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الجيدة
ما هي مواصفات الشتلة الجيدة؟

ال�شتلة اجليدة هي التي نتوقع منها اأعلى منتوج ممكن لهدف معني يف ظروف زراعية خمتلفة فال�شتلة املتطورة احلجم 
تعطي منتوجًا اأكرب من تلك االأقل تطورًا، و عندما نرغب يف منتوج مبكر و ال توجد امكانية للتبكري يف الت�شتيل و من 

املف�شل ا�شتعمال �شتلة متطورة احلجم.

و اىل جانب املوا�شفات اخلارجية لل�شتلة كوزنها مثاًل با�شتثناء اجلذور و عدد اأوراقها و �شمك �شاقها اأو عنق جذرها 
هنالك اأهمية للتنا�شب بني اع�شاء ال�شتلة و لون االأوراق و �شالمتها و ن�شارتها و مبنى �شبكة جذور ال�شتلة املتبقية ووزن 
اجلذور و حيويتها و مقدار ما يحيط بها من تربة امل�شتل. و يزداد الطلب يف االأونة االأخرية على اأ�شتال مالئمة للت�شتيل 
اآليًا. كذلك تقا�س جودة ال�شتلة مبوا�شفاتها الداخلية مثل العمر ) اأيام بعد االنبات(، ن�شبة املادة اجلافة فيها، حاالت 
العط�س التي مرت بها، خلل غري ظاهر ) تراكم حر اأو برد مما يئوؤدي اىل االزهار(  و كذلك مقدار ال�شموم املوجودة 

على ال�شتلة و بقايا مواد املكافحة اأو املواد املعدنية التي ا�شتوعبتها ال�شتلة خالل وجودها يف امل�شتل.

و بالن�شبة الأ�شتال الطوبارة فاإننا نقيك مدى تطور جذور ال�شتلة تبعًا لكمية اجلذور التي ت�شاهد على حميط الطوبارة ) 
الكتلة الرتابية( لل�شتلة. كما تعزى اي�شًا اأهمية الأمور اأخرى مثل نوع الرتبة الذي تتكون منه الطوبارة و �شالمة الطوبارة 

و كمية الرطوبة فيها.

و تبعًا للموا�شفات املذكورة ميكن حتديد مدى مالئمة ال�شتلة ملا نتطلبه منها. و تنمو اأ�شتال الطوبارة يف اطباق تتكون 
من قوالب اأو قواطع يف كل قالب منها �شتلة واحدة.

و تعباأ القوالب برتبة خا�شة )فر�شة زرع( و عندما تكون ال�شتلة جاهزة تقلع مع �شبكة جذورها املتما�شكة جيدًا مع الرتبة 
التي تاأخذ �شكل القالب التي كانت موجودة فيه اأو ما يعرف بالطوبارة. و غالبًا ما تكون الطوبارة على �شكل هرم مقلوب.

و ا�شتال الطوبارة التي يتم انتاجها تكون باأقطار خمتلفة و الهدف من اال�شاليب احلديثة املتبعة يف امل�شاتل اليوم هو 
اتاحة تطور ال�شتلة يف حيز �شغري ما امكن اأي وجود عدد كبري من االأ�شتال ب�شكل متزاحم. و الق�شد هو ت�شتيل �شتلة 

�شغرية ما امكن القادرة على تاأدية وظيفتها.

و اال�شعار املرتفعة لوحدات امل�شاحة يف امل�شاتل احلديثة �شاهمت يف طرق هذا االجتاه. و نظرًا لعدم امكانية ال�شيطرة 
على مقدار االنارة )ال�شوء( يف امل�شتل فان زراعة االأ�شتال ب�شكل متزاحم متلي علينا تق�شري فرتة منو ال�شتلة خ�شية 
التظليل املتبادل. و نظرًا للفرتة الق�شرية التي تبقى فيها ال�شتلة يف امل�شتل يتحتم عليها عمل كتلة متما�شكة من اجلذور. 

و بهذه الطريقة نتو�شل اىل عدد اأكرب من االأ�شتال اجليدة يف كل مرت مربع من امل�شتل.



ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
وزارة الزراعة

و للح�شول على اأ�شتال موحدة احلجم ال بد من توفري �شروط الإنبات البذور يف اآن واحد و لنموها ب�شكل موحد. وتعترب 
االأ�شتال اجليدة اقت�شادية رغم الكلفة العالية للبذور امل�شتعملة )ذات اجلودة املمتازة( و املعامالت اخلا�شة التي متر 

بها قبل زراعتها و توفري الظروف املنا�شبة الإنباتها و منوها يف امل�شتل.

ميزات أشتال الطوبارة

متتاز اأ�شتال الطوبارة عن االأ�شتال العادية ذات اجلذور املك�شوفة نظرًا للظروف التي تتوفر يف البيوت البال�شتيكية التي 
تربى فيها اأ�شتال الطوبارة.

و هذه الظروف قابلة لل�شبط و التحكم بف�شل توفر التقنيات املتطورة. و ميكن انتاج اأ�شتال الطوبارة من كافة االنواع 
و طيلة اأ�شهر ال�شنة.

و من مزايا الطوبارة انها مقاومة لظروف اجلفاف بعد ت�شتيلها نظرًا لوجود جمموع جذري متطور يف القالب الرتابي 
الذي يدفن بكامله يف الرتبة دون متزق بع�س اجلذور.

و قد امكن بهذه الطريقة زراعة اأ�شتال من العائلة القثائية ) القرعية( كاخليار و البطيخ و ال�شمام االمر الذي ال يت�شنى 
بطرقة االأ�شتال العادية ذات اجلذور املك�شوفة.

و بف�شل القالب الرتابي )الطوبارة( ميكن ا�شتعمال اأ�شتال �شغرية ن�شبيًا التي تتما�شك جيدًا يف الرتبة حتى يف ظروف 
ال�شيف احلارة. كما ان من ال�شهل رزم و �شحن ا�شتال الطوبارة و نقلها من امل�شتل اىل مكان الت�شتيل باالإ�شافة اىل 

امكانية ت�شتيلها اآليًا )مباكنة الت�شتيل(.

** نقاًل عن مقال خا�س �شادر عن جملة جذور الزراعية، العدد 89، كانون ثاين – �شباط 2007
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