp  ،Rhizoctonia sp, 
Fusarium sp .  
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كما أن . ھذا وتساعد ملوحة میاه الرى والتربة فى زیادة شدة اإلصابة . والعدید من كائنات التربة األخرى        
  .الجروح الحادثة فى الفسائل عند النقل تعتبر مداخل جیدة لھذه الفطریات 

  :وأھم أعراض اإلصابة بھذا المرض 
  . إصفرار أوراق الفسائل وجفافھا وموت الفسائل -١
  .سھولة اقتالع الفسائل المصابة نتیجة تعفن الجذور وتآكلھا  -٢
  .تحلل الجذور وتلون أوعیتھا الداخلیة باللون البنى أو األسود  -٣
    

  :وأھم طرق مكافحة ھذا المرض 
  :غمر الفسائل فى محالیل المطھرات الفطریة المناسبة مثل  -١

 ٣(  ٧. أو توبسین إم ) جم  ٢( ریزولكس ) + جم  ٣( س ثیرام أو فیتافك) جم  ٢( ریزولكس ) + جم  ٣( بنلیت 
  .لكل لتر ماء ) جم  ٢( ریزولكس ) + جم 

ق قبل الزراعة مباشرة كما یمكن رى الجور مرة أخرى بعد  ١٥حیث تتم معاملة الفسائل بالغمر لمدة        
األشجار مرویة قبل المعاملة واألرض یوم لخلق منطقة حمایة حول الجذور الجدیدة على أن تكون  ٤٥الزراعة بـ 

  .بھا نسبة رطوبة مناسبة 
تقلیع الفسائل المیتة والتخلص منھا خارج المزرعة وتطھیر الجور بالجیر الحى ، وتركھا للشمس فترة قبل  -٢

  .الزراعة مرة أخرى 
  .تمامًا وغیر ملوثة  مراعاة عدم جرح الجذور أثناء عملیات الخدمة الشتویة واستخدام أسمدة بلدیة متحللة -٣

  عفن جذور النخیل ٢٠صورة 

  
  عفن جذور النخیل ٢١صورة 
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  ( :عفن الطلع) تعفن نورات  -٤
Inflorscence rot of Date plam   

یصیب ھذا المرض النورات المذكرة والمؤنثة وھو مرض خطیر فى المناطق ذات الرطوبة الجویة                 
  :كالمناطق الساحلیة ویمكن ألى من الفطریات الثالثة إحداثھ 
Thielaviopsis paradoxa , Mauginella scaettae ،  

Fusarium moniliforme .  
  :وأھم أعراض ھذا المرض 

ظھور بقع حمراء أو صدئیة اللون على الطرف العلوى للعراجین فى بدایة الربیع وأواخر الشتاء مع بدایة  -١
  .خروج الطلع من إبط السعف وفى حالة اإلصابة الشدیدة قد ال ینشق الطلع ویتعفن ویجف مكانھ 

رجون المصاب تفوح من رائحة غیر مقبولة وتظھر النورات الزھریة سوداء اللون عند انشقاق غالف الع  -٢
  .زیتیة المظھر وعلیھا قطرات مائیة دقیقة وغالبًا ماتغطى المناطق المصابة بنمو أبیض أو وردى للفطر المسبب 

فى إنتاج حبوب  نتیجة لإلصابة التتكون الثمار مما یسبب خسائر فادحة للمزارعین لفشل النورات المذكرة -٣
  .اللقاح عند إصابتھا فى حین تفشل النورات المؤنثة فى تكوین الثمار 

  :وأھم طرق مكافحة ھذا المرض 
  .استبعاد الطلع المصاب والتخلص منھ  -١
رش النخیل بعد جمع المحصول وقبل ظھور الطلع فى أوائل الربیع بأحد المطھرات الفطریة المناسبة  -٢

  .مع استخدام أحد المواد الناشرة الالصقة لزیادة كفاءة محلول الرش  كالمركبات النحاسیة

   Black scorch                         اللفحـة السـوداء  -٥
وقمة جذع ) قلب الفسیلة ( یظھر ھذا المرض بحاالت فردیة غالبًا إال أنھ شدید الخطورة حیث یھاجم الجمارة        

  .النخیل 
  Thielaviposis paradoxaاإلصابة بالفطر  ویتسبب ھذا المرض عن       

  :وأھم األعراض الممیزة لھذا المرض 
  .ظھور بقع سوداء ممتدة على حواف السعف الحدیث مما یؤدى لتعرجھ وتشوھھ  -١
  .انبعاث رائحة غیر مقبولة وتعفن الطلع وتلف حبوب اللقاح عند إصابة الطلع  -٢
  .قمة الجذع فى النخیل المثمرة عند إصابتھ إسوداد وتفحم وأنسجة قلب الفسیلة أو  -٣
  

  اللفحة السوداء ٢٢صورة 
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  اللفحة السوداء ٢٣ة صور

  
    

  .إصابة البرعم الطرفى وموت النخلة  -٤
  .تفحم واسوداد األنسجة المصابة   -٥
  .وتزداد شدة اإلصابة عند حدوث الجروح التى تسھل دخول الفطر المسبب       

  :وأھم وسائل مكافحة ھذا المرض 
  .جمع األنسجة المصابة وحرقھا  -١
  .ئل وتالفى وجود ماء بالقلب التفتیش المستمر على الفسا -٢
تطھیر مكان الجروح الناتجة من تقلیم السعف وإزالة سباطات المحصول السابق بأحد المركبات النحاسیة  -٣

  .المناسبة 
  .استبعاد زراعة الفسائل المصابة  -٤
  .العنایة بعملیات الخدمة البستانیة  -٥
    

  Leaf spot of date-palm    تبقعات أوراق النخیل  -٦
یظھر ھذا المرض على السعف المتقدم فى العمر والیظھر على الورق الحدیث ویشترك فى إحداث ھذا        

  .المرض تحت الظروف المناخیة المصریة 
  :الفطریات 

Alternaria alternata , Botryodiplodia theobromae  ،Cladosporium sp ،  
         .األحیان فى بعض .  Fusarium spكما أمكن عزل الفطر        

  :وأھم أعراض ھذا المرض 
وتحاط البقع بأنسجة ) لون بنى داكن ثم لون بنى فاتح ( ظھور بقع مستطیلة الشكل على شكل حلقات متداخلة  -١

  .خضراء مصفرة فى حالة فطر الكالدوسبوریوم 
لوسطى ومحاور ظھور بقع غیر منتظمة الشكل رمادیة اللون ذات حواف بنیة إلي حمراء على العرق ا -٢

  .السعف فى حالة فطر األلترناریا 
ظھور بقع صغیرة منتشرة لونھا بنى محمر على السعف عند زیادتھا تمتد إلى العرق الوسطى وتؤدى إلى  -٣

  .موت الورقة وتحاط ھذه البقع بمناطق فضیة اللون فى حالة فطر الفیوزاریوم 
  .البتریودیبلودیا ظھور بقع بنیة محترقة على السعف فى حالة فطر  -٤

  :وأھم طرق مكافحة ھذا المرض 
  .تقلیم األوراق المصابة والجافة والمیتة والتخلص منھا  -١
  .تطھیر النخیل بأحد المركبات النحاسیة المالئمة بعد إجراء عملیات التقلیم  -٢
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  Fruit rots                                   أعفان ثمار البلح -٧
ذا المرض عدة فطریات بعضھا قادر على اختراق الثمار میكانیكیًا والبعض اآلخر یحتاج تشترك فى إحداث ھ       

  :للجروح الختراق الثمار وأھم ھذه الفطریات 
Alternaria sp, Fusarium sp, Cladosporium sp ،  

Aspergillus sp, Penicillium sp, Botryodiplodia sp،  
Rhizopus sp, Helminthosporium sp, Thielaviopsis paradoxa .  

  :وأھم أعراض اإلصابة 
تصاب الثمار قرب النضج فى منطقة الطرف القمى نتیجة للجروح الحادثة أثناء التداول والتعبئة أو نتیجة        

  .الرتفاع الرطوبة عند التخزین 
الذى یتحول للون  وتظھر األعراض على شكل أنسجة مسلوقة مائیة المظھر یتبعھا النمو المیسلیومى األبیض       

  .األسود أو الرمادى تبعًا للفطر المسبب 
  :وأھم طرق مكافحة ھذا المرض 

  .خف بعض الشماریخ الوسطیة لتحسین التھویة وتقلیل الرطوبة النسبیة   -١
  .العنایة بعملیات الخدمة البستانیة  -٢
  .تالفى إحداث الجروح ومكافحة الحشرات  -٣
  .والتخلص منھا خارج المزرعة استبعاد الثمار المصابة  -٤
  :وھناك مرض مجھول المسبب ینتشر بحاالت فردیة إال أنھ قاتل وھو مرض        

  Bending Head  (    أو إنحناء الرأس( الرأس المنحنیة  
  ورغمًا عن عزل الفطرین        

Thielaviopsis paradoxa Botryodiplodia theobromae  .         باستمرار من مناطق اإلصابة إال أنھ لم
  .یثبت حتى اآلن مسئولیتھما عن إحداث المرض 

  :وأھم أعراض ھذا المرض 
لحزمة والتى تموت سریعًا ظھور السعف فى قمة النخل بلون أبیض ثم انحناء مجموعة سعف القمة فى شكل ا       

  .وتسقط وعادة ماینحنى جذع النخلة باتجاه الجنوب ، وقد ینكسر أحیانًا 
  :وأھم وسائل مكافحة ھذا المرض 

  .جمع األجزاء المریضة والتخلص منھا  -١
  .العنایة بعملیات الخدمة البستانیة لتقویة األشجار  -٢

  الرأس المنحنیة ٢٤صورة 
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  اآلفـــات الحشــریـة

  التـى تصیـب أشجار النخیـل بمصر
من محصول التمر أو    تقلل   عدید من اآلفات الحشریة واألكاروسیة التىتتعرض أشجار النخیل فى مصر لل       

وقد تؤدى بعض ھذه اآلفات    ٪٥٢تتلفھ عند تخزینھ ونتیجة اإلصابة بھذه اآلفات قد یصل الفقد فى المحصول إلى 
ل فى العدید مثل سوسة النخیل الحمراء إلى موت النخلة فى خالل عام أو إثنین مما یحد من انتشار زراعات النخی

  .من المناطق ومن اآلفات مایصیب الثمار وفیھا ما یصیب السعف والعذوق والجذور الجذوع 

   الثمار تصيباآلفات التى : أوًال

    (دودة البلح الصغرى ) الحمیرة
Batrachedra  amydraula   

عدة أسماء محلیة تسمى ھذه الحشرة ب             Lepidoptera   رتبة حرشفیة األجنحة   Momphidaeعائلـــة 
تسمى الحمیرة أو الحشفة وھى تسبب خسائر كبیرة فى بعض المناطق الجافة إال أنع ینخفض ضررھا بالمناطق 

  .الساحلیة الرتفاع الرطوبة وتعتبر آفة رئیسیة على ثمار البلح غیر الناضج 
  :دورة الحیاة ومظھر اإلصابة أو الضرر *  
مم ، وعلى األجنحة خطوط وسطیة  ١٥ -  ١٣جم سمراء اللون طولھاالحشرة الكاملة فراشة صغیرة الح       

طولیة لونھا رمادى ، تضع األنثى البیض فردیًا على الشماریخ الذى یفقص بعد أسبوع وتخرج منھ یرقات تمر 
بخمسة أعمار إلى أن تصل إلى تمام نموھا والیرقة لونھا أبیض حلیب أو قرنفلى والحلقة الصدریة األولى لونھا 

٪ وتھاجم یرقات  ٢٠نى وعلیھا شعیرات تتغذى یرقات الجیل األول على األزھار وتتسبب فى سقوط حوالى ب
٪ كما تتغذى یرقات الجیل األول على الثمار الصغیرة  ٩٠الجیل الثانى الثمار وتسقط عددًا كبیرًا وقد تصل إلى 

أما فى . اسطة خیط حریرى تفرزه الیرقة بعد العقد وتشاھد ھذه الثمار المصابة یابسة ومعلقة بالشماریخ بو
الجیلین الثانى والثالث فتدخل الیرقات الثمار بالقرب من القمع أو من القمع وبعد فترة تتحول ھذه الثمار إلى لون 

أحمر ولذلك تسمى ھذه الحشرة بالحمیرة ، وتبدأ فى أواخر أبریل وتصل إلى أشدھا فى أوائل مایو ثم تنخفض 
وللحشرة ثالثة أجیال فى العام وتقضى یرقات الجیل األخیر . صل إلى ذروتھا فى منتصف یونیو وترتفع ثانیة لت

  .فصل الشتاء داخل شرانق فى أباط األوراق وبقایا السوباطات وتبقى فیھا فترة الشتاء حتى یحل الربیع التالى 
  )الحمیرة ( مظھر اإلصابة بدودة البلح الصعرى  ٢٥صورة 

  
    
  :المكافحة   
یوجد العدید من األعداء الحیویة لھذه اآلفة وھى تعمل بنشاط عند توفر الظروف المناسبة لذا یجب قصر        

بالعنایة بالخدمة الجیدة لألشجار  المكافحة الكیماویة عند الضرورة القصوى واإلعتماد على المكافحة الوقائیة
وإزالة بقایا األغاریض الزھریة والسوباطات وكذلك جمع الثمار الموجودة فى آباط األوراق والثمار الموجودة 
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لتر  ٠٠١/سم ١٥٠ -  ٢٠٠٪ أو األكتیلك بمعدل  ٥٧على األرض وإعدامھا حرقًا ، ویمكن إستخدام الماالثیون 
  .أسبوع  ٣ــ  ٢ر الرش مرة أخرى بعد ماء بعد التلقیح بأسبوع ویكر

     )اإلفستیا ( دودة البلح الكبرى 
Ephestia Calidella  

   Lepidoptera  رتبة حرشفیة األجنحة  Pyralidae  عائلـــة
تصیب یرقات ھذه اآلفة أنواع البلح الجاف ونصف الجاف بدرجة أشد من البلح الرطب ، وھى تصیب الثمار        

  .شجار أو فى المخزن سواء كانت على األ
سم ، لون الیرقة عند فقس البیض  ١.٥الحشرة الكاملة فراشة صغیرة الحجم رمادیة قاتمة اللون یبلغ طولھا        

سم ، تضع إناث الحشرة البیض فردیًا أو فى  ١أبیض ثم تتحول للون القرنفلى عندما تنمو كامًال یبلغ طولھا 
وتنسج الیرقات نسیجًا حریریًا لتتغذى من خاللھ لمدة شھر    أیام   ٤ - ٣مجموعات صغیرة على الثمار یفقس بعد 

  .أیام وتصل مدة الجیل إلى شھرین والحشرة لھا جیلین فى السنة  ٧   - ١٠ثم تتعذر داخل شرنقة حریریة لمدة 
  :مظھر اإلصابة والضرر 

یسھل دخولھا من ناحیة القمع ، إذا  عندما وضع البیض فوق الثمار وبعد الفقس تخرج یرقات تثقب الثمار وقد       
عند فتحھا ،   الیرقات فضًال عن وجود الیرقات والعذارى داخل الثمار   كان منزوعًا ، وقد تظھر نواتج مخلفات
  .وكذلك وجود الفراشات داخل المخزن 

  : المكافحـة
ا أو الخیش فى بدایة أو یمكن الوقایة من اإلصابة عن طریق لف العراجین الحاملة للثمار بنباتات الحلف -١

  .منتصف شھر یولیو لمنع وصول الحشرات الكاملة للثمار لوضع بیضھا علیھا 
جمع وإعدام كل الثمار المتساقطة والعراجین وبقایا األغاریض الزھریة المتبقیة من العام السابق والجرید  -٢

جمع قرون أشجار السنط عند ظھورھا فى المناطق القدیم واللیف وتقلیم الفسائل الصغیرة تقلیمًا جائرًا أو إزالتھا و
كل ھذا یفید فى تقلیل نسبة اإلصابة فى الموسم . . التى یوجد بھا نخیل البلح ، أى إجراء عملیات النظافة الحقلیة 

  .القادم 
 ٢٠٠ویمكن عند الضرورة إجراد رشتین على األشجار إبتداءًا من شھر یونیو بالسفین القابل للبلل بمعدل        

یوم ، ویجب تبخیر ثمار البلح الجاف بعد الحصاد مھما كانت  ٢١لتر ماء والرشة الثانیة بعدھا بفترة / ١٠٠  جم 
ساعة مع اتخاذ كافة  ٢٤٢٤واحد متر مكعب لمدة/ جم  ٢٤حالة اإلصابة باستعمال برومور المیثیل بمعدل 

  .إجراءات الوقایة فى المخزن قبل وأثناء التخزین 

                       Ephestia Cautella            العامرىدودة البلح 
نفس رتبة وعائلة الحشرة السابقة ، تصیب الحشرة الثمار وھى على األشجار وكذلك فى المخزن لھا نفس        

  .أجیال فى السنة  ٤دورة الحیاة ومدة الجیل شھرین وللحشرة 
  :مظھر اإلصابة والضرر والمكافحة 

  . ) اإلفستیا ( الكبرى كما فى دودة البلح 
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  الحشرة الكاملة والیرقة لدودة البلح العامرى ٢٦صورة 

  
    

 Viracola   دودة الرمان) أبى دقیق الرمان 
Livia                                                 )  

وھى تصیب أشجار النخیل بشدة خاصة فى األماكن التى یوجد بھا أشجار السنط حیث  lycaenidaeعائلة        
  ) .قرون أشجار السنط ( أنھا تعتبر العائل األساسى 

الحشرة الكاملة أبى دقیق الرمان متوسطة الحجم لون الذكر نحاسى فاتح ولون األنثى بنفسجى قاتم ، تضع        
فردیًا على ثمار البلح یفقس البیض وتدخل الیرقة الثمرة لتتغذى على اللب حتى تصل إلى الحجم األنثى البیض 

الكامل حیث تنسلخ ثالث إنسالخات وتتحول إلى عذراء داخل الثمرة قرب فتحة تثقبھا الیرقة قبل تحولھا إلي 
طوارھا طول العام ، تظھر عذراء ولیس لھذه الحشرة بیات شتوى حیث تنتقل بین العوائل المختلفة وتوجد أ

أعراض اإلصابة بظھور ثقوب على الثمار یحیطھا براز الیرقة وإفرازات سوداء وینشأ الضرر من الیرقات التى 
تحفر فى الثمرة وقد تھاجر لتصیب ثمار أخرى مما یتسبب عنھ زیادة اإلصابة ، ویدخل خالل ھذه الثقوب 

ثل الدروسوفیال وخنافس الثمار الجافة التى تقضى على بقیة فطریات وبكتیریا التعفن وكثیر من الحشرات م
  .الثمرة 

  :المكافحـة 
نفس طریقة مكافحة اإلصابة بدودة البلح الكبرى علي أشجار النخیل مع إزالة أشجار السنط المجاورة لمزارع        

  .النخیل والرمان 

     Oligonychus  afrasiaticusأكاروس الغبار 
  Tetranychidaeعائلـــة 

  Prostigmataرتبة ذات الثغر األمامى 
  :مظھر اإلصابة والضرر 

من أشد اآلفات خطورة التى یسببھا الحلم والعناكب حیث یوجد العدید من األنواع منھا مایصیب سعف        
من الفسائل الصغیرة أو النخیل البالغ محدثًا بقع صفراء تتحول إلى اللون البنى أو األسود نتیجة لما تفرزه 

إفرازات كبیرة ینمو علیھا الفطر ویلتصق بھا األتربة فیجف السعف ویموت ، كما یصیب الثمار الخضراء الغیر 
ناضجة حیث تبدأ اإلصابة من قمع الثمرة وتمتد إلى قمة الثمرة حیث تمتص األطوار الكاملة والغیر كاملة 

مل ویتحول لون الثمار إلى اللون البنى المحمر العصارة من الثمار الخضراء ونادرًا ماتنضج الثمار نضجھا الكا
ویظھر علیھا تشققات صغیرة ویصبح ملمسھا خشن وفلینى وتقل نسبة المواد السكریة فى الثمار المصابة وبذلك 

وتسبب اإلصابة تساقط الكثیر من الثمار المصابة ، ویحیط بالثمار والشماریخ . التصلح لالستھالك اآلدمى 
  .وتى یفرزه األكاروس یلتصق بھ ذرات الغبار ومن ھنا اشتق إسم أكاروس الغبار المصابة نسیج عنكب

  : المكافحـة
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  .نظافة البستان وإزالة الثمار المتاقطة واألعشاب حتى التكون مصدر إصابة فى العام التالى   -١
رش األشجار رشة أو ت. لتر ماء / ١٠٠لتر  ١- ١.٥ترش العراجین بأحد الزیوت المعدنیة الصیفیة بمعدل  -٢

لتر / ١٠٠سم  ٢٥٠٪ بمعدل  ١٨.٥لتر ماء أو كالثین زیت/ ١٠٠كجم  ١واحدة بالكبریت القابل للبلل بمعدل 
  .سم مادة ناشرة وذلك خالل شھر یونیھ +  ٥٠   ماء

  ) خنفساء نواة البلح ( ثاقبة نواة البلح 
Coccotrypes dactyliperda  

    Coleopteraرتبة غمدیة األجنحة  Scolytidaeعائلـــة 
  :مظھر اإلصابة والضرر 

ھذه الحشرة تصیب ثمار البلح األخضر مما یؤدى إلى سقوط الثمار فھى تثقب الثمرة ثم النواة وتضع بیضھا        
مم ویغطى  ٣نواة البلح ، یفقس البیض ویخرج منھ یرقات بیضاء اللون مقوسة طولھا حوالى فى مجامیع داخل 

جسمھا شعیرات دقیقة ویكمن الضرر فى وجود الحشرات الكاملة والیرقات التى تثقب فى لب الثمرة والنواة 
سنة وتنتشر اإلصابة أجیال فى ال ٤وتتغذى على اللب ومحتویات النواة وتسبب تلفھا بدخول الفطریات وللحشرة 

  .بالمناطق الشمالیة للدلتا مثل إدكو ورشید وكفر الشیخ والشرقیة 
  :المكافحـة 

ھذه الحشرة تقضى فترة الشتاء فى نواة البلح الذى یسقط أسفل أشجار النخیل وتظل بداخلھ حتى ظھور ثمار        
الموجودة فى آباط السعف والتخلص منھ البلح فى العام التالى ، لذلك تجمع الثمار المتساقطة على األرض و

بالحرق قبل خروج األغاریض الجدیدة فى العام التالى حیث أن ھذه العملیة تؤدى إلى التخلص من عدد كبیر من 
الحشرات التى تقوم بمھاجمة ثمار المحصول الجدید ، وعند الضرورة یمكن رش السیفین القابل للبلل بمعدل 

لتر ماء وذلك فى منتصف  ١٠٠/ سم  ٢٠٠سم مادة ناشرة أو الباسودین بمعدل +  ٥٠   لتر ماء/ ١٠٠جم  ٢٠٠
  .یوم  ١٥ -  ٢١شھر یونیو ویكرر بعد 

    
  مظھر اإلصابة بثاقبة نواة البلح ٢٧صورة 

  

  ( العذوق)  والعراجين السعف تصيب التى اآلفات:  ثانيا
    ثاقبة العراجین أو ثاقبة جرید النخیل

Phonapate  Prontalis  
    Coleopteraرتبة غمدیة األجنحة    Bostrichidae عائلـــة 

ھذه الحشرة الرمان واألتل والمانجو وسعف وعراجین النخیل حیث تصیب السعف على األشجار  تصیب       
  .والحدیث القطع والجاف والمصنع كذلك لوحظ إصابتھا لساق النخلة 

سم تظھر من مایو حتى    ١.٥ – ٢الحشرة الكاملة خنفساء متوسطة والحجم لونھا بنى قاتم أو أسود طولھا        
تضع األنثى البیض فردیًا داخل الجرید أو . للمصائد الضوئیة وللحشرة جیل واحد فى السنة أكتوبر وتنجذب 

العرجون بعد عمل ثقب دخول وقد تصیب جذع النخلة الرئیسى ، والیرقة مقوسة لونھا أبیض مصفر طولھا عند 
  .   سم الفكوك قویة لونھا بنى غامق    ١.٨ – ٢إكتمال نموھا 
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  الحشرة الكاملة لثاقبة جرید النخیل ٢٨صورة 

  
    

  :أعراض اإلصابة والضرر 
ظھور تصمغ فى مكان اإلصابة على الجذع أو الجرید الحى وعند إزالة التصمغ تظھر ثقوب الدخول الدائریة        

سببًا فى قتل الحشرات والیرقات ومن أھم المظاھر لإلصابة بھذه الحشرة وجود ثقوب  وقد یكون ھذا التصمغ
. كاملة االستدارة على الجرید سواء الجاف أو األخضر الذى یتقصف نتیجة اإلصابة ویجف الجزء الطرفى منھ 

األصفر الفاتح إال  وتحفر فى العذق عند اتصالھ بالنخلة فینكسرالعذق وتجف الثمار الصغیرة وتتحول إلى اللون
  .أنھا التسقط على األرض 

  :المكافحـة 
  .االعتناء بتقویة األشجار بالخدمة الجیدة وعدم تعریض األشجار للجفاف الشدید وخاصة فى التربة الرملیة  -١
مع عدم تخزین السعف الجاف ألنھ یعتبر مصدر دائم    تقلیم السعف الجاف والمصاب أثناء الشتاء وحرقھ  -٢

  .ابھ لإلص
  .یمكن إستخدام المصائد الضوئیة لصید الحشرات الكاملة وقتلھا والننصح بإستخدام المبیدات  -٣
لتر ماء  ١٠٠/     سم  ٣٠٠تكافح فى حالة اإلصابة الشدیدة برش األشجار بالسیدیال أو الباسودین بمعدل  -٤

تقلیل األثر الضار لھذه اآلفة إلى  خالل شھر مایو ویمكن بذلك ١٩٥٦سم مادة ناشرة مثل ترایتون ب  ٥٠     + 
  .الحد األدنى بدون اللجوء إلى استخدام المبیدات 

  Parlatoria  blancherdi       حشرة النخیل القشریة
    Homopteraة متشابھة األجنحة رتب Diaspididae عائلـــة 

قشرة األنثى بیضاویة الشكل لونھا رمادى والسرة طرفیة ، الحوریة لونھا رمادى غامق أو أحمر قاتم طولھا        
مم قشرتھا مستدیرة بیضاویة مغبرة اللون ، وللحشرة خمسة أجیال متداخلة وأخطر ھذه األجیال ھو الجیل الذى  ٣

  .رة فى الفترة مابین شھر سبتمبر حتى دیسمبر تتواجد فیھ الحوریات بكث
  :مظھر اإلصابة والضرر 

تصیب ھذه الحشرات الخوص األخضر والجرید والثمار حیث تتركز اإلصابة الشدیدة على سعف الجرید        
ى تؤدى إل   الخارجى وتقل كلما إتجھنا إلى قلب النخلة وتظھر اإلصابة أیضًا على الفسائل والنخیل الصغیر وقد

وتؤدى اإلصابة بھذه الحشرة القشریة إلى ضعف النخلة وتأخر نضج الثمار . اصفرار أوراق النخیل وجفافھا 
  .وقلة المحصول 

  :طرق المكافحة   
+ ٪ ٢إزالة الجرید شدید اإلصابة والتخلص منھ بالحرق ثم ترش األشجار بعد ذلك بالزیت المعدنى الشتوى        

  .لتر ماء خالل فصل الشتاء  ١٠٠/  ٣سم ٢٠٠٪ بمعدل ٥٧المالثیون 

      Arenipsis  sabella  دودة طلـع النخیـل
   Lepidopteraرتبة حرشفیة األجنحة    Ryralidaeعائلـــة 

  :مظھر اإلصابة والضرر 
الیرقة كبیرة نھمة ونشطة الحركة تحفر أنفاق فى غالف الطلع وتتغذى على األزھار قبل أو أثناء التلقیح كما        
فر بالعرجون عند منطقة اتصالھ بالنخلة أو عند منطقة اتصال الشماریخ بالعذق ویتسبب عنھا جفاف الثمار تح
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الصغیرة وتبقى حشفًا معلقًا بالشماریخ والتسقط على األرض تتغذى أیضًا على الثمار فى مراحل تطورھا على 
  .الیرقات النخلة كذلك یالحظ تآكل الخوص فى السعف الحدیث نتیجة حفر وتغذیة 

  :المكافحة   
  .ألنھا تظھر فى نفس الوقت   تكافح ھذه اآلفة ضمن برنامج مكافحة الحمیرة       

  اآلفات التى تصیب الجــذور والســاق: ثالثًا 
الھندیة أو ( حمراء سوسة النخیل ال

  Rhynchophorus  ferrugineus(      اآلسیویة
    

  Curculionidaeعائلـــة 
    Coleopteraرتبة غمدیة األجنحة

تنتشر ھذه اآلفة فى الھند وباكستان وتایالند والفلبین وأندونیسیا وسیریالنكا وإنتقلت منھا إلى السعودیة ودول        
كانت محصورة فى فى محافظة الشرقیة واإلسماعیلیة وتصیب الحشرة  ١٩٩٢ودخلت مصر فى سبتمبر . الخلیج 

  .كل أنواع النخیل سواء نخیل البلح أو الزینة بأنواعھ المختلفة 
  :الحشرة الكاملة 

سم ویوجد عدد من النقط السوداء ٤  ــ ٢.٥سوسة كبیرة الحجم لونھا برتقالى یمیل إلى اإلحمرار طولھا بین        
قة الصدریة تختلف فى العدد والشكل من حشرة ألخرى ولھا خرطوم أكثر طوًال فى الذكر عن على ظھر الحل

  .الحشرة البالغة لھا قدرة على الطیران لمسافات بعیدة والتنجذب للمصاید الضوئیة .األنثى 
    

  ٢٩الحشرة الكاملة لسوسة النخیل الحمراء صورة 

  
  : البیـض

  .مم لونھا أبیض توضع فى األنسجة الرطبة  ١مم وعرضھا حوالى  ٢.٥بیضاویة الشكل طولھا حوالى        
    

  لنخیلبیض سوسة ا ٣٠صورة 
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  : الیرقــة
الشكل لھا رأس أحمر مسود وأجزاء فم   ھى الطور الضار وھى عدیمة األرجل لونھا أبیض مصفر بیضاویة       

سم ولھا قدرة محدودة على الحركة حیث تدفع الجسم  ٥ـ  ٣.٥قارضة قویة ، والیرقة المكتملة النمو یبلغ طولھا 
ذى الیرقة بشراھة داخل جذع النخلة على األنسجة الوعائیة محدثة إلى األمام ثم باقى الجسم فى تتابعات ، تتغ

أنفاقًا فى جمیع اإلتجاھات مما یؤدى إلى تدمیر األنسجة الحیة الداخلیة للجذع وتتركھا ھشة تشبھ نشارة الخشب 
  .الرطبة وبالتالى تنمو علیھا الفطریات وبعض الحشرات الرمیة 

  سوسة النخیل  یرقات  ٣١صورة 

  
    

  :دورة الحیـاة 
تتزاوج الحشراة الكاملة عدة مرات ثم تضع اإلناث بیضھا فرادى فى الجروح الناتجة عن التقلیم أو أماكن        

تنفذ اإلناث بجسمھا اإلنسیابى إلى قواعد األوراق فصل الفسائل القریبة من سطح التربة وحفر الفئران وأحیانًا 
بیضة الذى    ٢٠٠ – ٥٠٠وتعمل حفر بخرطومھا فى األنسجة الطریة لقواعد األوراق ، وتضع األنثى حوالى 

. شھر    ١ – ٢الیفقس إال فى األنسجة الرطبة وتتغذى الیرقات على األنسجة الرطبة حتى یكتمل نموھا بعد 
  طول الشرنقة من. ل شرنقة برمیلیة الشكل من ألیاف وبقایا أجزاء النخلة المقروضة وتتحول إلى عذراء داخ

  أسابیع ثم تخرج الحشرة الكاملة لتعید دورة الحیاة وللحشرة    ٣ - ٢سم تمكث العذراء فى الشرنقة من ٦ – ٥
لفسائل الصغیرة أجیال متداخلة ، وقد تقضى أكثر من جیل داخل النخلة ، كما لوحظت اإلصابة على ا ٣ - ٤  

سنة عمرًا واإلصابة تحدث فى أى مكان بالنخلة من  ٤٠والنخیل المثمر والمسن لكن تقل فى النخیل األكثر من 
  .القمة وحتى منطقة الجذور تحت سطح التربة 

  :مظاھر اإلصابة والضرر 
  .اب وجود إفرازات صمغیة سائلة لونھا بنى محمر لھا رائحة كریھة على جذع النخیل المص -١
ظھور نشارة متعفنة من الخشب ممزوجة بالعصیر الخلوى داخل الجذع نتیجة حفر وتغذیة الیرقات فى منطقة  -٢

  .اإلصابة على الجذع أو فى قواعد األوراق 
ظھور اإلصابة فى منطقة الجمارة ینتج عنھا موت القمة النامیة وانحنائھا ألحد الجوانب مع سھولة نزع سعف  -٣

  .القلب 
  .ھولة نزع قواعد األوراق المتآكلة ویشاھد فیھا الیرقات واألطوار األخرى س  -٤
  .موت الفسائل سواء كانت ھوائیة أو أرضیة مع سھولة نزع قلوبھا ویمكن مالحظة األطوار المختلفة  -  ٥
  .فى اإلصابات المتقدمة یمكن سماع صوت تغذیة الیرقات داخل الجذع  -  ٦
نخلة فى اإلصابات المتقدمة وھذه التجاویف ممتلئة بنشارة ھى نواتج تغذیة وجود تجاویف على ساق ال -  ٧

  .الیرقات 
  .إصفرار وذبول السعف األخضر على الفسائل والنخیل المصاب  -٨
سھولة كسر جذع النخلة المصابة بفعل الریاح مع مالحظة األلیاف المتھتكة واألنفاق وبداخلھا األطوار  -٩

  .المختلفة للنخلة 
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  العصارة الناتجة عن اإلصابة بسوسة النخیل الحمراء ٣٢صورة 

  
    
  : المكافحـة  
نظرًا لصعوبة مكافحة سوسة النخیل الحمراء كباقى الناخرات حیث أن الطور الضار یوجد بداخل جذع        

النخلة وصعوبة اكتشاف اإلصابة مبكرًا لذا فإنھ من الضرورى وضع برنامج متكامل للمكافحة التشریعیة 
  -:والزراعیة والمیكانیكیة والكیماویة وااللتزام بھ ومتابعة تطبیقھ 

  .إجراء الفحص الدورى وحصر النخیل بمناطق اإلصابة  -  ١
ویوضع علیھا جیر حى أو   إزالة النخیل المصاب بشدة ثم یقطع إلى أجزاءویوضع فى حفر بعمق واحد متر -  ٢

  .محالیل أحد المبیدات وتردم الحفر بالتراب 
المصاب بآلة حادة حتى األنسجة السلیمة  یتم عالج اإلصابات الحدیثة والتى یتم اكتشافھا مبكرًا بإزالة الجزء -  ٣

ثم رشھا بأحد المبیدات الموصى بھا وتغطىتھا باألسمنت جیدًا وفى حالة اإلصابات المتوسطة أو المتقدمة نوعًا 
  :سم ومطرقة حیث  ٢.٥ - ٢سم وبقطر  ٤٠ -  ٥٠فیتم التعامل معھا بالحقن وذلك باستخدام مسمار طولھ 

وكذلك حول ھذه المنطقة أعلى وأسفل وعلى ) مكان خروج العصارة ( ى مركز اإلصابة یتم الحقن أوًال ف) أ (    
  .الجانبین وذلك حسب حجم ودرجة اتجاه اإلصابة 

  .یوضع محلول المبید داخل ھذه الثقوب حتى اإلمتالء )) ب(   
  .م بمحلول المبید  ١.٥رش النخلة بالكامل إن أمكن الرتفاع )) ج (    
  .  ماكن الثقوب باألسمنت والرمل جیدًاتغطیة أ)) د (    

الرش الوقائى األشجار السلیمة فى مناطق اإلصابة بمحلول بمحلول أحد المبیدات الفسفوریة الموصى بھا أو  -٤
فى األلف على أن یكون الرش غسیل لرأس وجذع النخلة ماأمكن  ٣الكارباماتیة أو مركبات البیرثروید بمعدل 

  .مناطق اإلصابة ولمسافة كیلو متر واحد من آخر نخلة مصابة ذلك وأن یتم الرش داخل 
إجراء عملیة التقلیم فى الشتاء وتجنب حدوث أى أضرار میكانیكیة أثناء فترة نشاط الحشرة مع مكافحة  -٥

٪ أو الرش بأحد محالیل  ١٠ــ  ٥الفئران والحفارات التى تحدث أضرارًا میكانیكیة والتعفیر ببودرة السیفین 
یدات عقب خلع الفسائل فى منطقة الفصل وكذلك بعد التقلیم مع ضرورة إیقاف الرش أو التعفیر أثناء إجراء المب

  .التلقیح وقبل جنى الثمار بشھرین 
إستخدام مصائد الفرمون لتقلیل تعداد الحشرات فى مناطق اإلصابة حیث ینجذب كال الجنسین إال أن اإلناث  -٦

  .جدیدة أكثر فتقل فرصة حدوث إصابات 
العنایة بالعملیات الزراعیة والبستانیة إلنتاج نخلة فى حالة قویة ونظیفة مع تقلیم الفسائل الصغیرة وتقلیل   -٧

  .عددھا لتسھیل فحصھا وإكتشاف أى إصابة 
عمل برامج إرشادیة للمزارعین لشرح خطورة اآلفة حتى یتم التعاون المنشود بین المزارعین وأجھزة  -٨

  .المكافحة 
التطبیق الحازم لقوانین الحجر الداخلى وعدم نقل فسائل أو أشجار النخیل أو النواتج الثانویة من الجرید  -٩

والخوص واللیف ومنتجاتھم المصنعة من المناطق المصابة إلى المناطق السلیمة إال بعد أخذ التصریح المناسب 
  .من اإلدارات المختصة 

      Phyllgnathus  excavatusجعـل النخیـل
  Scarabaeidaeعائلـــة 

  Coleopteraرتبة غمدیة األجنحة 
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سم یتمیز . ٢ - ٢تنتشر ھذه اآلفة فى األراضى الرملیة والحشرة الكاملة لونھا بنى غامق یتراوح طولھا بین        
الذكر بوجود تجویف فى منطقة الصدر الذى یوجد فى مقدمتھ قرن شیتینى على شكل قوس للخلف والیرقة بھا 

أرجل صدریة واضحة لونھا أبیض إلى البنى الخفیف وتوجد ھذه الیرقات حول جذوع األشجار فى منطقة الجذور 
حیث تھاجم الیرقات الجذور وقواعد األوراق فتحدث بھا جروح وتجاویف كما تسبب اإلصابة موت أشجار 

ة وقد لوحظ كثرة الیرقات فى النخیل الضعیفة وأیضًا الفسائل أو األشجار حدیثة الزراعة باألرض المستدیم
  .النخیل المسمد باألسمدة العضویة 

  مدى الضرر الذى یلحق باألنسجة الداخلیة للنخلة المصابة بالسوسة٣٣ صورة  

  
    
  :المكافحـة   
  إستخدام المصائد الضوئیة لصید الحشرات الكاملة وقتلھا ، یمكن إستخدام الفیوردان المحبب بمعدل       
    مق سم عن الجذع على ع ٥٠جم لكل شجرة نخیل حیث تنثر حول األشجار فى دائرة تبعد  ٢٠ – ٣٠  
  .سم ثم یردم وتروى التربة      ١٠ – ٢٠  

     Amitermis desertorium    النمـل األبیـض -٦
    Termitidaeعائلــة

یوجد منھ نوعین وھو من أشد أنواع الناخرات خطورة حیث الترى بالعین ویتم التعرف على وجودھا بعد        
ة فى التربة منطقة الجذر فتحدث أنفاقًا بجذوع اشتداد اإلصابة تحت سطح التربة وتھاجم الحوریات الموجود

  .األشجار البالغة ویھاجم قواعد األوراق وفى حالة إصابة الفسائل الصغیرة قد یؤدى إلى موتھا 
  :المكافحـة 

إزالة األنفاق وإزالة كتل الطین الموجودة على سطح الساق وأسفلھ لتعریضھا للطیور والنمل العادى وغیره  -١
  .لتتغذى علیھ  من المفترسات

  .االھتمام بعملیات الخدمة من رى وتسمید وعزیق وتقلیم السعف وإزالة بقایا العراجین القدیمة  -٢
سم ویوضع بالخندق محلول  ٥٠سم ویبعد عن النخلة  ٣٠عمل خندق حول األشجار المصابة عرضھ  -٣

  .لتر لكل متر طولى من الخندق  ٤٪ بمعدل ٢الدورسبان فى الماء بتركیز 
 


