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3إنتاج الفافاى

  مقدمة:
تنتشر زراعة محصول الفافاي في بعض السهول الساحلية حملافظات السلطنة، وتنفرد محافظة ظفار 
الفافاي  محصول  الفافاي.    ومحصول  واملوز  كالنارجيل  التقليدية   الفاكهة  محاصيل  وإنتاج  بزراعة 
الساحلي لسهل  الشريط  ويعد  السلطنة،  زراعتها في   التي جتود  الفاكهة االستوائية  أحد محاصيل 
بعد محصولي  في محافظة ظفار  الثالث  التجاري  احملصول  لهذا  وإنتاجا  انتشارا  األكثر  وطاقة  صاللة 
املوز والنارجيل.تقدر  املساحة الكلية للمحصول ب200 فدان واإلنتاجية أكثر من 700 طن على مستوى 
السلطنة،  ويالحظ  أن هنالك تذبذباً واضحاً فى املساحة واإلنتاج من عام آلخر, وكان هنالك إنخفاض 
ملحوظ  فى عام 2010م  بسبب تزايد اصابة احملصول باآلفات الزراعية في السنوات األخيرة ويقدر متوسط 
 %  40 حلوالي  منه  الفائض  ويصل  محليا  معظمه  يستهلك  طن  ألف   2.9  -1.6 بني  ظفار  في  اإلنتاج 
سنويا،ويعد الصنف احمللي هو االكثر انتشارا في احليازات الزراعية التقليديةولذلك يعاني احملصول ضعف 
العناية ويفتقر الى الطرق احلديثة في الزراعة. وهناك إمكانيات كبيرة ومقومات بيئية ومناخية  مالئمة 
للتوسع في زراعة وإنتاج هذا احملصول االقتصادي الهام  وحتسني صفاته وتنويع أصنافه ومضاعفة إنتاجه 

احلالي.  

الزراعية  والبئيات  وخصائصة  الفافاي  مبحصول  للتعريف  أهمية خاصة  الزراعية  النشرة  هذه  وتعكس 
املناسبة لنموه وإنتاجه وكذلك املقومات الكامنة واملتاحة لرفع وتعظيم العائد االقتصادي لهذا احملصول. 

إضافة الى إنه يعد مرجعا علميا للباحثني والدارسني بالكليات الزراعية خاصة في مجال علوم النبات .

                                                        الدكتور/ مسلم بن احمد بن سهيل تبوك         

مدير الشؤون الزراعية، املديرية العامة مبحافظة ظفار 
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  الوصـف النبـاتـي
الفافاي نبات عشبي ضخم , مستدمي اخلضرة ساقه غير متفرعة , نصف خشبية , عصيرية جوفاء فيما 
عدا عند العقد حيث تكون مصمتة . يغطى سطح الساق ندب كثيرة هي عبارة عن مكان األوراق التي 
سقطت. والنبات سريع النمو يصل ارتفاعه إلى حوالي 1-3 متر فى العام األول من الزراعة , وقد يصل الى 

6-9 متر مع استمرار النمو .

غائرة  رئيسية  فصوص   9  -5 حوالي  الى  مفصصة  راحية  كبيرة  وهى   , الساق  قمة  عند  األوراق  تخرج 
مقسمة بدورها الى أجزاء صغيرة غير منتظمة , وأعناق األوراق طويلة عصيرية جوفاء. وتسقط الورقة 
عادًة بعد 4-6 أشهر من عمرها لتحل محلها أخرى الستمرارية وظيفة األوراق . وحتتوي الساق واألوراق على 

عصير لبني .

واملؤنثة  املذكرة  األزهار  )Dioecious( حيث حتمل  ثنائي املسكن   , الفافاي أحادي اجلنس  نبات  أن  والسائد 
على نباتات مستقلة . وقد حتمل بعض األشجار أزهار خنثى )Hermaphrodite( حتتوى على أعضاء التذكير 
والتأنيث معاً في نفس الزهرة . بينما تكون بعض األشجار أحادية املسكن )Monoecious( توجد بها األزهار 
املذكرة واملؤنثة على نفس النبات . وقد حتمل بعض األشجار املذكرة أحياناً أزهاراً خنثى أو مؤنثة في أطراف 
العنقود الزهري . كما وجد أن بعض األشجار املذكرة قد تتحول الى مؤنثة حتت بعض الظروف املناخية أو 
إذا أزيلت قمة الشجرة . وقد أشارت بعض الدراسات واملالحظات أيضاً الى عدم ثبات اجلنس فى األشجار 
أنها  ُوجد  إذ  بالتربة  املغذية  العناصر  وكمية  والرطوبة  احلرارة  مثل  البيئية  بالعوامل  تتأثر  والتي  اخلنثى 
تتحول وظيفياً )Functionally( الى مذكرة حتت ظروف درجات احلرارة املرتفعة )أكثر من 35°م ( والى مؤنثة 

حتت درجات احلرارة املنخفضة )أقل من 20°م( . 

واألزهار املذكرة بيضاء اللون صغيرة احلجم , قمعية الشكل حتتوى كل منها على عشرة أسديه صفراء 
في قمة أنبوبة التويج . وتكون في مجموعات)عناقيد( على حامل طويل)60- 90 سم( . أما األزهار املؤنثة 
تعلوه  الشكل  مخروطي  أو  كروي  مبيض  ذات  عاجي  أبيض  بلون  املذكرة  األزهار  من  حجماً  أكبر  فهي 
خمسة مياسم متفرقة . وهي توجد مفردة أو في مجموعات بسيطة   )2-3( على حامل قصير قريبة من 
الساق  واألزهار اخلنثى حالة وسط بني املذكرة واملؤنثة فى الشكل والتنظيم على الشجرة . وتلعب الرياح 
ويساعد   , املؤنثة  األزهار  تلقيح  فى  كبيراً  دوراً  األجنحة  حرشفية  احلشرات  فراشات  وخاصًة  واحلشرات 
شكل الزهرة وتركيبها على ذلك . ويكون اإلثمار في الفافاي بكرياً أو نتيجة للتلقيح اخللطي او التلقيح 

الذاتي . 

الثمرة عنبية كروية أو كمثرية الى بيضيه أو مطاولة الشكل و يتراوح وزنها بني 225 جرام الى 3 كجم 
وقد يصل وزن بعضها الى 5 أو 6 كجم و ذلك حسب الصنف . وبصفة عامة فإن الثمار الناجتة عن أشجار 
أنثوية تكون كروية الشكل والناجتة عن أشجار خنثي كمثرية , بيضيه أو مطاولة الشكل . الثمرة ذات 
قشرة شمعية رقيقة ناعمة بلون برتقالي أو أصفر إلى أصفر محمر عند النضج برائحة زكية مميزة . ولب 
الثمرة ناعم سميك )يتراوح سمكه بني1,5- 4 سم( بقوام زبدي شبيه للب الشمام ويحيط بفجوة حتتوى 
على عدد من البذور الصغيرة السوداء والتي  تكون كثيرة في بعض األصناف قد تصل الى 1000 بذرة , 
بينما هنالك أصناف تكون ثمارها عادًة عدمية البذور . وتتراوح نسبة املواد الصلبة الذائبة بالثمرة بني5 - 
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ندب على سا ق الشجرة  )مواقع األوراق التي 
سقطة(                          

شجرة فافاي مؤنثة

ثمار فافاي مطاولة الشكل                                                            

شجرة فافاي محملة بثمار في مراحل 
منو مختلفة.

شجرة فافاى مؤنثة

ثمار فافاي كروية الشكل                                 

18% حسب الصنف ودرجة النضج . وتتخلل لب الثمرة اجملاورة للقشرة عدة قنوات تنتج فى الثمار اخلضراء 
غير مكتملة النمو عصارة نباتية غنية بإنزمي البابني )Papin( الهاضم للبروتني , وقد يكون لهذه املادة دور 

وقائي للثمرة ضد اآلفات التي تتغذى عليها . 
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  القيمة الغذائية واألهمية االقتصادية
يعتبر الفافاي واحداً من أهم محاصيل الفاكهة باملناطق االستوائية وتستهلك ثماره عادًة طازجة , كما 
تدخل في عمل سلطة الفواكه واخمللالت واملربات واجللي واآليسكرمي وبعض املشروبات . ويستعمل البعض 
الثمار اخلضراء غير مكتملة النمو للطبخ مثل اخلضر ولعمل الفطائر. ثمار الفافاي غنية بفيتامينات )أ( 
و)ج( , وتعتبر مصدراً جيد لفيتامني )ب( . كما حتتوي الثمار على نسبة مقدرة من الكالسيوم والبوتاسيوم 

وعناصر معدنية أخرى ونسبة بسيطة من البروتني وهي قليلة السعرات احلرارية .

وحتتوى ثمار الفافاي وأجزاء أخرى من النبات على مادة لبنية تستخدم في عمليات تسهيل نضج اللحم 
وتسريعه الحتوائها على إنزمي هاضم يسمى البابني . فاألوراق حتتوي على نسبة عالية من هذا اإلنزمي الذي 
ينتقل منها للساق ثم إلى الثمار فاجلذور. و يتم إنتاج هذه املادة جتارياً من الثمار اخلضراء غير الناضجة 
حيث يتم استعمالها لبعض األغراض الطبية والصناعية. ولثمار الفافاي خصائص عالجية عديدة فهي 
في معاجلة  تنفع  . كما  الدم  في  السكر  نسبة  وتخفيض  الغازات  من  والتخلص  الهضم  على  تساعد 
قرحة املعدة وطرد الديدان من البطن واألمعاء وتخفيف أعراض تضخم الكبد والطحال. ويدخل لب الثمار 
والصابون  الوجه  وكرمي  الشعر  شامبو  أنواع  بعض  لصناعة  كأساس  التجميل  مواد  بعض  صناعة  في 

واملنظفات وصناعات أخرى.

اجلروح  ولتضميد  األمراض  بعض  ملعاجلة  البديل  الطب  ممارسي  بعض  يستخدمها  النبات  وجذور  أوراق 
أن  وجد  الدراسات  بعض  وفي  اجلروح.  التئام  على  تساعد  قلوية  مادة  على  الحتوائها  وذلك  وشفائها 
مكثفة  دراسات  إلجراء  واسعاً  الباب  فتح  مما  الرجال  خصوبة  على  سلباً  يؤثر  الفافاي  بذور  مستخلص 
خاصًة بالهند لتقييم  نتائج تلك البحوث وبحث إمكانية استخدام مستخلص البذور فى إيجاد وسائل 

عازل جنسي آمن للرجال قابلة للتطبيق في عمليات تنظيم النسل .

ويوضح اجلدول التالي القيمة الغذائية لثمار الفافاي :

الكمية احملتويات الكمية احملتويات

1و%0 دهون 6و%89 ماء

5و%9 كربوهيدرات 5و%0 بروتني

01و% فسفور 4و%0 رماد

4و%0 حديد 01و% كالسيوم

40 مجم فيتامني)ب( 2020وحدة دولية فيتامني)أ(

4و%0 نياسني 46 مجم فيتامني )ج(

250 مجم ريبوفالفني

إنتاج  . طرق  الفاكهة  . علم بساتني  النبي مكى )1997(  املصدر: أحمد محمد حمودة ومحمود بن عبد 
الفاكهة .
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: )Solo( سولو )1
تنتشر زراعته في هاواي , ويعتبر واحداً من أهم أصناف الفافاي 
أزهار  . تتميز أشجار هذا الصنف بأنها حتمل  املعروفة عاملياً 
مؤنثة وخنثى فقط وال حتمل أزهاراً مذكرة . والثمار تتراوح من 
صغيرة إلى متوسطة احلجم تزن حوالي )0,450- 1,0  كجم( 
, كروية الى كمثرية الشكل ذات قشرة صلبة بلون برتقالي 
الثمرة  ولب   . والتخزين  التداول  تتحمل  النضج  عند  مصفر 
حلو املذاق بلون برتقالي ذهبي , وتوجد عدد من السالالت لهذا 
الصنف تتباين بعض الشئ في صفات الثمار , ومنها سولو 
 )Solo sunset( ست   صن  سولو   ,  )Solo sunrise(رايز صن 
 .  )Blue solo( وبلو سولو   ,  )Kapoho solo( كابوهو سولو   ,

  البيئة المالئمة
الفافاي نبات استوائي , وتنجح زراعته أيضاً فى املناطق املعتدلة بشرط أن تكون خالية من الصقيع , غير 
أن الثمار تكون أقل  جودة حتت مثل هذه الظروف مقارنة مع نوعية الثمار في املناطق االستوائية وشبه 
االستوائية . كما تتأثر األشجار سلباً بدرجات احلرارة العالية      )43°م و أكثر( خاصًة إذا كان اجلو جافاً 
وكذلك بدرجات احلرارة املنخفضة )أقل من 17°م ( إذا استمرت لفترات طويلة , ودرجات احلرارة املثلى للنمو 

هي 25- 33°م . 

بالغة لألشجار  أضراراً  القوية تسبب  الرياح  فإن  احلجم وجذوره سطحية  النبات كبيرة  أوراق  ألن  ونظراً 
والثمار ولذا يجب مراعاة أن حتاط املزرعة بسياج من مصدات الرياح يتم زراعتها قبل زراعة الفافاي بوقت 
صفني  في  الرياح  مصدات  أِشجار  تكون  أن  ويفضل   . الرياح  منها  تهب  التي  اجلهات  من  خاصًة  كافي 
بالتبادل مع ترك مسافة ال تقل عن 8 أمتار بني أشجار املصدات وأول خط من أشجار الفافاي وذلك لتقليل 

الضرر الناجت من التظليل .

أن تكون جيدة الصرف مع انخفاض مستوى  التربة بشرط  أنواع مختلفة من  الفافاي في  تنمو أشجار 
أيام   3 باملاء لفترة حوالي  الغدقة فغمر األشجار  األراضي  الفافاي في  زراعة   . ويجب جتنب  األرضي  املاء 
التربة لزراعته هي األراضي اخلصبة الغنية باملواد العضوية  أنواع  . وأفضل  يؤدى إلى تدهورها  وهالكها 
واألراضي الصفراء املفككة وحتت الظروف البيئية املثلى ميكن جلذور الشجرة أن تصل حتى عمق 2 متر غير 
أن معظم اجلذور النشطة في امتصاص املاء والعناصر املغذية تكون عادًة على عمق 25-50 سم . وتنمو 

أشجار الفافاي بنجاح في درجة حموضة تربة )pH ( تتراوح بني )5- 7( و األمثل هو ) 5,5 -  6,5( .

  األصناف
في  اخللطي  التلقيح  ولكثرة  جتارياً  الفافاي  إكثار  في  الشائعة  الطريقة  هي  بالبذرة  التكاثر  ألن  نسبًة 
أشجار الفافاي فإنه ال يوجد اال القليل من أصناف الفافاي احلقيقية املتماثلة ثمارها في صفاتها الوراثية 

, وأهم األصناف تشمل اآلتي :-

)Solo-ثمرة فافاى )صنف سولو 
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وأهمها الصنفني سولو صن رايز وسولو صن ست 
باإلنتاجية  رايز  صن  سولو  الصنف  يتميز  حيث 
امللمس  ناعمة  الشكل  كمثرية  وثماره  العالية 
 , -650   جرام  بني 400  وزنها  يتراوح  اجلودة  عالية 
ولب الثمرة ذهبي محمر اللون وأشجاره خنثى. أما 
سولو صن ست فكثير الشبه بالصنف سولو غير 

أن لون لب الثمرة أحمر.

: )Waimanalo( وايمانالو )2
النمو  قوية  والشجرة   , الصنف فى هاواي  نشأ هذا 
مبكرة في احلمل ذات إنتاجية عالية ومقاومه ملرض 
قصير  بعنق  الشكل  كروية  الثمار   . اجلذور  تعفن 
وقشرة ناعمة المعة بلون أصفر عند النضج , يبلغ 
, وتتحمل التخزين  متوسط وزنها حوالي 680 جرام 
لفترات طويلة نسبياً . لب الثمرة سميك متماسك 
الثمار  صغير.  بتجويف  يحيط  مصفر  برتقالي  بلون 

عالية اجلودة وذات نكهة مميزة محببة .

: )Higgins( هجنز )3
الثمار كمثرية الشكل بلون برتقالي مصفر عند النضج , تزن حوالي 450 جرام . لب الثمرة لونه أصفر 

داكن مبذاق جيد ونكهة محببة .

: )Washinton( واشنجطون )4
األحمر  واللون  الصفراء  بأزهارها  الصنف  هذا  أشجار  تتميز   . بالهند  احملبوبة  األصناف  من  واحداً  يعتبر 

الداكن ألعناق األوراق .الثمار متوسطة احلجم وذات جودة عالية من حيث النكهة والطعم .

: )Fairchild( فيرشيلد )5
األشجار وحيدة اجلنس والثمار كبيرة احلجم يبلغ متوسط وزنها حوالي 2 كجم , ولب الثمرة متماسك 

سكري الطعم . وتتحمل الثمار التداول والشحن ملسافات طويلة .

6( األصناف المحلية :
عامًة وسهل صاللة مبحافظة  ثماره بسلطنة عمان  بجودة  فافاي محلى معروف  زراعة صنف  تنتشر   
ظفار خاصًة . وبالرغم من هذا الصنف هو األكثر انتشارا بالسلطنة اال أنه يالحظ وجود عدد من األصناف 
والسالالت األخرى التي تتباين فى الشكل واحلجم واللون والتي قد يكون بعضها ناجت من عملية التلقيح 
اخللطي الشائع في الفافاي . كما أن طريقة اإلكثار املتبعة حالياً هي اإلكثار البذري والذي يودي عادة  الى 

إنتاج ثمار غير متجانسة وراثياً.

)Solo-شجرة فافاى )صنف سولو

)Waimanalo( ثمار فافاى صنف واميانالو 
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 اإلكثار

تتكاثر أشجار الفافاي بطرق مختلفة تشمل اآلتي :

1( البذرة :
خاصًة  جتارياً  السائدة  الطريقة  هي  بالبذرة  اإلكثار 
وأن ثمار كثير من األصناف حتتوي على كمية كبيرة 
من البذور قد تصل حلوالي 1000 بذرة ) يحتوي اجلرام 
على 50-80 بذرة (. تستخلص البذور من ثمار ناضجة 
أو  مرضية  إصابات  أي  أعراض  من  خالية  سليمة 
حشرية , ثم تغسل إلزالة املادة اجليالتينية وجتفف في 
الظل . ويفضل أن تزرع البذور مباشرًة بعد معاملتها 
مبرض  الباردات  إصابة  لتجنب  مناسب  فطري  مببيد 

البذور حتتفظ بحيويتها  أن  , فقد وجد  لزراعتها الحقاً  البذور  تخزين  )Damping-off(. كما ميكن  الذبول 
لفترة حوالي ثالث سنوات إذا مت تخزينها بعيداً عن الضوء عند درجة حرارة 7- 8°م ورطوبة نسبية 40% غير 
أن نسبة اإلنبات تقل تدريجياً خالل فترة التخزين . وميكن حتسني نسبة إنبات البذور اخملزنة بغمسها في 

ماء ساخن عند درجة حرارة 70ºم ملدة 15 ثانية ثم نقعها في املاء ملدة 24 ساعة قبل الزراعة .

تزرع البذور في التربة أو في أواني في خطوط على أبعاد 5- 10 سم بني اخلطوط و 5 سم بني البذور في 
اخلط الواحد وعلى عمق 1-3سم . يتم اإلنبات عادًة خالل 2- 3 أسابيع , وقد ميتد ذلك الى 5 أسابيع . وميكن 
تقصير الفترة الالزمة لإلنبات بنقع البذور فى املاء لفترة 12- 24 ساعة قبل الزراعة . بعد حوالي شهر من 
الزراعة تنقل النباتات الى أكياس  بالستيكية . وللحصول على نسبة جناح عالية يفضل ملء األكياس 
بالبيئة املناسبة قبل حوالي أسبوعني من نقل النباتات وريها بانتظام حتى موعد النقل مع جتنب الشتل 
في بيئة جافة ألن ذلك يؤدي الى منو ضعيف غير متجانس .  وعندما يصل ارتفاعها 25- 30 سم )أي بعد 
حوالي 3- 4 أسابيع من النقل( تنقل الشتالت للزراعة باألرض املستدمية . ويفضل تقسية الشتالت قبل 

نقلها للحقل وذلك بتعريضها للشمس تدريجياً ورفع األغطية إذا كانت مغطية .

وتتميز طريقة اإلكثار البذري بأنها سهلة وغير مكلفة ولكن من عيوبها أنها تؤدي إلى فقدان كثير من 
الصفات الوراثية لألصناف النقية نتيجة للتلقيح اخللطي السائد في الفافاي .وتتوقف جنس الشتالت 
الناجتة من اإلكثار البذري على طريقة التلقيح التي نتجت عنها الثمار التي أخذت منها البذور. وقد وجد 

أن التوزيع املتوقع جلنس الشتالت الناجتة من بذور ثمار مت تلقيحها بالطرق اخملتلفة يكون كما يلي : 

زراعة بذور ثمرة ناجتة من تلقيح األزهار األنثوية لشجرة وحيدة اجلنس بحبوب لقاح شجرة ذكرية •
)وحيدة اجلنس( تنتج عنها شتالت نصفها مذكرة والنصف اآلخر مؤنثة .

)تلقيح • ذكرية  لقاح من شجرة  بحبوب  اخلنثى  األزهار  تلقيح  من  ناجتة  ثمرة  بذور  زراعة  حالة  في 
خلطي( تكون الشتالت الناجتة   ذكرية , أنثوية وخنثوية بنسب متساوية .

زراعة بذور ثمرة ناجتة من تلقيح أزهار أنثوية بحبوب لقاح من أزهار خنثى )تلقيح خلطي( ينتج عنه •
شتالت نصفها أنثوية ونصفها  خنثوية .
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أيضاً • أو بحبوب لقاح من زهرة خنثى  ذاتياً  أزهار خنثي  زراعة بذور ثمرة ناجتة من تلقيح  فى حالة 
)تلقيح خلطي( فإن ثلثي الشتالت الناجتة تكون خنثوية والثلث الباقي أنثوية .  

ويتضح من الشرح أعاله أن اخليارين األخيرين هما األفضل ألنها ال حتتوي على شتالت مذكرة فكل الشتالت 
الناجتة عنها إما أنثوية أو خنثى و يتوقع أن تعطي جميعها ثماراً مستقبالً.

وبالرغم من صعوبة متييز جنس الشتالت قبل التزهير لعدم وجود طريقة علمية دقيقة لتحديد ذلك إال 
أنه ميكن االستدالل باملؤشرات التالية على مستوى املشتل واحلقل : 

متيل جذور النباتات املذكرة بأن تكون وتدية الشكل بينما تكون اجلذور عادًة ليفية متفرعة فى النباتات •
املؤنثة .

النباتات املذكرة عادًة أبكر فى التزهير من املؤنثة .•

وعلى مستوى الدراسات اخملتبرية أشارت بعض البحوث أنه ميكن التفريق بني النباتات املذكرة واملؤنثة بناًء 
على املالحظات التالية :

أوراق النباتات املؤنثة حتتوي على نسبة أعلى من املركبات الفينولية مقارنة بأوراق النباتات املذكرة أو •
اخلنثى .

حتتوي النباتات املذكرة على كمية أكبر من إنزمي البيروكسيديز )Peroxidase( مقارنة مع النباتات املؤنثة •
.

2( اإلكثار الخضري:
تستخدم هذه الطريقة في حاالت خاصة وعلى نطاق محدود وذلك نظراً لصعوبتها مقارنة مع اإلكثار 

بالبذرة , كما وجد أن هنالك بعض العيوب للنباتات الناجتة عنها  والطرق املستخدمة هي :

أ- العقلة
من املعروف أن شجرة الفافاي املثمرة ال تكون عادًة فروعاً جانبية , غير أن قطع قمة الشجرة يحفز تكوين 
منوات جانبية كثيرة أسفل منطقة القطع والتي قد يصل عددها حلوالي 50 فرع تخرج من الندب املوجودة 
على الساق والتي متثل آباط األوراق التي كانت قد سقطت سابقاً ، ويكون ذلك بعد حوالي 3-4 أسابيع 
من إزالة قمة الشجرة . وهذه النموات اجلديدة ميكن استخدامها لإلكثار اخلضري . فعندما يصل قطرها  
2 سم تقريباً يقطع كل واحد منها مع جزء من الكعب , وتزال منها أنصال كل األوراق الكبيرة مع ترك 
األجزاء كعقل،  النموات ثم تستخدم هذه  تلك  التي في قمة  الصغيرة  لألوراق  باإلضافة  أعناقها فقط 
فتزرع هذه العقل في التربة أوفي أوعية مناسبة في بيئة مكونة من خليط متساوي من الرمل أو تربة 
طينية خفيفة مع البيت موس أو مادة بديلة أخرى كالبرليت أو الفيرميكوليت , وتوفر لها الرطوبة الالزمة 
عن طريق تغطيتها بأغطية زجاجية أو بالستيكية . تبدأ العقل فى التجذير عادًة بعد حوالي 4-8 أسابيع 
أكثر  تكون  )60-90سم(  الكبيرة  األغصان  عقل  أن  املالحظات  وتشير  السائدة.  البيئية  الظروف  حسب 
قابلية للتجذير من العقل األقل حجماً . و ميكن حتفيز التجذير وتعجيله مبعاملة قواعد العقل بهرمونات 
التجذير . بعد تكوين اجلذور تنقل الشتالت الى أكياس بالستيكية وحتفظ فى مكان ظليل رطب حتى تنمو 
جيداً , وبعدها يتم تقسيتها تدريجياً ثم تنقل للزراعة باحلقل على عمق حوالي 30 سم . واألشجار الناجتة 

من العقل تكون أبكر فى اإلنتاج وحتمل ثمارها  على ارتفاع منخفض مقارنة مع األشجار البذرية .
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ب- التطعيم :
 وهو أخذ جزء من نبات وتركيبه على نبات آخر يكون بينهما توافق بحيث يحدث التحام بينهما ويسمى 
 Cleft grafting( ( اجلزء األول بالطعم والثاني باألصل . وميكن أن يتم فى الفافاى عن طريق التركيب بالشق
وفيه تنتخب بعض األشجار املعروفة بجودة ثمارها كماً ونوعاً وتقطع قممها لتحفيزها لتكوين منوات 
جانبية جديدة كما سبق ذكره مع اإلكثار بالعقل . عندما  يصل قطر هذه النموات حلوالي 5 ملم جتهز 
منها أقالم بطول 15 سم على أن حتتوى كل منها على عقدة مصمتة عند القاعدة , ثم تزال من األقالم 
أنصال كل األوراق الكبيرة مع ترك أعناقها مع األوراق الصغيرة التي في قمة الفرع وتبرى قاعدة كل قلم 
من اجلانبني . كما يتم اختيار شتلة فافاي تكون بنفس سمك القلم أو أكثر قليالً الستخدامها كأصل . 
ويقصر األصل حلوالي 15 سم بإزالة قمته , ثم يعمل فيه شق بعمق    5-6 سم . بعدها يركب الطعم 
بني  الكامل  اإللتحام  حدوث  لضمان  واألصل  الطعم  حواف   تقابل  مراعاة  مع  األصل  شق  فى  )القلم( 
نسيجي الطعم واألصل ثم تربط بإحكام بأشرطة بالستيك. ولزيادة نسبة النجاح ميكن تغطية منطقة 
التطعيم والتي تشمل القلم واألصل حتى أسفل منطقة التطعيم بكيس كبير من البوليثلني وذلك 

للمساعدة على توفير الرطوبة الالزمة .

حتفظ الشتالت فى الظل ويزال منها الرباط بعد حوالي أسبوع . وعندما تصل الشتالت حجماً مناسبا 
تنقل للزراعة باألرض املستدمية. والشتالت املطعمة سريعة النمو وتصل ملرحلة اإلثمار فى وقت قصير 
نسبياً غير أنه وجد أن األشجار التي يتم إكثارها بطريقة التطعيم تبدأ التدهور عادة بعد اجليل الثالث أو 

الرابع من النبات األم من حيث النمو اخلضري واإلنتاجية .

 وميكن إكثار الفافاي أيضاً عن طريق التطعيم بالرقعة والترقيد الهوائي .

: ) Tissue Culture( ج- الزراعة النسيجية
تعرف الزراعة النسيجية بأنها معاجلة نسيج النبات مختبرياً بطريقة تسمح بتمايزها وإكثارها خضرياً 
إلنتاج أجنة مطابقة للنبات األم فى صفاتها الوراثية مع احملافظة على ثباتها . وقد أسهمت هذه التقنية 
فى حل كثير من مشاكل احملاصيل الزراعية بصفة  عامة . وقد مت جتربة هذه التقنية فى اإلكثار اخلضري 

شتالت فافاي باملشتل جاهزة للزراعة 
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توصلت  و   . لصفاته  ومطابقة  األم  النبات  من خاليا  نباتية خضرية  أجنة  على  احلصول  بهدف  للفافاي 
البحوث لطرق فعالة إلكثارالفافاي عن طريق زراعة األنسجة ثم أقلمة النباتات الناجتة بنجاح بنقلها الى 
أواني حتتوى على بيئة من البيت موس والرمل بنسبة 1 : 1 مما يبشر بإمكانية توظيف هذه التقنية فى 

إكثار األصناف اجليدة من الفافاي واحملافظة على ثبات صفاتها الوراثية .

  الزراعة

حترث األرض جيداً ويتم تسويتها ثم جتهز اجلور على أبعاد X 2 2,5 إلى  X  3 3 متر مع مراعاة أن تكون كل 
جوره بعمق وقطر حوالي 45-50 سم . متأل اجلورة حتى حوالي ثلثيها بخليط من التربة السطحية الناجتة 
عن احلفر وكمية مناسبة من السماد    البلدي املتحلل جيداً  , وبعدها تغرس الشتلة ومتأل باقي اجلورة 
باخلليط وتُثبت التربة جيداً حول اجملموع اجلذري وتروى مباشرًة . ويجب أال تغرس الشتلة على عمق أكثر 
مما كانت عليه قبل نقلها لألرض املستدمية , مع تفادى أن تغرس الشتلة مائلة ألنها اذا زرعت كذلك فإن 
النبات سيستمر منوه مائالً مما يعرضه للكسر. ويحتاج الهكتار حلوالي 10- 12 طن من السماد العضوي  
توزُع على كل احلفر. كما ميكن ملء كل جورة بخليط السماد والتربة قبل الغرس بوقت كافي وريها ملرة أو 
مرتني ثم زراعة الشتالت بعد ذلك وهذه الطريقة هى األفضل . فى حالة أن التربة غير جيدة الصرف يوصى 

بزراعة الفافاى على مصاطب بارتفاع 40-60 سم وذلك للتغلب على هذه املشكلة .

منوات جديدة نتيجة لقطع الساق 
منوات كثيفة بعد 3 أسابيع من القطع

)تستخدم عقل / أقالم في اإلكثار اخلضري( 

طريقة زراعة األشجار على مصاطب
)تصلح لألراضى غير جيدة الصرف(

طريقة زراعة شتلتني فى اجلورة
)تختار األفضل بعد اإلزهار(
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وبالرغم من أن زراعة نبات واحد فقط فى اجلورة يعطى منواً أفضل إال أنه ألهمية حفظ نسبة معقولة بني 
النباتات املذكرة واملؤنثة يفضل أن تزرع فى كل جوره 2-3 شتالت على أبعاد 30 سم بني الشتلة واألخرى 
.  تُخف بعد اإلزهار مباشرًة لنبتة واحدة خنثي أو أنثوية فى معظم اجلور مع ترك نبات مذكر واحد لكل 
10- 15 نبات أنثوي  مع مراعاة توزيع متوازن للنباتات املذكرة فى كل البستان وذلك لضمان تلقيح فعال . 
وفى سلطنة عمان ميكن زراعة الفافاي في أي وقت من السنة , والظروف املناخية السائدة باملنطقة هي 

التي حتدد أفضل وقت للزراعة في كل منطقة .

  الري
 نباتات الفافاي سريعة النمو وذات أوراق كبيرة وجذور سطحية ولذلك فهي حتتاج لتوفير الرطوبة الالزمة  
حول اجلذور بشكل مستمر عن طريق الري على فترات متقاربة بحيث ال تترك التربة حتى اجلفاف أو أن 
النبات  تعطيش  أن  إذ  واإلنتاج  النمو  تأثير سلبي على  له  الرطوبة  قلة  أو  فزيادة   . التشبع  ملرحلة  تصل 
يؤدى إلى ضعف النمو اخلضري وتساقط األزهار والثمار بينما زيادة الرطوبة تساعد على انتشار األمراض 
الفطرية واختناق اجلذور . وتعتمد كمية املياه الالزمة على نوعية التربة وعمر الشجرة والظروف املناخية 
السائدة . فاألشجار الصغيرة تروى على فترات متقاربة )كل 2-3 أيام( واألشجار الكبيرة املثمرة على فترات 
أطول )كل 5-7 أيام ( وبكميات أكبر من مياه الري وذلك حسب ظروف التربة واملناخ ونظام الري املتبع . وقد 

قدرًت بعض الدراسات االحتياجات املائية السنوية لشجرة الفافاي بحوالي 100-200سم .

ونظراً ألهمية ترشيد استهالك املياه يفضل استخدام طرق الري احلديثة كالري بالتنقيط   والنافورة, ملا 
لها من دور فعال في تنظيم اإلمدادات املائية ورفع كفاءة الري . وفى حالة استخدام نظام الري بالتنقيط 
ميكن وضع 2-4 منقطات للشجرة بحيث تكون إنتاجية املنقط الواحد 4- 8 لتر/الساعة , أما بالنسبة 
لنظام الري بالنافورة فتكفى نافورة واحدة مبتوسط إنتاجية    0,5- 1,5    جالون فى الدقيقة )360-120 

لتر/الساعة( لكل شجرة , وذلك حسب عمر النبات ونوع التربة .

أشجار فافاي حتت نظام ري بالتنقيط
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  التسميد
يلعب التسميد دوراً كبيراً في منو وإنتاج الفافاي خاصًة وأن الشجرة سريعة النمو وتصل ملرحلة اإلنتاج فى 
وقت قصير, وتستمر اإلنتاجية طوال العام . وعليه فإن األشجار حتتاج لتوفير كميات كافية من العناصر 
أكثر حاجة من غيرها من  الفافاي  أشجار  أن  التجارب   دلت  وقد   . باستمرار  التربة  فى  امليسرة  املغذية 

أشجار أصناف الفاكهة األخرى لعنصر اآلزوت )النتروجني( . وبقدر أقل لعنصري الفسفور والبوتاسيوم .

متيبسة  وتصبح  مساحتها  وتصغر  باهت  أصفر  بلون  الورقة  تتلون  النتروجني  عنصر  نقص  حالة  وفى 
وأعناقها قصيرة. وتظهر أعراض نقص الفسفور في شكل لون أخضر داكن لألوراق وتتلون عروق األوراق 
وأعناقها بلون أرجواني محمر. أما أعراض نقص البوتاسيوم فتتمثل بتلون حواف األوراق باللون البني وفى 
احلاالت املتقدمة حتترق حوافها  وتسقط الورقة . كما أن أشجار الفافاي حساسة لنقص عنصر البورون 

والذي يؤدى نقصه إلى تشوه الثمار إذ يصبح سطحها متعرجاً أو متورماً كما توضح الصورة .

وتختلف كميات األسمدة التي يجب إضافتها حسب حالة التربة والنبات. وللحصول على أفضل النتائج 
ميكن  عمان  سلطنة  ظروف  وحتت   . والنبات   التربة  حتليل  نتائج  على  السمادية  البرامج  تُبنى  أن  يجب 
االسترشاد بالبرنامج السمادى األساسي التالي مع إجراء التعديالت الالزمة عليه حسب الظروف البيئة 

احمليطة وحالة النبات :-

برنامج تسميدمقترح للفافاى

كمية السماد 
العضوى

للجورة سنوياً )كجم(

كمية العنصر الغذائى للجورة سنوياً )جم(
عمر النبات

بوتاسيوم   نيتروجني                فسفور

20 300 200 400 السنة األولى

40 400 200 600 السنة الثانية

وما بعدها

وطريقة الري بالغمر التقليدية املستخدمة في كثير من حقول الفافاي بسلطنة عمان ال تساعد على 
الى  تؤدى  أنها  , كما  املياه  إهدار كميات كبيرة من  الى  وتؤدى  املطلوبة  بالصورة  الري  التحكم في مياه 
انتشار األمراض الفطرية مما يستوجب التوجه الستخدام أنظمة الري احلديث خاصًة وأن املنطقة تعانى 

من شح املياه .
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مواعيد وطرق إضافة األسمدة 
المختلفة :

الكيميائية • األسمدة  تُضاف  األولى  السنة  فى 
على ستة دفعات متساوية .

األسمدة • تُضاف  بعدها  وما  الثانية  السنة  فى 
الكيميائية على أربع دفعات متساوية  فى مارس 

, يونيو , سبتمبر و ديسمبر.

خالل • دفعتني  على  تًضاف  العضوية  األسمدة 
يونيو وديسمبر .

الضرورة • عند  تُضاف  الصغرى  العناصر  أسمدة 
رشاً على األوراق كل ثالثة أشهر . 

 التقليم وتجديد األشجار.
ينمو نبات الفافاي على ساق واحدة والساق عادًة ال 
إزالة  على  الشجرة  تقليم  وتقتصر عمليات   , تقلم 
األوراق اجلافة واملصابة , وكذلك النموات التي تظهر 
ميكن  ولكن  الثمار.  خلدش  جتنباً  الثمار  بني  أو  حتت 
جتديد حيوية األشجار املسنة بقطع سيقانها على 
ارتفاع حوالي 45-90 سم فوق سطح التربة لتحفيز 
يصل  وعندما   , جديدة  منوات  تكوين  على  الشجرة 
األفرع  كل  تُزال  سم   30-20 إلى  النموات  تلك  طول 
النامية عدا أقواها والذي يُربط على دعامة حلمايته 
من الكسر بواسطة الرياح . وبعد أن ينمو الفرع اخمُلتار 
بصورة جيدًة يتم قطع الساق الرئيسي عند القمة 
منطقة  عند  العقدة  ثقب  جتنب  مع  مائلة  بصورة 
القطع ملنع دخول املاء إلى جتويف الساق . وعادًة يبدأ 
الفرع اجلديد في اإلثمار بعد فترة قصيرة نسبياً , غير 
وعرضه  ضعيفة  عادًة   تكون  األشجار  هذه  مثل  أن 

لإلصابة باآلفات احلشرية واملرضية , وعليه فمن األفضل - من ناحيٍة اقتصادية - إزالة الشجرة بأكملها 
بعد 3-4 سنوات من زراعتها وإحاللها بأخرى . فإنتاجية الشجرة تبدأ عادًة في التدهور عند هذا العمر, 
كما أن الشجرة تصل الرتفاعات يصعب معها حصادها وبعض عمليات اخلدمة األخرى ويصبح ساقها 

عرضة للكسر بسهولة .

أعراض نقص عنصر البورون على ثمار الفافاى

شجرة معمرة مت جتديدها بقطع قمتها لتحفيز 
منو أفرع جديدة
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وتعتبر ظاهرة عدم إزالة أشجار الفافاي بعد بلوغها عمرها اإلفتراضى وميل كثير من املزارعني مبحافظة 
ظفار إلى ترك األشجار املعمرة دون إحالل لسنوات عديدة واحدٌة من أهم معوقات اإلنتاج وتطويره .

  خف األزهار والثمار
حتمل أشجار الفافاي أحياناً عدداً كبيراً من األزهار والثمار, وفى حالة منوها جميعاً فإنها تنافس بعضها 
البعض فى كميات العناصر املغذية املتوفرة بالشجرة مما يُضعف منوها ويؤدى الى إنتاج ثمار صغيرة احلجم 
. كما أن تزاحم الثمار على الشجرة تنتج عنه أضرار أخرى مثل تشوهات الثمار وصعوبة مكافحة اآلفات 
احلشرية واملرضية. وعليه يُوصى – في مثل هذه احلاالت – بخف الثمار بعد العقد مباشرًة وهى ما زالت 
صغيرة احلجم حيث يساعد ذلك على حتسني صفات الثمار املتبقية على الشجرة من حيث احلجم واجلودة 

كما أن ذلك يساعد على  تقليل فرص اإلصابة باآلفات .

  مكافحة الحشائش

تعتبر احلشائش من اآلفات اخلطيرة التي تسبب الكثير من اخلسائر حملصول الفافاي سواء كان ذلك عن 
طريق منافستها للشجرة فى احلصول على العناصر املغذية , املاء والضوء أو لكونها قد تكون عائالً لكثير 
من اآلفات احلشرية مما يتطلب االهتمام مبكافحتها والتخلص منها . وميكن مكافحة احلشائش بطريقة 

أو أكثر:

- الطريقة امليكانيكية :- ومن األفضل أن يبدأ ذلك قبل الزراعة عن طريق إعداد األرض بطريقة جيدة 
وحراثتها أكثر من مرة للتخلص من احلشائش , ثم االهتمام بعمليات العزيق بعد الزراعة بحيث تكون ً 
املنطقة حول الشجرة بقطر حوالي 1 متر خالية من احلشائش دائما مع مراعاة أن يكون العزيق سطحياً 

جتنباً إلحلاق ضرر بجذور الشجرة إذ أنها سطحية .

- الطريقة الكيميائية :- ويكون ذلك في حالة انتشار احلشائش بصورة كبيرة ويتم باستخدام مبيدات 
وجاليفوسيت  للهكتار  الفعالة(  )مادة  كجم   5,2  -2 مبعدل   )Diuron( ديرون  مثل  بها  املوصى  احلشائش 

)Glyphosate( مبعدل 1- 2 كجم )مادة فعالة( للهكتار, مع مراعاة عدم مالمسة املبيد ألوراق الشجرة .

  الحصاد والتداول والتخزين

تبدأ أشجار الفافاي اإلزهار عادًة بعد 4-5 أشهر من الزراعة وتكون الثمار جاهزة للقطف بعد 3-5 أشهر 
أخرى حسب الصنف والرعاية والظروف املناخية السائدة . فدرجات احلرارة املنخفضة مثالً تؤخر عمليات 

اكتمال منو الثمرة . ويستدل على اكتمال منو الثمرة وصالحيتها للقطف بالدالئل التالية :-

• حتول لون قشرة الثمرة من األخضر الداكن إلى األخضر الفاحت مع وجود بعض اللون البرونزي أو األصفر 
.Color Break( - عند الطرف الزهري )مرحلة حتول اللون

• حتول العصارة اللبنية التي تنساب من الثمار عند خدشها إلى عصارة شبه شفافة.

• حتول لون البذور من اللون املائل لألبيض إلى اللون البني أو األسود.
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وعادًة يتم جمع الثمار عند مرحلة حتول اللون وحتى درجة تلون ربع الثمرة باللون األصفر أو اللون املميز 
للصنف املعنى إذا كان احملصول لألسواق اخلارجية , أما إذا كانت الثمار لالستهالك احمللى فيمكن قطفها 

في مرحلة تلون ثلث إلى ثالث أرباع الثمرة باللون املميز للصنف . 

وبصفًة عامة فإن ثمار الفافاى التي يتم حصادها بعد تلون ربع الثمرة باللون املميز للصنف وحتى مرحلة 
التلون الكامل يكون طعمها أفضل من تلك الثمار التي حتصد  وهى خضراء مكتملة النمو وحتى مرحلة 
تلون ربع الثمرة ألن حالوة الثمرة ال تزداد بعد القطف . وتشير بعض الدراسات التي أُجريت بجزر هاواي 
بالواليات املتحدة األمريكية أن أفضل نكهة وطعم للثمرة يكون عندما تصل مرحلة التلوين 80 % , غير 
أنه نظراً لرقة قشرة الثمار فإنه يجب أال تترك  الثمار على الشجرة حتى اكتمال نضجها وتلونها وذلك 
من أجل احملافظة على صالبتها وجودتها . واحلد األدنى املطلوب لنسبة املواد الصلبة الذائبة في الثمرة هو   

11,5 % وفقاً ملواصفات اجلودة القياسية .

يُفضل أن يكون القطف بواسطة سكني حادة يُقطع بها عنق الثمرة دون شدها باليد جتنباً لتهتك حلم 
الثمرة عند منطقة العنق مما يجعلها عرضة لإلصابة باآلفات احلشرية واملرضية. بعد قطف الثمرة يُقلم 
عنقها ملستوى قاعدتها . واألشجار املرتفعة يتم حصادها باستخدام بعض األدوات املساعدة كالساللم 
أو آلة قطف خاصة تتكون في العادة من كأس مطاطية مثبتة على حامل معدني أو خشبي طويل حيث 

تدخل قاعدة الثمرة في الكأس ثم تلف قليالً مع جذبها فتسقط الثمرة داخل الكأس .

بعد احلصاد يتم فرز الثمار واستبعاد املعطوبة واخملدوشة واملصابة باآلفات ويتم تدريجها حسب جودتها 
خاصًة إذا كانت لألسواق اخلارجية . ثم توضع الثمار فى عبوات خشبية أو بالستيكية أوكرتونية مناسبة  
فى طبقة واحدة أو طبقتني فقط , مع مراعاة أن تكون العبوات الصلبة مبطنة مبادة مناسبة المتصاص 
الصدمات أثناء النقل والتداول مع وجود فتحات كافية للتهوية . وبصفة عامة يجب مراعاة أن هنالك 

هدفان رئيسيان الستعمال العبوات وهما :

• تسهيل تداول الثمار.

• حماية الثمار أثناء النقل , التسويق , التداول والتخزين .

وميكن تخزين ثمار الفافاى لفترة 1-3 أسابيع عند درجة رطوبة90- 95% ودرجة احلرارة املثلى هى :- 

• 13ºم  للثمار املكتملة النمو اخلضراء وحتى ربع التلوين باللون املميز للصنف .

• 10ºم  للثمار الناضجة جزئياً )من ربع الى نصف التلوين الكامل( .

• 7ºم  للثمار الناضجة )أكثر من نصف التلوين الكامل( .

ثمار الفافاى التي يتم حصادها خضراء مكتملة النمو ميكن إنضاجها صناعياً بتعريضها  لفترة 24- 48 
ساعة لغاز اإلثيلني بتركيز 100 جزء فى املليون على درجة حرارة º 20م ورطوبة نسبية 90- 95%  حيث يؤدى 
ذلك الى تسريع وجتانس النضج من حيث التلوين وليونة اللب ولكن مع حتسن بسيط أو دون أى حتسن 

ملموس فى النكهة .  مراحل نضج الثمرة اإلنتاج
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  مراحل نضج الثمرة

  

ثمرة فى مرحلة حتول اللون
    )جاهزة للقطف(

ثمرة فى مرحلة حتول اللون
    )جاهزة للقطف(

ثمار جاهزة لإلستهالك
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  اإلنتاج
شجرة الفافاي سريعة النمو وتصل ملرحلة اإلنتاج فى أقل من عام من زراعتها ثم يستمر اإلنتاج طوال 
العام مبعدل 2-4 ثمار أسبوعياً للشجرة فى املتوسط حسب الصنف والرعاية والظروف البيئية السائدة 
. ويقدر  متوسط اإلنتاج السنوي للشجرة بحوالي 40 كجم , غير أن بعض األشجار قد يصل إنتاجها الى 

أكثر من 100 كجم في العام . ويتراوح إنتاج الهكتار بني 40- 45 طن سنوياً .

وميكن للشجرة أن تستمر فى اإلنتاج لعدة أعوام )5-10 أعوام( , ولكن من ناحية اقتصادية يُفضل إزالتها 
وإحاللها بأخرى بعد 3- 4 سنوات من الزراعة ألنه بعد هذه الفترة تبدأ إنتاجية الشجرة عادًة فى التدهور 
كماً وكيفاً حيث يقل احملصول وتصغر حجم الثمار, كما أن الشجرة تصل عادًة الرتفاعات عالية يصعب 

معه جني الثمار وإجراء بعض عمليات اخلدمة األخرى .  

 إنتاج البابين
حتتوى ثمار الفافاي اخلضراء غير مكتملة النمو وأجزاء أخرى من النبات على مادة لبنية حتتوى على بعض 
)Papin( الهاضم للبروتني والذى يستخدم فى تطرية اللحم وتسريع  البابني  , ومن أهمها إنزمي  اإلنزميات 
نضجه . كما يدخل البابني فى العديد من الصناعات الغذائية والدوائية و الصناعية األخرى . فهو يدخل 
فى صناعة اللنب وبعض أنواع معجون األسنان , الصابون , مواد التجميل واملنظفات , باإلضافة إلى بعض 
البابني صناعياً  ويستخدم   . األمراض  بعض  ومعاجلة  الهضم  على  املساعدة  الصيدالنية  املستحضرات 
بعض  أشارت  وقد  دبغها.  قبل  احليوانات  جلود  من  الشعر  وإلزالة  صبغها  قبل  واحلرير  الصوف  ملعاملة 

الدراسات أن حقن حيوانات الذبح مبادة البابني قبل نصف ساعة من ذبحها يؤدى إلى تطرية حلومها .

ويستخرج البابني جتارياً من الثمار اخلضراء غير مكتملة النمو , ويبدأ ذلك عندما يصل عرض الثمرة حوالي 
10 سم , بعمل 3- 4 شقوق سطحية رقيقة رأسية )من قاعة الثمرة لقمتها( فى الصباح الباكر وجمع 
املادة اللبنية املنسابة فى أواني خاصة . يكرر ذلك كل 4- 5 يوم بعمل شقوق أخرى بني الشقوق السابقة 
وجمع املادة اللبنية فى كل مرة حتى يتوقف انسيابها . بعدها جتفف املادة التي مت جمعت سريعاً بواسطة 
الشمس أو بالفرن عند درجة حرارة 55°م , ثم تطحن وتعبأ لالستخدام محلياً أو جتارياً في عمليات تطرية 
اللحم واالستخدامات األخرى .وتكفى حوالي 1500 ثمرة متوسطة احلجم جلمع 600- 700 جرام من البابني 

اجلاف , ويتراوح متوسط إنتاج الهكتار من مادة البابني اجلاف بني 70- 130 كجم .

إنسياب املادة اللبنية التي حتتوى 
على إنزمي البابني



إنتاج الفافاى 20

 اآلفات وطرق مكافحتها

: )Mites( العناكب
يصيب  والذي   ,  )Red spider mite(األحمر العنكبوت  أخطرها  العناكب  من  أنواع  بعد  الفافاى  يصاب 
السطح السفلى للورقة فيظهر عليها نسيج عنكبوتي رقيق تعيش حتته العناكب , وتتغذى على عصارة 
الورقة فتظهر على األوراق املصابة بقع صفراء باهتة بني العروق , تتحول برونزية وتزداد لتغطى كل سطح 
الورقة وتتجمع عليها األتربة . ومع اشتداد اإلصابة تصبح األوراق املصابة متصلبة هشة ,بنية جافة ميتة 
وتسقط مما يقل من كفاءة النبات للقيام بعملية التمثيل الغذائي فتضعف الشجرة وتقل إنتاجيتها. 

كما تؤدى اإلصابة الى ظهور تشوهات على السطح اخلارجي للثمرة أحياناً .

تتم مكافحة العناكب بجمع األوراق املصابة وحرقها بانتظام ملنع انتشار اإلصابة , والرش بإحدى مبيدات 
العناكب مثل مسحوق تورك 50% مبعدل 75 جم / 100 لتر ماء 

زوج من العناكب )Spider mite()األنثى األكبر حجماً ( أعراض اإلصابة بالعناكب على الثمرة                          

       ثمرة مصابة باحلشرة القشرية  

: )Scale insects( الحشرات القشرية

فتمتص  والثمار  األوراق  القشرية  احلشرات  تصيب 
منها العصارة النباتية مما يؤدى الى ظهور بقع صفراء 
ونتيجة   . وموتها  جفافها  ذلك  ويعقب  الورقة  على 
لذلك تتدهور الشجرة ويقل احملصول بشكل ملحوظ 
الثمار  تشوهات على سطح  أيضاً  اإلصابة  . تسبب 
. وتكون  الى نضجها قبل اكتمال منوها  , كما تؤدى 
اإلصابة أكثر انتشارا فى أشجار الفافاي املزروعة بني 
الى  منها  احلشرات  تنتقل  حيث  الهند  جوز  نخيل 

الفافاى .

يمكن مقاومة الحشرات بالرش بمبيد ديمثويت 40% )مستحلب( بمعدل 125 مل / 100 لتر ماء مع إضافة 
لتر زيت معدنى وتكرر المعاملة بعد أسبوع عند الضرورة .
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جذور شجرة فافاى مصابة بالديدان الثعبانية 
وتظهر عليها العقد

: )Nematodes( الديدان الثعبانية
تتطفل الديدان الثعبانية التي توجد بالتربة على جذور الفافاي مكونة بها عقداً تنتشر مع تقدم اإلصابة 
التربة  املغذية من  والعناصر  املاء  انخفاض  معدل امتصاص  لتغطى كل اجملموع اجلذري مما يتسبب في 
ويترتب على ذلك اصفرار األوراق وذبول اجملموع اخلضري وتقزمها وصغر حجم الثمار , مع تدنى اإلنتاجية . 

كما تهاجم الديدان الثعبانية الشتالت باملشتل فتؤدى الى ذبولها وموتها ..

: )Papaya fruit fly( ذبابة الفاكهة
تصيب احلشرة عادًة الثمار التي تنضج على الشجرة , حيث تضع أنثى احلشرة بيضها على الثمرة وعندما 
وعدم صالحيته  وتعفنه  اللب  تلف  الى  يؤدى  مما  الثمرة  لب  على  وتتغذى  اليرقات  تخرج  البيض  يفقس 
لالستهالك مسببة خسارة اقتصادية للمنتج . ويالحظ أن احلشرة ال تصيب الثمار اخلضراء غير الناضجة 
نظراً إلنسياب املادة اللبنية عندما تثقب الثمرة بواسطة احلشرة مما يشير بأن هذه املادة قد تكون واحدة 

من وسائل الدفاع ضد اآلفات التي تتغذى على ثمارالفافاى . 

وتتمثل طرق مكافحة هذه اآلفة فى اآلتي :

• قطف الثمار في الوقت املناسب وعدم تركها على الشجرة حتى مرحلة النضج الكامل . 

• جمع الثمار املصابة واملتساقطة وحرقها .

•استخدام املصائد الفرمونية جلذب ذكور احلشرة للتخلص منها .

• رش األشجار باملبيدات املوصى بها مثل دبتركس 80% )مسحوق( مبعدل 200 جم/ 100لتر ماء أو دميثويت 
40%  )مستحلب( مبعدل 200 مل/ 100 لتر ماء . 

وتكون مكافحة اآلفة بإتباع ما يلى : 

• زراعة شتالت خالية من أعراض اإلصابة .

الثعبانية عن  الديدان  التربة من  التأكد من خلو   •
طريق التحليل اخملتبرى .

الزراعة بحوالي 2- 3 أسابيع  التربة فبل  • تعقيم 
بإحدى معقمات التربة املناسبة .

• استخدام املبيدات املتخصصة مثل مبيد نيماكور 
10% )محبب(  , ينثر فى دائرة قطرها    30-50 سم 
ثم  للشجرة  جم   30 مبعدل  وذلك  الشجرة  حول 
يغطى بالتربة وتروى الشجرة . كما ميكن استخدام 

فيوردان 10% )محبب( أو فايديت مبعدل 25 جم للشجرة , . يضافان بنفس طريقة إضافة نيماكور , ويكرر 
ذلك كل 6 أشهر .  
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: )Mealybug( البق الدقيقى
متتص احلوريات واحلشرات الكاملة لهذه اآلفة العصارة النباتية مما يؤدى إلى تشوه األوراق وتقزم الشجرة 
وضعف إنتاجيتها ، وياُلحظ على األجزاء املصابة من النبات إفرازات شمعية بيضاء تفرزها احلشرة , وتُوجد 
بداخلها البيض واحلوريات واحلشرة الكاملة . كما أن املادة العسلية التي تفرزها احلشرة أيضاً تعد وسطاً 

مناسباً لنمو فطريات العفن األسود .

تكافح اآلفة بالرش مببيد املالثيون مبعدل 250 مل مضافاً اليه 1 لتر زيت معدني / 200لتر ماء.

أعراض اإلصابة بالبق الدقيقى على األوراق )أعلى( وعلى الثمار )أسفل(

أعراض إصابة الثمار بذبابة الفاكهة )الذبابة واضحة 
احلشرة الكاملة لذبابة الفاكهةعلى الثمرة مكتملة النضج(
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أعراض إصابة الثمار بالفطر املسبب ملرض األثنراكنوز

)Damping-off disease( مرض موت البادرات
الفطريات  تهاجم  ، حيث  املستدمية  لألرض  نقلها  بعد  أو  باملشتل  الفافاي  مرض فطرى يصيب شتالت 
املسببة للمرض ساق الشتلة عند سطح التربة . وتكون األعراض فى شكل بقع مائية مما يؤدى الى تعفن 
الساق فى منطقة اإلصابة وحتول لونه للبنى ثم ذبول النبات وموته . ويساعد ارتفاع درجات احلرارة  ونسبة 

رطوبة اجلو والرطوبة األرضية والكثافة العالية للنباتات باملشتل على انتشار املرض .

وتتمثل طرق مكافحة املرض فى اآلتي :

• االهتمام بتحسني صرف التربة .
•  جتنب رطوبة التربة العالية حول الساق .

•  مراعاة عدم تزاحم الشتالت باملشتل .
•  تعقيم التربة حرارياً أو كيميائياً .

•  معاملة البذور قبل الزراعة بإحدى املبيدات املناسبة مثل البنليت مبعدل 3جم من املبيد لكل كجم من 
البذور.

: )Anthracnose( األنثراكنوز
الثمار وتتمثل أعراضه والتي  , يصيب   Collectotrichum gloeosporiodes(( مرض فطرى يسببه الفطر
تظهر على الثمار الناضجة عادًة فى شكل بقع مائية صغيرة دائرية أو غير منتظمة , ثم تكبر هذه البقع 
وتتحول الى بقع غائرة بنية الى سوداء اللون مما يؤدى الى ليونة لب األجزاء املصابة من الثمرة وتصبح ذات 

مذاق غير مستحب وغير صاحلة لالستهالك .

مركبات  بإحدى  الثمار  برش  املرض  يكافح 
 %50 النحاس  كلورو  أوكسى  مثل  النحاس 
)مستحلب( مبعدل 300 جم / 100 لتر ماء . 
مرة كل 2- 4 أسابيع . وللحصول على نتائج 
يبدأ  وقائي  برنامج  عمل  يستحسن  أفضل 
مع عقد الثمار ويستمر حتى اكتمال منوها , 
كما ميكن تقليل احتماالت إصابة الثمار أثناء 
التداول والتخزين مبعاملتها مباء ساخن عند 

درجة حرارة 48 درجة مئوية ملدة 20 دقيقة.
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: )Corynespora leaf spot /Brown leaf spot( تبقع األوراق

مرض فطرى يصيب األوراق , يسببه الفطر )Corynespora cassiicola( وتظهر أعراضه على شكل بقع 
صفراء صغيرة , تكبر وتظهر فى وسطها بقع بنية ومتوت األنسجة فى املنطقة املصابة وتسقط األوراق 

قبل اكتمال منوها مما يؤثر على  النمو اخلضري للشجرة وإنتاجيتها .

ميكن مقاومة املرض عن الطريق الرش مبركبات النحاس بنفس طريقة مكافحة مرض األنثراكنوز .

: )Fruit rot / Root rot(مرض تعفن الجذور والثمار

مرض فطرى يصيب اجلذور والثمار يسببه الفطر) )Phytophthora palmivora مسبباً خسائر كبيرة فى 
اإلنتاج حيث تتعفن اجلذور وتقل كفاءتها فى امتصاص املاء والعناصر املغذية مما يؤدى الى ذبول الشجرة 

أعراض اإلصابة على الثمار مبرض تعفن الثمار

أعراض اإلصابة على الثمار مبرض تعفن الثمار

: )Powdery mildew( البياض الدقيقى
السفلى  السطح  على  أعراضه  تبدأ  فطرى  مرض 
شكل  فى  للعروق  اجملاورة  املناطق  فى  خاصًة   , للورقة 
البقع  بهذه  وقد حتيط   , بقع خضراء شاحبة مصًفرة 
حلقات خضراء داكنة ، ومع تطور املرض يظهر مسحوق 
نفس  تظهر  وقد   . املصابة  الورقة  سطح  على  أبيض 
األعراض على السطح العلوي للورقة ، ويصيب الفطر 
عادًة األوراق القدمية وميكن أن ينتقل منها لألوراق األخرى 

أيضاً .

فى  الصغيرة  الثمار  على  اإلصابة  وتظهر   . وضعفها 
حدة  ازدياد  مع   . لبنية  مادة  تفرز  مائية  بقع  شكل 
اإلصابة تذبل الثمار املصابة وجتف وتسقط . وتساعد 
انتشار  على  الصرف  الثقيلة سيئة  التربة  و  األمطار  

املرض .

بشكل عام يكافح املرض بإتباع ما يلى :

• العناية بالتربة من حيث البناء والصرف .
• ترشيد الري واستخدام أنظمة الري احلديثة كطريقة 

الري بالتنقيط أو بالنافورة .
• الرش باملبيدات املناسبة مثل أوكسى كلورو النحاس 

مبعدل 300 جم / 100 لتر ماء .
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   أعراض اإلصابة بالبياض الدقيقى على 
السطح العلوى للورقة 

أعراض مرض املوزايك الفيروسى على أشجار الفافاى

أعراض إصابة الثمار مبرض البياض الدقيقي

يكافح املرض بإزالة األوراق املصابة والتخلص منها والرش باملبيدات املناسبة بالتوقيت واجلرعة املناسبة 
مثل الكبريت امليكرونى 80% )مسحوق( مبعدل 250 جم / 100 لتر ماء .

: )Papaya mosaic virus( مرض الموزايك الفيروسي
مرض فيروسي يصيب األوراق وتظهر أعراضه على شكل التفاف األوراق املصابة فتتشوه وتكون صغيرة 
احلجم وملونة بخليط من األلوان اخلضراء والصفراء املتداخلة. كما يصيب الثمار فتكون مشوهة رديئة 

النوعية, وتضعف الشجرة املصابة وتدهور ومتوت.  

الفيروسية  اإلصابة  من  احلد  ميكن 
بإتباع ما يلى :

• زراعة شتالت خالية من اإلصابة .
• قلع النباتات املصابة وحرقها .

للمرض  الناقلة  احلشرات  • مكافحة 
مثل حشرة املن .
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: )Papaya apical necrosis( مرض موت القمة
الشجرة في شكل  تاج  احلديثة في قمة  األوراق  أعراضه على  أول  وتظهر  األوراق  فيروسي يصيب  مرض 
اصفرار األوراق و تهدلها, وانحنائها إلى أسفل وتكون صغيرة احلجم ثم جتف . وتكون أعناق األوراق قصيرة 

متصلبة مع تقزم  سالميات ساق الشجرة .

تكون املكافحة بإتباع نفس خطوات مكافحة مرض املوزايك الفيروسي . 
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