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Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO) 

 

في موريتانيا   تقنيات زراعة النخيل 

 
Techniques phœnicicoles en Mauritanie  



- Pollinisation –  أاجنكير(التلقيح                                                                        (  

- Taille du palmier التقليم                                                                           –   

-Limitation des régimes حد العراجين                                                             -  

-Soutien des régimes                                                                تدعيم العريجين 

-Protection des régimes وقاية العراجين                                                         -  

- Plantation des rejets                                                            غراسة الفسائل  

-Plantation des Vitroplants                                         غراسة شجيرات االنابيب 

-  Irrigation                                                                                           الري 

- Fertilisation                                                                                   التسميد  

-Récolte des dattes قطف التمور                                                                        

 التقنيات الزراعية
Techniques culturales 



La pollinisation 

)التأبير(التلقيح   



 تدخيل اللقاح في أعرش األزهار األنثوية 
 Introduction de spath dans le régime 



 أهمية التلقيح1:)جنكر( التلقيح

 
عملية التلقيح ضرورية 
للنخيل ومبدأها تقريب 

حبوب اللقاح من 
 األألألاأل األألألوية

 



 تجميع اللقاح 2:)جنكر( التلقيح
ذكري أو وشك انفتاحه تقطع الشماريخ الحاملة  )إفنق( عند انفتاح العرش ال

 ) تيالتاجرور(لألزهار الذكرية 
بوب اللقاح واستعمالها للتلقيح دون التاجرور  تيويمكن كذلك استخالص ح

 



فف الشماريخ  االالطرار لحفظ اللقاح تج كان ظليل وجاف موتحفظ في ) التاجرورت(عند 
حتكاك حبوب اللقاح بالماء يسبب  بلل مباشرة بالماء حيث أن ا وتستعمل عند التلقيح دون أن ت

لي موتها  إنباتها بعيدا عن مياسم األزهاأل األألألويأل وبالتا

 



 تلقيح النخيل 



 الطريقة:)جنكر( التلقيح
عند انفتاح األغارض 

تدخل  )لوذن( األنثوية
بعض الشماريخ الذكرية 

داخل ) على األقل 3(
ثوي ويربط  العذق األن

بطا رخوا حتى رالعذق 
ينفتح تلقائيا عند نمو 

 شماريخه
 

ي حال  يلقح كل عذق أنثو
انفتاحه ويتطلب هذا 
الصعود على للنخلة 

 األنثى
 



 :الطلوع علي النخلة
 

يشكل 
الوسيلة 
األمثل 
لتلقيح 
   النخيل

Monter :  
Constitue le 
procédé 
approprié 
pour exécuter 
l’opération 
de 
pollinisation 









Taille des palmes التميلق                     

 ةــاطــكــيط أو الشــالشك
   لسعف قليل الفائدةا وذاكل بزنع  خيفف من عئب التغذية عىل النخةل

صابة  خيلص النخةل من السعف الضعيف واملنكرس واملعرض للإ

 تزال معه نفاايت الس نة املاضية 



مباشرة يجب القيام بعملية  عد الجني   قليم السعفتب

 التقليم ف�رة



مستوي العنق ل علي  بشكل مائ    تقليم الجريد 
Taille des palmes de façon oblique au niveau du rachis 

 عدد السعف الذي يزال

 ن على إنتاجهاسنت تيقلم كل سعف مر
 )حزتين أو ثالثة بحسب حالة النخيل(



 إزالة الكربة أو الكرنافة



دفــاله  
اقتها من الوينتج ،ءاذغ عن هذا تساقط الثمار عند العقد  ق ط تنتج النخلة عادة عددا من الثمار يفو
كذاك ميل النخيل إلى  وأثناء تطور الثمار زيادة عن إنتاج ثمار صغيرة الحجم وعديمة الجودة و

لحمل سنة بسنة( المعاومة  ).تبادل ا

 :الألأليقة
فف حمل النخلة بطرق عدة تحسين نوعية الثمار المنتجة يخ  ولتعديل إنتاج النخلة و

في عدد العراجين أو • ربع عددها على النخلة وتقطع  العذوقالتخفيض  المتقدمة  العذوقبقطع 
 والمتأخرة كذلك وكذلك العذوق المصابة والمشوهة) المبكرة البزوغ(في عمرها 

داخل • بنسبة الربع وتقطع اختيارا الشماريخ الالالتالصقة داخل  العذقالتخفيض في عدد الشماريخ 
عذق    ال







Diminuer le nombre de fruits par régime 

نقص عدد الثمار في العرجون   



ص عدد الشماريخ في العرجون   نق





اختالط العراجين مع السعف يلحق بالتمور أضرارا بالغة تستدعي 
لتدخل لفصلهما  ا

L’enchevêtrement des régimes avec les palmes cause des 
dégâts aux dattes qui demandent une intervention pour les 
séparer  



Poutre 
de 

soutien 

دعائم 
لسند 
 العراجين



Protection des régimes 



 وقاية العراجين
 

تستخدم أكياس من 
اموسيات  الن

لحماية العراجين  
آلآل اآلآلاآل آل 

وقايآلآلا مآل 
اآلألألاآل 

المحآلملة ألالسحاب 
 آل الألألار

Protection des régimes  
 
Pour cela des 
sacs en tissu de 
moustiquaire 
sont utilisés 
pour protéger 
les régimes de 
dattes contre les 
déprédateurs et 
les aléas 
climatiques 



La protection permet d’avoir des dattes indemnes et saines de 
toutes les causes de perte de valeur 

ي تمور ذات جودة عالية خالية  من الحصول عل تمكن الحماية 
 من الشوائب 



Plantation des rejets 





الفسائل   للغراسةاختيار   
ترتكز القواعد الفنية الختيار الفسائل للغراسة 

 :على الشروط التالية
راستها من أم سليمة من غتتأتى الفسيلة المراد •

 األمراض واآلفات
 تواجد حد أدنى من الجذور على الفسيلة•
وزن الفسيلة هو العنصر المحدد ويجب أن •

والفسيلة التي يقل . كلغ 25إلى  15يتراوح بين 
كلغ لم تصل عادة إلى تكوين  15وزنها عن 

ذا  مدخرات غذائية تمكنها من العيش بمفردها وا 
يصبح من الصعب نقلها  25 تجاوز وزنها 

ومعاملتها ويمكن أن تتعرض للخدش في 
 جذورها والكسر

نظرا ( األبمب)تجنب غراسة الفسائل الهوائية •
 ألنها فسائل غير طبيعية و فاقدة للجذور

تجنب نقل فسائل من منطق بها شك في •
 الحالة الصحية للنخيل





بعد اختيار الفسيلة المناسبة تبدأ 
ا للفصل وبما أن  عملية تحضيره

عملية الفصل ذات أثر مباشر 
في نجاح الفسيلة فيجب اتباع 

 : اآلتي 
بين  كشف قاعدة االتصال 

الألأليلأل ألاألأل ألألى ألألهر الجذور 
  ويحدد موضع اتصالهألا

ية فصل الفسيلة من األم  :  كيف



إزالة السعف المتدلي وتقصير 
يط بقلب الفسيلة ثم  السعف المح

 .  يربط السعف إلى بعض 
تفصل الفسيلة بالعتلة الحديدية 

 )  الهيب(
توضع على مكان اتصال الفسيلة 

ويطرق عليها بمطرقة خشبية  باألم 
ثاليلال الالى يتال االالفصال ويقوم بهذه 

 . العملية عمال مدربون

رفع من الجذع وتوضع   وت
في مكان ظليل وترش 

ء حتى تزرع في  يوميا بالما
 أسرع وقت



 أزل بحذر عن قاعدة الفسيلة وعالج نقطة ربط الفسيلة بالنخلة األم



Exercer une force sur l’extrémité de la pince à l’aide d’un marteau 3 
à 5 kg jusqu’à la séparation du rejet de la plante mère.  

.أل ألأل   كغ حتى انفصال الفسيلة عن الشجرة األم  5إلي  3الضغط بقوة علي نهاية آلة القطع مستع





طريات قبل وضع التربة علي الجرح المفتوح   استعمل مبيد ف





 السماد العضوي     الحصى          التربة 



 
 نهائيالفي المكان  غرسال
عد الحفر بطول متر وعرض متر وعمق ي

بأل ألمتو رتملتربة المخلوطة بالسماد 
 .المعقم والمتخمر ألألوي ال
وتوضع فيها  الجورةتعمل حفرة وسط   -

قاعدة الفسيلة بحيث يكون أكبر قطر لجذع 
اة ألألأل األألأل   .الفسيلة في مألاأل

- يردم حول الفسائل بتراب ناعم مندى   -  
الفسيلة نتجنب ردم الفسيلة  غراسةعند 

ها في التراب بل تردم منطقة الجذور  بأكمل
ادة ثلث طول الساق  التي تغطي ع

 
 

 Plantation des rejets         الفسائل غراسة



تسقى الفسيلة فورا في 
حوض يكون قطره 

ريها ويتواصل متران 
مرتين في  أللى األألل 
األألألوأل ألتى تألهر 
عليها بوادر النألاأل 

ببروز سعفات جديدة 
  داخل القلب

     Irrigation des rejets plantés   الفسائلري 









غرس الفسائل   



  تعرق الفسيلة







1 2 

3 4 



ت أنابيب فتية  غرس شجيرا





 

 
والمنتج إلى الري ) سنة 70الى 10(يحتاج النخيل البالغ 

وتتراوح الكمية الالزم تقديمها للنخيل بحسب مناطق زراعته 
الال ال. الال  25000ال 15000من  متر مكعب ال. ال

 .نخلة في الهكتار 200لكالالالال الخيال مالالالالتالالال ال ال 
ويجب توزيع الكمية على مدار السنة وتقريب فترة الري خالل 

ويالبال  ة و اإلالرييوما بين الري 15-10فترة اإلنتاج إلى 
ترة التلقيح وقبيل الجني  الالال الري الالل ال



 نظام الري المستخدم في زراعة النخيل





  احتياج المياه بداللة أنماط الري الثالثة

Besoin en eau pour 1Ha en fonction de trois modes  
d'irrigation 
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 كمية المياه المستخدمة في مختلف أنماط الري 
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Directe goutte à 
goutte 

mode d'irrigation 

Volume d'eau utilisé dans le différents mode  
d'irrigation 



Fertilisation: Dans tous les cas il faut procéder par des analyses du sol 

لنخل بالسماد البلديالعضوي أو الكيماوى دورا مهما فى الرفع  يلعب تسميد ا
من انتاجية الثمأن ت الا اهتفص ةدوجو راأثيره االجابى يتطلب برنامجا 
الالى يختلال بالختالال نوع التربة و خصوبتها  مناسبا للتالاليال الالاالل 

رى والمر االالالار ونظام استغالل الواحة  وطريقة ال



المكونات 
 الفضالت الحيوانية1.

 بقايا النبات2.

 الرماد3.

 الطين4.

 الماء 5.

1 

2 

3 

4 5 



Fumure organique est apportée  

1. Juste après la récolte qui est la 
période de reprise de végétation 

2. Durant la fécondation et la 
formation du fruit 

3. Au début de l ’été période de 
croissance des fruits  

 التسميد عضوي 
 

 مباشرتا بعد الحصاد 1.

 أثناء التأبير وتكوين الثمار2.

ي بداية الصيف فترة نمو 3. ف
 الثمار





 Cœur qui penche                                                 انحناء رأس النخلة   
Pourriture de l’inflorescence تخمر الجهاز التيرثاك                      
Pourriture des racines تخمر الروذج                                           
Pharaon نوعرف                                                                         
Tâches brunes بقع بنية                                                              
Feuille cassante  ألألألأل األألألقا                                                   
Bayoud يألأل                                                                         الب  

 



Taka تاكة                                                                 
             

Cochenille blanche أل.ألأل                                      
                  

Pyrale des dattes ألأل                                       
                 

Termites ألأل                                                      
                 

     



   TAKA    هكات        



Récolte des dattes 

   قطف الثمار 





قليدي  شكل الت  ال

   قطف الثمار 



  العصري الشكل

   قطف الثمار 



 الالالال وتجفيف التمر 



 الفرز والتخزين 



 التسويق 


