-Vاالحتياطات الالزم اتخاذها لإجناح
تقنية �سكوزالتورا
ـ ترتفع ا�ستجابة نبات ال�صبار مع تقنية �سكوزالتورا
بح�سب عمر النباتات .لذلك ،يجب �أال ت�ستخدم هذه
التقنية على النباتات التي يقل عمرها عن �أربع
�سنوات لكي ت�أخذ الوقت الكايف لتتطور ب�شكل
منا�سب وت�شكل هيكلها.
 تعترب مرحلة الإزهار التي تتم عرب تكوين الرباعمالربيعية (الرباعم املزهرة) حا�سمة الزالتها .لذا يجب
احرتام فرتة  30يوم املنا�سبة لتنفيذ هذه التقنية.
 يرتبط الإزهار الذي يحدث خارج املو�سم املعتادعرب تقنية ال�سكوزالتورا ب�شكل وثيق بتكاثر الإزهار
الربيعي .كلما كرث عدد الرباعم املزهرة خالل ف�صل
الربيع كلما �أ�صبح ظهورها بعد االزالة م�ؤكدا .لذا
يجب جتنب ا�ستخدام تقنية ال�سكوزالتورا على
النباتات التي حتمل عددا �أقل من الرباعم املزهرة
لأنها لن تنتج براعم �أخرى من جديد بل �ستنتج فقط
الكفوف .ثم ملاذا يتم ا�ستخدام تقنية ال�سكوزالتورا
على هذه النباتات يف حني �أن الثمار املنتجة بكميات
حمدودة �ستكون �أكرب حجما ليتم بيعها ب�أثمان
مرتفعة خالل ف�صل ال�صيف؟
 -عند تنفيذ تقنية �سكوزالتورا للمرة الأوىل على

مرشوع ولوج املنتوجات املحلية لألسواق
نباتات ال�صبار جنهل بالت�أكيد �إن كانت �ست�ستجيب
ب�شكل �إيجابي �أم ال لهذه التقنية� .إذن يجب القيام
باختبار لبع�ض النباتات التي اختريت ب�شكل ع�شوائي
وذلك يف تاريخني خمتلفني يف�صل بينهما  15يوم،
ويجب اختيار تلك النباتات التي �أزهرت ب�شكل كبري
ذلك �أن النتيجة الإيجابية �أو ال�سلبية �ستكون �أكرث
و�ضوحا.

عادة ما يحدث �إزهار و�إثمار ال�صبار مرة كل �سنة على
دفعة واحدة .يكون الإزهار خالل ف�صل الربيع بينما
تن�ضج الثمار يف ف�صل ال�صيف .وميتد بزوغ براعم
ال�صبار (الأزهار والكفوف ال�صغرية) على مدى
عدة �أ�سابيع بل عدة �أ�شهر ،عموما بني �شهري مار�س
ويونيو .وحتمل النبتة الرباعم املزهرة والأزهار
والكفوف ال�صغرية يف �آن واحد ،بل ميكن �أن حتمل
�أي�ضا فواكه نا�ضجة يف بع�ض الأحيان.

 ال ميكن ا�ستخدام تقنية �سكوزالتورا �سوى يف املناطق ال�ساحلية ،حيث تكون درجات احلرارة معتدلة ن�سبيا ،لأناملناطق القارية حيث تكون موجات احلرارة طويلة ومرتفعة خالل ال�صيف تلحق �أ�رضارا �سواء بالثمار �أو بالرباعم
ال�صغرية التي تظهر بعد عملية االجتثاث بالرغم من �سقيها.
 ميكن ا�ستخدام تقنية �سكوزالتورا يف املناطق ال�ساحلية حتى دون ا�ستعمال عملية ال�سقي لكن �رشط �أن تكوننباتات ال�صبار ممتلئة باملاء لدى تنفيذ هذه التقنية� .إن هطول الأمطار خالل ف�صل الربيع �أو حتى ال�صيف من �ش�أنه
�أن يكون كاف لإجناح هذه التقنية .بخالف ذلك ،وبدون �سقي يجب ترك النباتات تنمو وتطور براعمها الربيعية.

 يرتبط م�ؤ�رش الإزهار اجلديد ب�شكل �إيجابي بعددالكفوف ال�صغرية التي مت ازالتها .بالرغم من �أن
�إزالة هذه الرباعم ال�صغرية هي �أقل �أهمية من �إزالة
الرباعم املزهرة نف�سها ،ال ميكن ترك �أكرث من % 25
من الألواح ال�صغرية وذلك لتحقيق �أق�صى ن�سبة من
الإزهار و�أي�ضا لتجنب ظاهرة التناوب.
 يعتمد �إثمار نبات ال�صبار خارج املو�سم املعتادب�سبب ا�ستخدام تقنية �سكوزالتورا على الظروف
البيئية التي مت غر�س النباتات خاللها .بالن�سبة
للرتبة اخلفيفة التي تتميز بانخفا�ض ن�سبة احتبا�س
املاء من ال�رضوري ممار�سة الري ب�شكل ال�صحيح بعد
�إزالة الرباعم ل�ضمان الإزهار اجلديد� .إن كمية املياه
املخزنة يف الألواح هي كافية لتنمية وتطوير الرباعم
التي تكونت من جديد.

منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
 ،282زنقة حممد بنيزيد ،ال�سوي�سي
 10180الرباط ،املغرب
الهاتف+212537755966 :
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 -Iملاذا يجب تطبيق تقنية
ال�سكوزالتورا على ال�صبار؟

تقنية السكوزالتورا عىل نبتة الصبار

ملاذا هذه التقنية  ,متى وكيف تتم هذه العملية؟
السيد محمد بوجغاغ ،نونرب 2015

تن�ضج الثمار �أ�سا�سا خالل �شهري يوليوز وغ�شت،
لذا تخ�ضع �أ�سعار فاكهة ال�صبار لتقلبات هائلة حيث
تنهار ب�شكل كبري �إبان ذروة الإنتاج .كما ميكن �أن
يت�أخر ن�ضج ثمار ال�صبار يف مناطق معينة ،ويرجع
هذا الت�أخري �إىل املناطق التي تزرع فيها نباتات
ال�صبار (فهي مناطق توجد على علو جد مرتفع ،وبها
منحدرات جبلية وتالل متتد نحو ال�شمال ،وتبقى حتت
الظل طوال �أيام ال�سنة تقريبا يف مناطق قريبة من
املحيط حيث ي�سود ال�ضباب يف الليل لفرتة طويلة،
�إلخ).
يكمن احلل الوحيد املتاح حلد الآن ملعاجلة هذه امل�شكلة
يف ا�ستخدام تقنية ال�سكوزالتورا على نباتات ال�صبار
املنت�رشة يف املزارع لت�أخري مرحلة �إزهار ون�ضج
الثمار وذلك حتى «ال ن�ضع كل البي�ض يف �سلة واحدة».

 .IIماهي تقنية ال�سكوزالتورا؟
ميكننا ا�ستعمال تقنية �سكوزالتورا على نباتات
ال�صبار لت�أخري فرتة �إزهارها ون�ضج ثمارها خارج
الفرتة املعتادة .وتتمثل هذه التقنية يف �إزالة جميع
الرباعم املزهرة والكفوف ال�صغرية خالل مرحلة
الإزهار التام يف ف�صل الربيع .وبعد �إزالة كل الرباعم
حتدث من جديد موجة �أخرى من الإزهار وتظهر
الألواح ال�صغرية اجلديدة بعد � 35إىل 45يوما بعد �إزالتها
بح�سب الظروف املناخية يف ال�سنة .مما ميكن من ت�أخري
عملية ن�ضج الثمار قدر الإمكان خارج وقتها املعتاد
يف ف�صل ال�صيف (يف �شهري يوليوز وغ�شت) .ويف
هذه احلالة تكون الثمار املح�صل عليها �أكرب حجما
و�أكرث لذة وحالوة مع بذور �أقل ولب �أكرث ،فتكون
ذات جودة �أكرب مقارنة مع تلك الثمار التي تنتج يف
ف�صل ال�صيف.
�إن �أف�ضل تقنية للح�صول على �إزهار جديد لل�صبار
على نحو �أمثل هي عندما تتم الإزالة التامة %100
للرباعم املزهرة والأزهار والثمار ال�صغرية
والكفوف ال�صغرية التي تتكون يف ف�صل الربيع
وذلك خالل املرحلة املنا�سبة من الإزهار (اللوحة .)1
حتى ولو مل تتم �إزالة كافة الكفوف اجلديدة برمتها
فال يجب االحتفاظ ب�أكرث  % 25منها مع �رضورة ازالة
كل الرباعم الزهرية.

اللوحة  :1تقنية �سكوزالتورا
 )1الرباعم التي تنتج يف الربيع (مرحلة الإزهار)
)2الرباعم املزهرة ( )Xوالكفوف ال�صغرية ( )Xالتي يجب
�إزالتها من كل نبتة
 )3الإزالة التامة للرباعم املزهرة
 )4النبتات اخلالية من الرباعم الربيعية
 )5ظهور براعم جديدة من � 35إىل  45يوم بعد �إزالتها
 )6مرحلة زيادة حجم الثمار على النباتات التي مل تخ�ضع لتقنية
�سكوزالتورا

غري �أن م�ؤ�رش ظهور براعم مزهرة جديدة ( IFهو
عدد الرباعم املزهرة اجلديدة التي تظهر مكان تلك
التي متت �إزالتها) ينخف�ض ب�شكل كبري وفقا لن�سبة
الكفوف ال�صغرية التي مل تتم �إزالتها (ال�شكل .)1
وبعبارة �أخرى ،كلما تركنا الكفوف ال�صغرية على
حالها على نباتات ال�صبار دون مل�سها كلما قل�صنا
ن�سبة ظهور جديد للرباعم املزهرة� .إن عدم �إزالة
�أي كف �صغري يلغي متاما �أي �إمكانية لظهور براعم
مزهرة جديدة (ال�شكل  .)1يف هذه احلالة (�أي يف
حالة عدم �إزالة  % 100من الكفوف) ،ت�ستمر النباتات
التي متت معاجلتها يف النمو كما تتطور �أي�ضا الكفوف
التي مل تتم �إزالتها لكن بدون �أن تثمر خالل نف�س
ال�سنة� ،إال �أن �إنتاجيتها يف ال�سنة املوالية �ستت�ضاعف
مرتني مقارنة مع ما كان متوقعا.

تكون مرحلة الإزهار التي تتم بظهور براعم
الربيع (الرباعم املزهرة) حا�سمة للم�ضي قدما يف
عملية اجتثاثها لأن هذه املرحلة ت�ؤثر ب�شكل كبري
على معدل ظهور �أزهار جديدة ،ومنو الثمار ووقت
ن�ضجها .مرحلة الإزهار الكامل (�أي بعد تفتح % 50
من الأزهار) تعترب الوقت املنا�سب للقيام باجتثاث
الرباعم بنجاح ،وذلك للرفع من معدل تكرار ظهور
براعم جديدة على م�ستويات مقبولة .متتد هذه الفرتة
حتى نهاية الإزهار (لن تتفتح �أية �أزهار �أخرى) لكن
قبل �سقوط البتالت (اللوحة � ،)2أي يف ظرف زمني
ال يتعدى  30يوما.

وال متنع الألواح ال�صغرية التي مل تتم �إزالتها تكرار
ظهور براعم مزهرة جديدة فقط بل تناف�س ب�شكل
كبري الثمار اجلديدة من حيث تخفي�ض وزنها ون�سبة
ال�سكر فيها ب�شكل كبري.

�إن ازالة الرباعم التي تظهر يف ف�صل الربيع قبل
تفتح الأزهار (اللوحة  )3لن يقل�ص عدد الرباعم التي
�ستظهر من جديد� ،إال �أن ن�ضج الثمار املح�صل عليها
يحدث يف نف�س وقت ن�ضج الفواكه املو�سمية تقريبا،

Figure 1: Indices de réapparition des fruits (IF) en
fonction des pourcentages d'ablation des cladodes
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تقلل �إزالة الرباعم بعد هذه املرحلة (اللوحة  ،)3خا�صة
بعد �سقوط البتالت التي تتزامن عادة مع بداية زيادة
حجم الفاكهة ،من معدل تكرار ظهور �أزهار جديدة
بن�سبة  .% 80لكن �إذا تزامنت الثمار التي ظهرت من
جديد ،خالل مرحلة ازدياد حجمها ،مع حرارة اخلريف
املنخف�ضة (�أقل من  14درجة مئوية) ،فلن ت�صبح
طازجة حتى ف�صل الربيع املوايل .لأن هذه الفواكه
املح�صل عليها يف هذه احلالة تكون �أكرب حجما غري
�أنها تكون �إ�سفنجية ذات ق�رشة �سميكة ويكون اللب
�أقل حالوة وذو لون باهت� .إال �أن ن�ضجها يف هذه
الفرتة يجعل منها رغم ذلك ذات قيمة جتارية عالية
(من � 5إىل  7دراهم �سعر احلبة الواحدة).
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وهو ما ال يتنا�سب مع الهدف الذي ت�سعى �إليه هذه
التقنية .يف هذه املرحلة تكون �إزالة الرباعم �صعبة
جدا حيث تكون جد �صغرية مما ي�صعب عملية �إزالتها.

ﻣﺆﴍ IF

ملحوظة :مت �أخذ ال�صورتني ( )5و( )6يف نف�س اليوم.

بعد �إزالة جميع الرباعم املزهرة والأزهار والثمار
ال�صغرية ب�شكل �سليم ،تظهر الرباعم املزهرة
اجلديدة على النباتات ال�صاحلة لإعادة الإزهار ،بغ�ض
النظر عن ن�سبة الكفوف ال�صغرية التي متت �إزالتها.

	-IIIيف �أي مرحلة من الإزهار علينا القيام
ب�إزالة الرباعم الزهرية و اخل�رضية؟
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ﻣﺆﴍ اﻟﻜﻔﻮف اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ متﺖ إزاﻟﺘﻬﺎ

ال�شكل  :1م�ؤ�رش ظهور براعم مزهرة جديدة ( )IFح�سب ن�سبة �إزالة
الكفوف

اللوحة  : 2مرحلة الإزهار املنا�سبة لتطبيق تقنية �سكوزالتورا
من ( )1الإزهار الكامل (�أي بعد تفتح  % 50من الأزهار) �إىل ( )2نهاية
الإزهار (لن تتفتح �أية �أزهار �أخرى) وقبل �سقوط البتالت (.)C
�أي خالل  30يوم.

اللوحة  :3مراحل غري منا�سبة لتنفيذ تقنية ال�سكوزالتورا
( )1بداية الإزهار (تفتح الأزهار بن�سبة )%1
( )2نهاية الإزهار وبداية ازدياد حجم الثمار بعد �سقوط البتالت ()C

 -IVكيف ميكن متديد فرتة �إنتاج الثمار؟
ان الفرتة  30يوم ،التي تعترب منا�سبة لتنفيذ تقنية
ال�سكوزالتورا التي متتد من مرحلة الإزهار الكامل
(تفتح  % 50من الزهور) �إىل مرحلة نهاية الإزهار
(نهاية مرحلة الإزهار) لكن قبل بداية ازدياد حجم
الثمار،متنح فر�صة كبرية لي�س فقط لت�أخري �إزهار
ون�ضج الثمار لكن �أي�ضا لتوزيع �أف�ضل لإزهار و�إنتاج
الفواكه.

بتنفيذ هذه التقنية كل ع�رشة �أيام (ال�شكل � ،)2أي
� 10+S1=S2أيام ( 25ماي)� 10+S2=S3 ،أيام ( 4يونيو) و
� 10+S3=S4أيام ( 14يونيو).
وعلى هذا النمط يحدث الإزهار على الأرجح بعد 45
يوما من ازالة الرباعم الربيعية� .سنح�صل �آنذاك على
زهور ال�صبار طيلة الفرتة املمتدة من منت�صف �شهر
مار�س �إىل منت�صف �شهر �أكتوبر(ال�شكل .)2

ميكن ازالة الرباعم ،التي تظهر خالل الربيع والذي
ينفذ على بعد فرتات زمنية منتظمة خالل هذه
املرحلة املنا�سبة ،ميكن من توزيع �أف�ضل لن�ضج الفواكه
وجنيها لفرتة طويلة.
لنفرت�ض �أن لدينا ع�رشة هكتارات من نباتات ال�صبار
و�صلت �إىل مرحلة الإزهار الكامل يف  15ماي� ،إذا قمنا
بتنفيذ تقنية �سكوزالتورا يف هذا التاريخ على م�ساحة
ع�رشة هكتارات �سنتمكن من ت�أخري �إنتاج جممل
الثمار خارج املو�سم املعتاد .فلأجل متديد �أف�ضل لفرتة
�إنتاج الثمار ف�إن �أح�سن طريقة هي العمل على املباعدة
بني تواريخ ازالة الرباعم خالل هذه الفرتة املنا�سبة.
ميكننا� ،إذا �أردنا ،ترك هكتارين �سليمني لإنتاج الفواكه
املو�سمية (خالل �شهري يوليوز وغ�شت) ثم ا�ستخدام
تقنية �سكوزالتورا على م�ساحة هكتارين �آخرين خالل
فرتة الإزهار الكامل ( 15 =S1ماي) .بهذا ال�شكل نقوم

ال�شكل  : 2تاريخ الإزهار وبداية ن�ضج الثمار التي حتملها نباتات
ال�صبار التي خ�ضعت لتقنية �سكوزالتورا خالل املراحل الأربع
للإزهار S4,S3,S2,S1 :

متثل هذه الزهور م�صدرا مهما للرحيق بهدف
احل�صول على ع�سل ال�صبار بن�سبة � .% 100إن ن�ضج
الثمار املنت�رشة يف النباتات التي خ�ضعت لتقنية
�سكوزالتورا خالل مرحلة الإزهار الكامل ( )S1لن

يبد�أ �إال بعد نهاية عملية جني الثمار� ،أي ما بني �شهري
يوليوز وغ�شت (بالن�سبة للفواكه املو�سمية) ،يف حني
�أن ن�ضج الثمار املنت�رشة يف النباتات التي خ�ضعت
لتقنية ال�سكوزالتورا خالل املراحل  S4,S3,S2يحدث
نظريا بعد ع�رشة �أيام من املرحلة ال�سابقة .لذا فبعد
اكتمال عملية جني الثمار املنتجة خالل املرحلة S1
ف�إن جني ثمار املرحلة  S4لن تتم �إال بعد مرور ثالثني
يوما.
البد من التو�ضيح �أن الثمار التي تنتج خارج مو�سمها
تكون �أكرب حجما (من � 120إىل  160غرام مقابل 60
و 80غرام بالن�سبة للفواكه املو�سمية) ،و�أكرث حالوة (
 16درجة على مقيا�س برك�س مقابل  12درجة بالن�سبة
للفاكهة املو�سمية) ،كما حتتوي على لب �أكرث ون�سبة
�أقل من البذور� .إن حجم الثمار ومذاقها احللو جدا
ون�سبة اللب القليلة التي حتتوي عليها هي اخلا�صيات
احل�سية التي ي�سعى �إليها امل�ستهلكني لفاكهة ال�صبار،
كما �أن الفاكهة التي تنتج خارج مو�سمها عرب تقنية
�سكوزالتورا �ستكون �أكرث جودة و�أكرث طلبا.
وال تكمن ميزة هذه التقنية يف ت�أخري مرحلة ن�ضج
الثمار فقط بل متكن �أي�ضا من �إنتاج ثمار �أكرب حجما.
يف الواقع� ،إن عدد الرباعم املزهرة التي تظهر من
جديد يكون دوما �أقل من الرباعم التي مت ازالتها يف
البداية ،مما يقلل من املناف�سة بني النوعني .ت�شبه هذه
التقنية القيام بعملية خف للرباعم املزهرة.

ملحوظة :التواريخ الواردة هنا هي لال�ستئنا�س فقط
لتي�سري �رشح التقنية .يف الواقع ،ميكن �أن تتغري
مراحل الإزهار والن�ضج وكذلك مدتها من �سنة لأخرى
بح�سب الظروف املناخية لكل مرحلة.

ال�شكل  : 2تاريخ الإزهار وبداية ن�ضج الثمار التي حتملها نباتات
ال�صبار التي خ�ضعت لتقنية ال�سكوزالتورا خالل املراحل الأربع
للإزهارS4,S3,S2,S1 :

