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الف���اح امل�ص���ري اأق���وى حلق���ة يف �صل�صلة املنظوم���ة الزراعية بالكامل، ول���ه دوركبري ومتعاظ���م يف الإقت�صاد 
امل�ص���ري، ويع���د الركيزة الأ�صا�صية لتحقيق اأي نه�صة زراعية ت�ص���ب بالنهاية يف م�صلحة الإقت�صاد الوطني 

وهذا ل يخفى على اأحد ول جدال يف ذلك. 

رغم ذلك يعي�ش الفاح امل�صري معاناة ل تنتهي وحالة من القلق كل مو�صم ح�صاد حلني اإعان احلكومة 
اأ�صع���ار ا�صت���ام حما�صيل���ه، والت���ي غالبا ما تاأتي بعد ف���وات الأوان، وتاأتي غالبا غ���ري ُمر�صية مثلما يحدث 
م���ع املحا�صي���ل ال�صرتاتيجية كل عام مثل القمح والقطن وبنجر ال�صكر وق�صب ال�صكر والأرز، الأمر الذي 
يجع���ل م���ن الأهمي���ة مبكان ت�صعري املحا�صيل الزراعية وو�صع اآلية ثابت���ة وحمددة لتحديد الأ�صعار كل عام 

حتى ل تتكر تلك الأزمة مع موا�صم احل�صاد.

نق���ول ذل���ك مبنا�صب���ة الإنخفا����ش احلاد ال���ذي �صهدته الأ�ص���واق يف الف���رتة الأخرية يف عدد م���ن حما�صيل 
اخل�ص���ر والفاكه���ة، بلغ���ت ذروته���ا يف حم�صول الطماطم ال���ذي تدهورت اأ�صع���اره وهو ما ت�صب���ب يف خ�صائر 
فادح���ة للفاح���ني، الت���ي ت���زرع الطماط���م حالي���اً، لأن و�صول �صعر كيل���و الطماط���م للم�صتهلك ب���� 2.5 اأو 3 
جنيهات، يعنى اأن املُزارع قام ببيعه بجنيه اإىل جنيه ون�صف من املزرعة اأو احلقل، رغم اأن تكلفة زراعة فدان 
الطماط���م، ت���رتاوح م���ن40 اإىل50 األف جني���ه، ح�صب نوعية التق���اوي ومدى توافر اخلدم���ات التي يقدمها 
املزارع لأر�صه مع الإرتفاع الكبري فى اأ�صعار م�صتلزمات الزراعة، من تقاوي واأ�صمدة ومبيدات واأيدي عاملة 

واأجرة الآلت الزراعية واإيجار الأر�ش.

فيج���ب تطبي���ق املادة 29 من الد�صتور التي توؤك���د على اإعان احلكومة لأ�صعار املحا�صيل قبل زراعتها مبدة 
كافي���ة، واأي�ص���ا توف���ري م�صتلزمات الإنت���اج، مبا يوفر هام�ش ربح للف���اح، كما اأن قان���ون الزراعة التعاقدية 
ال�صادر يف 2014، ُي�صري اإىل �صرورة و�صع اآلية لت�صعري املحا�صيل الزراعية، غري اأن هذا القانون غري ُمفعل 

وحبي�ش اأدراج وزارة الزراعة حتى الآن فلماذا ل يتم تطبيقه؟

ل تق���ف معان���اة الفاح���ني اإىل هذا احلد بل اإن التغ���ريات املناخية العنيفة التي ب���داأت ت�صهدها م�صر �صواء 
الإنخفا����ش احل���اد يف درجات احلرارة الذي ي�صل ملرحلة ال�صقيع والإرتفاع احلاد يف درجات احلرارة ت�صبب 
يف اإنخفا�ش اإنتاجية املحا�صيل وت�صبب يف حدوث خ�صائر فادحة كل ذلك ول يجد الفاح املعلومات الكافية، 
لتفادي تلك الأ�صرار فابد من وجود معلومات وتنبوؤات كافية متاحة للفاح ب�صكل موؤ�ص�صي ولي�ش فردي 

لتفادي اأ�صرار تلك التغريات.

يف النهاي���ة لب���د واأن نوؤكد على �ص���رورة الإهتمام بالفاح امل�صري وتلبية كل مطالب���ه واإحتياجاته اإذا اأردنا 
اإحداث نه�صة حقيقية مل�صر.

رئي�س التحرير

الفالح بني مطرقة األسعار وسندان 
التغريات املناخية
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منتجات و�شركات

يحت���وي  كال�س���يوم  نيوماك����س  براف���و 
عل���ى تركيبة متوازن���ة من الكال�س���يوم 
والنيرتوج���ن والبورون وتكم���ن اأهمية 
العنا�س���ر  اأح���د  كون���ه  يف  الكال�س���يوم 
الثانوية ال�س���مادية ال�سرورية يف تغذية 
النبات حيث يلعب دورا اأ�سا�س���يا يف تكوين اجلدر والأغ�س���ية اخللوية 

للنبات.
ويعترب الكال�س���يوم اأي�س���ا عن�س���را اأ�سا�س���يا و�س���روريا لإمت�س���ا�س 
النيرتوج���ن النرتات���ي حي���ث يظه���ر تاأث���ر الت�س���ميد النرتات���ي بعد 

6 فايف مركب يتميز باحتوائه على ن�س���بة مرتفعة من الإك�سينات 
وال�سيتوكينينات واجلربيلينات حيث هو مركب حيوي ذو تاأثرات 

ف�سيولوجية منظمة للعمليات احليوية ومن�سطة لنمو النبات 
وت�سمل التي:-

زيادة معدلت اإنق�س���ام اخلاليا من القمم النامية وكذالك زيادة 
حج���م اخلالي���ا  كما يعمل على  زيادة معدلت تكوين ال�س���عرات 
اجلذرية واجلذور الثانوية وزيادة النمو الطويل للنبات وحت�س���ن 

معدلت التزهر وتكوين حبوب اللقاح والإخ�ساب والعقد و
التغلب على ظاهرة التقزم �س���واء الوراثي اأو الناجت عن الظروف 

البيئية الغر منا�سبة 

�س���هدت  وزارة الزراعة وا�ست�س���الح الأرا�سي، توقيع مذكرة 
تفاه���م بن جلن���ة مبيدات الآف���ات الزراعي���ة، ومكتب متثيل 
�س���ركة باير اإيه جي الدولية، يف جم���ال التدريب للعاملن يف 

جمال املبيدات يف م�سر والباحثن واملهند�سن الزراعين.
وق���ع على املذكرة الدكتور حمم���د اإبراهيم عبد املجيد رئي�س 
جلن���ة مبيدات الآفات الزراعية، و ولي���د حممود عبد العزيز 

مدير املكتب التَّمثيلي ل�سركة باير اإيه جي.
واأ�س���اد وزير الزراعة باجلهود التي تبذلها جلنة املبيدات يف 
الوزارة، يف �سبيل تعزيز ال�ستخدام الآمن والمثل للمبيدات، 
باملعدلت التي ل ت�سر بالن�سان او احليوان او النبات، ف�سال 

ع���ن دورها يف تكثي���ف التدريب والتاأهيل للمهند�س���ن الزراعين، واطالق برنامج 
مطبقي املبيدات، وال�ستفادة من اخلربات العاملية يف هذا املجال.

وا�سار اىل ان اداء املعاهد واملعامل البحثية العاملة يف جمال املبيدات، وحتليل متبقيات 
املبي���دات والعنا�س���ر الثقيل���ة يف الغذي���ة، ومكافحة الآف���ات اأمر يدع���و اىل العجاب 
والفخر، نظرا لل���دور الهام الذي يوؤدونه يف هذا املجال، واحلر�س الدائم على التطوير 

ومواكبة كل ماهو جديد والبحاث والدرا�سات العلمية العاملية يف هذا املجال.

برافو نيوماك�س كال�شيوم ... عمود نباتك الفقري من �شركة برافو للكيماويات الزراعية 

 6 فايف يحتوي على الإك�شينات وال�شيتوكينينات واجلربيلينات من �شركة مانيور لال�شمدة واملخ�شبات الزراعية 

باير توقع مذكرة تفاهم  لتدريب العاملني بالزراعة على املبيدات

الت�سميد بالكال�سيوم على الفور
ومن �س���فات الكال�سيوم كعن�سر اأنه عن�سرا ثابتا غر متحرك لذلك 
ل ينتقل م���ن الأوراق القدمية اإىل الأوراق احلديثة لذلك وجب الر�س 

مبركب برافو نيوماك�س كال�سيوم
كما يعترب الكال�س���يوم العمود الفقري للنبات حيث ي�ساهم ب�سكل كبر 
يف تقوية جدر اخلاليا اخلارجية للنبات مما يجعله هدف �سعبا جدا 

لالآفات التي قد ت�سيبه وبالأخ�س الثاقب منها واملا�س
يتوفر مرك���ب برافو نيوماك�س كال�س���يوم يف حجمن خمتلفن ال� 500 

مللي و اللرت وم�سجل بوزارة الزراعة حتت رقم 5919  

كما يعمل على التحرر من كمون البذور و�س���كون الرباعم وزيادة 
حجم الثمار 

وتاأخر �س���يخوخة النبات وين�س���ط التفريع اجلانبي ويزيد معدل 
تطور البال�سترات اخل�سراء

وين�س���ط  مركب اإنتقال العنا�سر الغذائية خا�سة العنا�سر بطيئة 
احلركة مثل الكال�سيوم  كما اأن ال�سبه بن ال�سيتوكينن والأوك�سن 
تكون م�س���وؤلة عن ال�سكل املورفولوجي للنبات  ويتميز املركب بانه 
حمم���ل عل���ي الطحالب البحرية م���ن ن���وع Ascophyllom وهذا 
الن���وع من الطحالب يتمي���ز بغناه من ال�س���يتوكينن كما اأنه غني 

بالعنا�سر ال�سغرى والكربى ومنظمات النمو الطبيعية

ومن جهت���ه قال الدكت���ور حممد عبداملجي���د رئي�س جلنة 
املبيدات، اأنه وفقا للربوتوكول تقوم �سركة باير بال�سرتاك 
مع اللجنة لإر�ساء �سراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها 
عل���ى الإدارة املتكامل���ة للمحا�س���يل مب�س���ر، والتعاون مع 
اللجنة يف جمال اأن�س���طة مكافحة غ����س وتهريب املبيدات 
يف م�س���ر، وتبادل اخلربات واملعرفة مع اللجنة يف جمال 
ت�سجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغر الكيميائية 
يف م�س���ر، علي اأن تقوم ال�س���ركة بتوفر امل���وارد الالزمة 
للقيام بامل�س���اريع التي �س���يتم التفاق، �س���يقوم كل طرف 

بتكليف ممثل حمدد لالإ�سراف على تطبيق ومتابعة اأي م�سروع مت التفاق عليه .
واأ�س���اف رئي�س جلن���ة املبيدات، ان هذا الربتوكول ي�س���تهدف التف���اق من خالله 
على تدريب خلرباء من اللجنة واملعاهد واملعامل البحثية ذات ال�س���لة بخ�س���و�س 
البطاقات ال�ستدللية وال�س���تخدام الآمن للمركبات وتبادل اخلربات يف جمالت 

التكنولوجية احلديثة من خالل زيارات تبادلية خلرباء الطرفن.
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يحت���وي  كال�س���يوم  نيوماك����س  براف���و 
عل���ى تركيبة متوازن���ة من الكال�س���يوم 
والنيرتوج���ن والبورون وتكم���ن اأهمية 
العنا�س���ر  اأح���د  كون���ه  يف  الكال�س���يوم 
الثانوية ال�س���مادية ال�سرورية يف تغذية 
النبات حيث يلعب دورا اأ�سا�س���يا يف تكوين اجلدر والأغ�س���ية اخللوية 

للنبات.
ويعترب الكال�س���يوم اأي�س���ا عن�س���را اأ�سا�س���يا و�س���روريا لإمت�س���ا�س 
النيرتوج���ن النرتات���ي حي���ث يظه���ر تاأث���ر الت�س���ميد النرتات���ي بعد 

6 فايف مركب يتميز باحتوائه على ن�س���بة مرتفعة من الإك�سينات 
وال�سيتوكينينات واجلربيلينات حيث هو مركب حيوي ذو تاأثرات 

ف�سيولوجية منظمة للعمليات احليوية ومن�سطة لنمو النبات 
وت�سمل التي:-

زيادة معدلت اإنق�س���ام اخلاليا من القمم النامية وكذالك زيادة 
حج���م اخلالي���ا  كما يعمل على  زيادة معدلت تكوين ال�س���عرات 
اجلذرية واجلذور الثانوية وزيادة النمو الطويل للنبات وحت�س���ن 

معدلت التزهر وتكوين حبوب اللقاح والإخ�ساب والعقد و
التغلب على ظاهرة التقزم �س���واء الوراثي اأو الناجت عن الظروف 

البيئية الغر منا�سبة 

�س���هدت  وزارة الزراعة وا�ست�س���الح الأرا�سي، توقيع مذكرة 
تفاه���م بن جلن���ة مبيدات الآف���ات الزراعي���ة، ومكتب متثيل 
�س���ركة باير اإيه جي الدولية، يف جم���ال التدريب للعاملن يف 

جمال املبيدات يف م�سر والباحثن واملهند�سن الزراعين.
وق���ع على املذكرة الدكتور حمم���د اإبراهيم عبد املجيد رئي�س 
جلن���ة مبيدات الآفات الزراعية، و ولي���د حممود عبد العزيز 

مدير املكتب التَّمثيلي ل�سركة باير اإيه جي.
واأ�س���اد وزير الزراعة باجلهود التي تبذلها جلنة املبيدات يف 
الوزارة، يف �سبيل تعزيز ال�ستخدام الآمن والمثل للمبيدات، 
باملعدلت التي ل ت�سر بالن�سان او احليوان او النبات، ف�سال 

ع���ن دورها يف تكثي���ف التدريب والتاأهيل للمهند�س���ن الزراعين، واطالق برنامج 
مطبقي املبيدات، وال�ستفادة من اخلربات العاملية يف هذا املجال.

وا�سار اىل ان اداء املعاهد واملعامل البحثية العاملة يف جمال املبيدات، وحتليل متبقيات 
املبي���دات والعنا�س���ر الثقيل���ة يف الغذي���ة، ومكافحة الآف���ات اأمر يدع���و اىل العجاب 
والفخر، نظرا لل���دور الهام الذي يوؤدونه يف هذا املجال، واحلر�س الدائم على التطوير 

ومواكبة كل ماهو جديد والبحاث والدرا�سات العلمية العاملية يف هذا املجال.

برافو نيوماك�س كال�شيوم ... عمود نباتك الفقري من �شركة برافو للكيماويات الزراعية 

 6 فايف يحتوي على الإك�شينات وال�شيتوكينينات واجلربيلينات من �شركة مانيور لال�شمدة واملخ�شبات الزراعية 

باير توقع مذكرة تفاهم  لتدريب العاملني بالزراعة على املبيدات

الت�سميد بالكال�سيوم على الفور
ومن �س���فات الكال�سيوم كعن�سر اأنه عن�سرا ثابتا غر متحرك لذلك 
ل ينتقل م���ن الأوراق القدمية اإىل الأوراق احلديثة لذلك وجب الر�س 

مبركب برافو نيوماك�س كال�سيوم
كما يعترب الكال�س���يوم العمود الفقري للنبات حيث ي�ساهم ب�سكل كبر 
يف تقوية جدر اخلاليا اخلارجية للنبات مما يجعله هدف �سعبا جدا 

لالآفات التي قد ت�سيبه وبالأخ�س الثاقب منها واملا�س
يتوفر مرك���ب برافو نيوماك�س كال�س���يوم يف حجمن خمتلفن ال� 500 
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كما يعمل على التحرر من كمون البذور و�س���كون الرباعم وزيادة 
حجم الثمار 

وتاأخر �س���يخوخة النبات وين�س���ط التفريع اجلانبي ويزيد معدل 
تطور البال�سترات اخل�سراء

وين�س���ط  مركب اإنتقال العنا�سر الغذائية خا�سة العنا�سر بطيئة 
احلركة مثل الكال�سيوم  كما اأن ال�سبه بن ال�سيتوكينن والأوك�سن 
تكون م�س���وؤلة عن ال�سكل املورفولوجي للنبات  ويتميز املركب بانه 
حمم���ل عل���ي الطحالب البحرية م���ن ن���وع Ascophyllom وهذا 
الن���وع من الطحالب يتمي���ز بغناه من ال�س���يتوكينن كما اأنه غني 

بالعنا�سر ال�سغرى والكربى ومنظمات النمو الطبيعية

ومن جهت���ه قال الدكت���ور حممد عبداملجي���د رئي�س جلنة 
املبيدات، اأنه وفقا للربوتوكول تقوم �سركة باير بال�سرتاك 
مع اللجنة لإر�ساء �سراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها 
عل���ى الإدارة املتكامل���ة للمحا�س���يل مب�س���ر، والتعاون مع 
اللجنة يف جمال اأن�س���طة مكافحة غ����س وتهريب املبيدات 
يف م�س���ر، وتبادل اخلربات واملعرفة مع اللجنة يف جمال 
ت�سجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغر الكيميائية 
يف م�س���ر، علي اأن تقوم ال�س���ركة بتوفر امل���وارد الالزمة 
للقيام بامل�س���اريع التي �س���يتم التفاق، �س���يقوم كل طرف 

بتكليف ممثل حمدد لالإ�سراف على تطبيق ومتابعة اأي م�سروع مت التفاق عليه .
واأ�س���اف رئي�س جلن���ة املبيدات، ان هذا الربتوكول ي�س���تهدف التف���اق من خالله 
على تدريب خلرباء من اللجنة واملعاهد واملعامل البحثية ذات ال�س���لة بخ�س���و�س 
البطاقات ال�ستدللية وال�س���تخدام الآمن للمركبات وتبادل اخلربات يف جمالت 

التكنولوجية احلديثة من خالل زيارات تبادلية خلرباء الطرفن.
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ري

)�س�ؤال مت طرحه اكرث من مرة( :
1-ري���ة الزراع���ة او ري���ة الب���ذرة : هى الرية 

التي تعقب و�شع البذرة يف الرتبة مبا�شرة 
2- ري���ة املحاياة : الري���ة الأويل بعد الإنبات 

ويجب اأن تكون خفيفة. 
3- رية الفطام : الرية الأخرية للمح�شول. 
4- التطوي���ب : ري الأر����ض املعدة للزراعة 

ال�شيفية اأثناء �شهر طوبة ) يناير ( . 
5- الدم����س : ري الأر����ض بعد حرثها اأو بعد 

تخطيطها وقبل زراعتها. 
6- ري���ة كداب���ة اأو بطال���ة : ري الإر����ض بعد 

اإعدادها وبدون اإمتام عملية الزراعة.
7- ف���ك العق���ال : الرية الثاني���ة للمحا�شيل 
ويق�ش���د بها اأنه ميكن اأن يكون الري غزيرا 

على الرية وما يليها. 
8- طفي ال�شراقي : ري الأر�ض اجلافة بعد 

ح�شاد املحا�شيل ال�شتوية. 
9- ي�شنق القناية اأو يغميها: ت�شييق فتحتها. 
10- عقال : ال�شد الذي يعمل بالطني والق�ض 

حلجز املياه يف القناية. 
11- املطل���ق: الفتح���ة اأو الربابخ التي تعمل 
يف القناة الرئي�ش���ية للحق���ل لتغذي القنوات 

الفرعية.

مهند�س
م�سطفى البمباوي

تف�صري  بع�ض م�صطلحات الري
يف الزراعة .. 

12-  ن���زاز : م�ش���رف مفت���وح يج���اور راأ�ض 
الأر����ض وبينه وبني القناة الرئي�ش���ية طريق 

وموازي لهما.
13- ر�شاح : م�شرف مفتوح مال�شق للرتعة 
اأو للقن���اة وم���وازي لها ملنع ر�ش���ح املياه ايل 

الر�ض. 
14- داي���ر : م�ش���رف مفت���وح درج���ة تاني���ة 
ت�ش���ب فيه اأو احلقليات ويجاور ديل الأر�ض 

وموازي لها. 
15- الر�شا : موقف الر�ض من حيث �شهولة 
او �ش���عوبة ريها فالأر�ض ذات الر�شا اجليد 
تقع يف مقدمة الرتعة ويكون ريها �ش���هال اأو 
العك�ض اإذا كانت تقع يف نهاية الرتعة فتكون 

يف اأخر الر�شا ويكون ريها �شعبا. 
16- ري عل���ى ي���د واح���دة : وفي���ه تروى كل 
قناة جهة واح���دة فقط وذلك يف حالة عدم 

انتظام الت�شوية.
كل  ت���روى  وفي���ه   : اليدي���ن  عل���ى  ري   -17
قن���اة على اجلانبني ويك���ون يف حالة انتظام 

الت�شوية. 
18- ال���ري على الطالع : ري الأر�ض اإبتداء 
م���ن اآخر القناة اإىل منبعها ويتبع يف الأر�ض 

امل�شتوية اأو املنحدرة قليال. 

19- ال���ري عل���ى الن���ازل : ري الأر����ض م���ن 
بداي���ة قن���اة ال���ري اإىل اآخره���ا ويتب���ع يف 

الرا�شي �شديدة الإنحدار.
20- ري عل���ى احلامي : ري احلقل ب�ش���رعة 
بتو�ش���يع فتحة القناة ويتبع يف ري الأرا�ش���ي 

الرملية واخلفيفة .
21- ري عل���ى الب���ارد : ري احلق���ل بب���طء 
بت�شييق فتحة الري للقناة ويتبع يف الأرا�شي 

الطينية والثقيلة.
22- ت�ش���ميم : ري احل���وال ب�ش���رعة بحي���ث 
تغل���ق فتحة الري عندما ت�ش���ل املياه لنهاية 
ري  يف  ويتب���ع  امل�ش���اطب  اأو  اخلط���وط 

الفا�شوليا اخل�شراء. 
23- الفط���ام ) الت�ش���ومي ( : من���ع ال���ري 
ووقف���ه متام���ا قرب ح�ش���اد املح�ش���ول يف 
البطاط�ض والبطاطا والقلقا�ض والثوم مبدة 
2-4 اأ�ش���ابيع، وتطلق اأي�ش���ا على منع الري 
قرب ن�ش���ج ثمار البطيخ والكنتالوب خ�شية 
ت�ش���ققها وانفجارها ولزي���ادة حالوتها، كما 
تطلق على منع الري يف احلقول املخ�ش�شة 

لإنتاج التقاوي قبل ح�شادها.
24 - ري على دماغه : رية غزيرة زائدة عن 

احلد املطلوب
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كيف ننتج غذاء خايل من 
متبقيات املبيدات

�أت�سائ��ل كلم��ا ر�أي��ت �إعالنا للت��رع مل�ست�سفي��ات �ل�سرطان �أو 
ملر�س��ى �لف�س��ل �لكل��وي �أو لأمر����ض �لقلب هل فع��ال �لغذ�ء 
�أ�سبح غري �سحي و غري �أمن و هل متبقيات �ملبيد�ت �ملوجودة 
بالأغذية هي �ل�سبب �لرئي�سى ور�ء تلك �لأمر��ض �خلطرية 
�لت��ي تهدد �سحة �لإن�س��ان وحياته بل و تهدد �لأمن �لقومي 
للمجتمع بكاملة و �لإجابة نعم �إن تلوث �لغذ�ء بالكيماويات 
�ل�س��ارة �أح��د �لأ�سب��اب �لرئي�سي��ة لهذة �لأمر����ض �لفتاكة 
ولبد للجميع �أن يتكاتف حتى ن�ستطيع �أن ننتج غذ�ء خاىل 
م��ن �ملبي��د�ت و غ��ري �سار ب�سح��ة �لإن�س��ان و �أوىل �خلطو�ت 
لب��د �أن يك��ون هن��اك و�سع روؤي��ة قومية حلل ه��ذة �مل�سكلة 

بعد �لوقوف على �أ�سبابها �لتي تتمثل فى �لأتي :

مكــــافــــحــــــة
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اإتب�ع طرق التطبيق ال�ص���ليمة و ب�لت�ىل ف�إنه يح�صل على 
حم�ص���ول �ص���عيف و غري �ص���حى و يحتوي على مواد قد 

تكون م�صببة للأمرا�ض اخلطرية.
Ó غياب دور �لرقابة على �ملنتج �لزر�عي

هن�ك العدي���د من القوانني املنظمة لعمل  وزارة الزراعة 
الت���ي تراق���ب الأ�ص���مدة و الكيم�وي����ت الزراعي���ة و التي 
توج���ب ت�ص���جيل اأي كيم�وي����ت زراعي���ة قب���ل تداوله� بل 
و لديه���� األي����ت عديدة ت�ص���من عدم ت�ص���جيل اي مركب 
كيمي�ئي اإىل بعد درا�ص���ة ت�أثريات���ه املختلفة على الرتبة و 
املي�ه و البيئة  و كذلك درا�ص���ة م�صتوي�ت ال�صمية اخل��صة 
به بل و توجب كت�بة مدة الأم�ن قبل احل�ص����د و م�ص���توى 
�صميته على عبواته اإل اأنه من امل�صحك اأن من يطبق عليه 
هذة القوانني هي املوؤ�ص�ص�ت امل�صجلة بوزارة الزراعة من 
�ص���رك�ت ت�ص���تورد من كربى ال�ص���رك�ت الع�ملي���ة و كذلك 
امل�ص����نع املرخ����ض له� م���ن قب���ل وزارة الزراع���ة بينم� 
هن�ك العديد من املنتج�ت فى ال�ص���وق امل�صرى ل تخ�صع 
للرق�بة بحكم اأنه� اإم� اأنه� مت اإ�صترياده� على اأ�ص��ض اأنه� 
مبيدات لل�ص���حة الع�مة اأو مت تعريبه� و مت اإنت�جه� بدون 
ترخي�ض فيم���� يعرف ب�ملبيدات غري ال�ص���رعية و التى ل 
تخ�صع لأي رق�بة و من ال�صعب جدا تتبعه� حقيقة عندم� 
اأت�أم���ل ذلك اأجد اأن الوحيد الذي ي�ص���تطيع منع ذلك هو 
املنتج نف�صة و ذلك فى ح�لة اإذا م� مت مراقبة اإنت�جه من 
املح��صيل املختلفة بحيث يح�صل على دعم م�يل لإنت�جة 
على كل طن خ�ص���ر اأو ف�كهة خ�ىل من املبيدات فى هذة 
احل�لة ف�إن املزارعني ب�أنف�صهم �صيح�ولون ج�هدين عدم 
اإ�ص���تخدام اأي مبيد اأو مركب كيمي�ئي يكون له اأث�ر �ص�مة 
و متبقي����ت فى الثم����ر و من هن� قد ي�ص����أل البع�ض و من 
اأي���ن لن� ب�لأم���وال اللزمة للدعم و م� ه���ى الألي�ت التي 
ميك���ن اأن نطبقه� لتنفيذ ذل���ك  اإن الأج�بة بب�ص����طة اأن 
امل�صتهلك يقبل اأن يدفع اأكرث فى غذاء يت�أكد من �صلمته 
كم� اأن ربح النتج الزراعي ي�ص���ب اأغلبه فى يد الو�ص���يط 
و الت�ج���ر بينم� يع����ين املنتج من اإنخف�����ض قيمة الدخل 
مق�رنة مب� ينفقه من اإ�صتثم�رات ف�إذا ق�مت املح�فظ�ت 

الأ�ستاذ الدكتور 
 هاين عبد�هلل �سرور 
اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم الكيمياء احليوية بكلية الزراعة 
جامعة عني �سم�س

Ó  غي��اب معرفة معظم �ملز�رعني للطرق �ل�سليمة
فى �إ�ستخد�م �لكيماويات �لزر�عية:

اإن املزارع���ون ل يتعم���دون  اإنت����ج ثم����ر حمتوي���ة عل���ى 
متبقي����ت املبيدات و املركب�ت الكيمي�ئية ال�ص����مة و اإمن� 
هو ي�ص���تخدم هذة املركب����ت و هو على ع���دم دراية ت�مة 
مب���� حتتوية م���ن مركب����ت فع�لة و مواد �ص����رة ب�ص���حة 
الإن�ص����ن و لكنه ي�ص���تخدمه� بغر�ض الق�ص�ء على الأف�ت 
الزراعي���ة  الت���ي ق���د ته�ج���م حم�ص���ولة و قد ت�ص���بب له 
خ�ص����ئر اإقت�ص�دية و من اجلدير ب�لذكر اأنه ل ميكنن� اأن 
نطلب من املزارع عدم اإ�ص���تخدام هذة املركب�ت مطلق� و 
لكن يجب اأن نعلم جميع� اأن هذة املركب�ت ت�ص���تخدم فى 
العديد من دول الع�مل املتقدمة اإ�ص���تخدام� ر�صيدا يعتمد 
على معرفة املزارع بنوعية املواد الفع�لة و كيفية ت�أثريه� 
عل���ى الأف�ت و تركيزاته� امل�ص���تخدمة مع كل حم�ص���ول و 
فرتة الأم�ن قبل احل�ص����د الت���ي ينبغى على املزارع عدم 

ح�ص�د ثم�ره قبل مرور هذة الفرتة.
 اإن غي����ب دور الإر�ص����د الزراع���ى ميث���ل اأحد الأ�ص���ب�ب 
الرئي�ص���ية فى عدم �ص���لمة املنتج الزراعى و خ��صة فى 

ثم�ر اخل�ص���روات و الف�كهة لذلك اأرى من ال�صروري بل 
و م���ن الواجب على جميع القط�ع����ت  الع�ملة فى جم�ل 
الإنت����ج الزراعي من مديري�ت الزراعة و كلي�ت الزراعة 
و املراك���ز البحثي���ة الزراعي���ة و كذل���ك املك�ت���ب العلمية 
ل�ص���رك�ت القط�ع اخل�����ض اأن متد املزارع���ني مبعلوم�ت 
فني���ة عن كيفي���ة الوق�ية م���ن الأف�ت الزراعي���ة و كذلك 
اأن�ص���ب طرق املك�فحة و الوق�ية منه� دون اأن يكون هن�ك 
متبقي�ت �ص����مة فى املح�ص���ول و ذلك ع���ن طريق و ر�ض 
عمل م�ص���رتكة مع املزارعني فى حقولهم مع الرنكيز على 
اجل�نب الإقت�ص�دي فى جدوى عملي�ت املق�ومة للأف�ت. 
و التعري���ف ب�لو�ص����ئل احلديثة امل�ص���تخدمة فى عملي�ت 
املق�وم���ة و التي تب���داأ ب�لتغذي���ة املتوازن���ة حيث لحظت 
ف���ى العديد من احل����لت اأن هن�ك اإفراط فى الت�ص���ميد 
الأزوتي ب�ص���بب اأن���ه اأرخ�ض من الأ�ص���مدة البوت��ص���ية و 
الفو�ص���فورية و ب�لت�يل ف�إن املزارع يفرط فى اإ�ص���تخدامة 
عل ح�ص����ب العن��ص���ر الأخري مم� يجعل النب�ت عر�صة 
بدرج���ة اأكرب للإ�ص����ب�ت الفطرية و احل�ص���رية و ب�لت�ىل 
ي�ص���تخدم املزارع العديد من املبي���دات للمك�فحة و بدون  
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كيف ننتج غذاء خايل من 
متبقيات املبيدات

�أت�سائ��ل كلم��ا ر�أي��ت �إعالنا للت��رع مل�ست�سفي��ات �ل�سرطان �أو 
ملر�س��ى �لف�س��ل �لكل��وي �أو لأمر����ض �لقلب هل فع��ال �لغذ�ء 
�أ�سبح غري �سحي و غري �أمن و هل متبقيات �ملبيد�ت �ملوجودة 
بالأغذية هي �ل�سبب �لرئي�سى ور�ء تلك �لأمر��ض �خلطرية 
�لت��ي تهدد �سحة �لإن�س��ان وحياته بل و تهدد �لأمن �لقومي 
للمجتمع بكاملة و �لإجابة نعم �إن تلوث �لغذ�ء بالكيماويات 
�ل�س��ارة �أح��د �لأ�سب��اب �لرئي�سي��ة لهذة �لأمر����ض �لفتاكة 
ولبد للجميع �أن يتكاتف حتى ن�ستطيع �أن ننتج غذ�ء خاىل 
م��ن �ملبي��د�ت و غ��ري �سار ب�سح��ة �لإن�س��ان و �أوىل �خلطو�ت 
لب��د �أن يك��ون هن��اك و�سع روؤي��ة قومية حلل ه��ذة �مل�سكلة 

بعد �لوقوف على �أ�سبابها �لتي تتمثل فى �لأتي :

مكــــافــــحــــــة

حصـــــاد18

اإتب�ع طرق التطبيق ال�ص���ليمة و ب�لت�ىل ف�إنه يح�صل على 
حم�ص���ول �ص���عيف و غري �ص���حى و يحتوي على مواد قد 

تكون م�صببة للأمرا�ض اخلطرية.
Ó غياب دور �لرقابة على �ملنتج �لزر�عي

هن�ك العدي���د من القوانني املنظمة لعمل  وزارة الزراعة 
الت���ي تراق���ب الأ�ص���مدة و الكيم�وي����ت الزراعي���ة و التي 
توج���ب ت�ص���جيل اأي كيم�وي����ت زراعي���ة قب���ل تداوله� بل 
و لديه���� األي����ت عديدة ت�ص���من عدم ت�ص���جيل اي مركب 
كيمي�ئي اإىل بعد درا�ص���ة ت�أثريات���ه املختلفة على الرتبة و 
املي�ه و البيئة  و كذلك درا�ص���ة م�صتوي�ت ال�صمية اخل��صة 
به بل و توجب كت�بة مدة الأم�ن قبل احل�ص����د و م�ص���توى 
�صميته على عبواته اإل اأنه من امل�صحك اأن من يطبق عليه 
هذة القوانني هي املوؤ�ص�ص�ت امل�صجلة بوزارة الزراعة من 
�ص���رك�ت ت�ص���تورد من كربى ال�ص���رك�ت الع�ملي���ة و كذلك 
امل�ص����نع املرخ����ض له� م���ن قب���ل وزارة الزراع���ة بينم� 
هن�ك العديد من املنتج�ت فى ال�ص���وق امل�صرى ل تخ�صع 
للرق�بة بحكم اأنه� اإم� اأنه� مت اإ�صترياده� على اأ�ص��ض اأنه� 
مبيدات لل�ص���حة الع�مة اأو مت تعريبه� و مت اإنت�جه� بدون 
ترخي�ض فيم���� يعرف ب�ملبيدات غري ال�ص���رعية و التى ل 
تخ�صع لأي رق�بة و من ال�صعب جدا تتبعه� حقيقة عندم� 
اأت�أم���ل ذلك اأجد اأن الوحيد الذي ي�ص���تطيع منع ذلك هو 
املنتج نف�صة و ذلك فى ح�لة اإذا م� مت مراقبة اإنت�جه من 
املح��صيل املختلفة بحيث يح�صل على دعم م�يل لإنت�جة 
على كل طن خ�ص���ر اأو ف�كهة خ�ىل من املبيدات فى هذة 
احل�لة ف�إن املزارعني ب�أنف�صهم �صيح�ولون ج�هدين عدم 
اإ�ص���تخدام اأي مبيد اأو مركب كيمي�ئي يكون له اأث�ر �ص�مة 
و متبقي����ت فى الثم����ر و من هن� قد ي�ص����أل البع�ض و من 
اأي���ن لن� ب�لأم���وال اللزمة للدعم و م� ه���ى الألي�ت التي 
ميك���ن اأن نطبقه� لتنفيذ ذل���ك  اإن الأج�بة بب�ص����طة اأن 
امل�صتهلك يقبل اأن يدفع اأكرث فى غذاء يت�أكد من �صلمته 
كم� اأن ربح النتج الزراعي ي�ص���ب اأغلبه فى يد الو�ص���يط 
و الت�ج���ر بينم� يع����ين املنتج من اإنخف�����ض قيمة الدخل 
مق�رنة مب� ينفقه من اإ�صتثم�رات ف�إذا ق�مت املح�فظ�ت 

الأ�ستاذ الدكتور 
 هاين عبد�هلل �سرور 
اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم الكيمياء احليوية بكلية الزراعة 
جامعة عني �سم�س

Ó  غي��اب معرفة معظم �ملز�رعني للطرق �ل�سليمة
فى �إ�ستخد�م �لكيماويات �لزر�عية:

اإن املزارع���ون ل يتعم���دون  اإنت����ج ثم����ر حمتوي���ة عل���ى 
متبقي����ت املبيدات و املركب�ت الكيمي�ئية ال�ص����مة و اإمن� 
هو ي�ص���تخدم هذة املركب����ت و هو على ع���دم دراية ت�مة 
مب���� حتتوية م���ن مركب����ت فع�لة و مواد �ص����رة ب�ص���حة 
الإن�ص����ن و لكنه ي�ص���تخدمه� بغر�ض الق�ص�ء على الأف�ت 
الزراعي���ة  الت���ي ق���د ته�ج���م حم�ص���ولة و قد ت�ص���بب له 
خ�ص����ئر اإقت�ص�دية و من اجلدير ب�لذكر اأنه ل ميكنن� اأن 
نطلب من املزارع عدم اإ�ص���تخدام هذة املركب�ت مطلق� و 
لكن يجب اأن نعلم جميع� اأن هذة املركب�ت ت�ص���تخدم فى 
العديد من دول الع�مل املتقدمة اإ�ص���تخدام� ر�صيدا يعتمد 
على معرفة املزارع بنوعية املواد الفع�لة و كيفية ت�أثريه� 
عل���ى الأف�ت و تركيزاته� امل�ص���تخدمة مع كل حم�ص���ول و 
فرتة الأم�ن قبل احل�ص����د الت���ي ينبغى على املزارع عدم 

ح�ص�د ثم�ره قبل مرور هذة الفرتة.
 اإن غي����ب دور الإر�ص����د الزراع���ى ميث���ل اأحد الأ�ص���ب�ب 
الرئي�ص���ية فى عدم �ص���لمة املنتج الزراعى و خ��صة فى 

ثم�ر اخل�ص���روات و الف�كهة لذلك اأرى من ال�صروري بل 
و م���ن الواجب على جميع القط�ع����ت  الع�ملة فى جم�ل 
الإنت����ج الزراعي من مديري�ت الزراعة و كلي�ت الزراعة 
و املراك���ز البحثي���ة الزراعي���ة و كذل���ك املك�ت���ب العلمية 
ل�ص���رك�ت القط�ع اخل�����ض اأن متد املزارع���ني مبعلوم�ت 
فني���ة عن كيفي���ة الوق�ية م���ن الأف�ت الزراعي���ة و كذلك 
اأن�ص���ب طرق املك�فحة و الوق�ية منه� دون اأن يكون هن�ك 
متبقي�ت �ص����مة فى املح�ص���ول و ذلك ع���ن طريق و ر�ض 
عمل م�ص���رتكة مع املزارعني فى حقولهم مع الرنكيز على 
اجل�نب الإقت�ص�دي فى جدوى عملي�ت املق�ومة للأف�ت. 
و التعري���ف ب�لو�ص����ئل احلديثة امل�ص���تخدمة فى عملي�ت 
املق�وم���ة و التي تب���داأ ب�لتغذي���ة املتوازن���ة حيث لحظت 
ف���ى العديد من احل����لت اأن هن�ك اإفراط فى الت�ص���ميد 
الأزوتي ب�ص���بب اأن���ه اأرخ�ض من الأ�ص���مدة البوت��ص���ية و 
الفو�ص���فورية و ب�لت�يل ف�إن املزارع يفرط فى اإ�ص���تخدامة 
عل ح�ص����ب العن��ص���ر الأخري مم� يجعل النب�ت عر�صة 
بدرج���ة اأكرب للإ�ص����ب�ت الفطرية و احل�ص���رية و ب�لت�ىل 
ي�ص���تخدم املزارع العديد من املبي���دات للمك�فحة و بدون  
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ب�إن�ص����ء اأ�ص���واق جتزئة ت�بع���ة للأ�ص���واق املركزية ل تبيع 
اإل املنت���ج اخل�يل من املبيدات حتى ولو ب�ص���عر اأعلى ف�إن 
اأغلب املواطنني �ص���يلج�أون اإليه� و ي�ص���رتون منه� ل�صم�ن 
�ص���لمة املنتج و �صلمة �صحة م�ص���تهلكيه. و من اجلدير 
ب�لذكر اأن الدولة تدعم امل�ص���درين لتن�ص���يط الت�ص���دير 
و العم���ل على زي����دة تدفق النقد الأجنبي بن�ص���بة 5- 10 
% من قيمة الت�ص���دير و ل اأنك���ر اأهمية ذلك ولكن الأوىل 
هو دعم املنتج ب�ص���رط اإنت�جه لغذاء �ص���حي غري حمتوى 
على مواد �ص�مه حيث اأن الدعم احل�يل ي�صل فى النه�ية 
اإىل امل�صتهلك فى الدول الغربية حيث اأنه خلل ال�صنوات 
الأخرية ن�ص����أت �صرك�ت لت�ص���دير املتج امل�صري ب�أ�صع�ر 
تقرتب من الأ�ص���ع�ر املحلية اإعتم�دا على اأن قيمة الدعم 
�ص���تكون ك�في���ة جلنى الأرب����ح بل اأن الأمر قد و�ص���ل اإىل 
حدود تق��ص���م قيمة الدعم بني بع�ض �ص���رك�ت الت�صدير 
امل�ص���رية و امل�ص���تورد الأجنبى  الذي ي�ص���رتط احل�صول 

على منتج �صليم و غري حمتوي على اأي متبقي�ت.
Ó  غي��اب دور �لبح��ث �لعلم��ي ف��ى توف��ري بد�ئ��ل

مبيد�ت منا�سبة للبيئة �مل�سرية:
عل���ى الرغم من اأن م�ص���ر حتظى بوج���ود عدد كبري من 
كلي����ت الزراع���ة بج�مع�ته� املختلف���ة و كذلك عدد كبري 
م���ن مراكز البح���وث الزراعي���ة الت�بعة ل���وزارة الزراعة 
اإل اأن���ه هن����ك فج���وة كب���رية ب���ني الأبح����ث العلمية فى 
ه���ذة اجله����ت العلمية و بني امل���زارع و م�ص����كلة و كيفية 

التغل���ب عليه���� لبد من و ج���ود خطة اإ�ص���رتاتيجية تعمل 
فيه���� املراكز املتخ�ص�ص���ة على م�ص����كل املنت���ج التى من 
اأهمه���� البحث ع���ن بدائل للمركب�ت الكيمي�ئية ال�ص����مة 
الت���ى ت�ص���تخدم دون قيود ف���ى عملية الإنت����ج النب�تي اإن 
الب�حث���ني عليهم واجب مهنى و اأخلقى اأم�م املجتمع فى 
اأن يرك���زوا اأبح�ثهم العلمية فى املج����ل التطبيقى الذي 
ميكن ب�ص���هولة من خلل تطبيقة توف���ري بدائل للمبيدات 
اإجت���ه اإليه� الع�مل  ولكن لكل بلد و مك�ن ظروف  من�خية 
و طبيعي���ة متي���زه و جتعل لي�ض م� ين��ص���ب بيئة من حلول 
ي�ص���لح لبيئ�ت اأخرى لذلك وجب تقي���م هذة احللول فى 
بيئتن� امل�ص���رية تقيم� ميداني� يعتم���د على جت�رب فعلية 
ف���ى مواقع الأنت����ج وكذلك اإختب�رات معملي���ة دقيقة كم� 
ميكنن���� البح���ث ع���ن و�ص����ئل فى بيئتن���� املحلي���ة ميكنن� 
الأعتم����د عليه���� فى توفري بدائ���ل للمبي���دات الكيمي�ئية 
ال�ص����مة و ذل���ك من خ���لل تن�ص���يط البح���ث العلمي فى 
جم����لت املق�وم���ة الطبيعي���ة و املك�فحة ب�ملفرت�ص����ت و 
املبي���دات الطبيعية و املبيدات احليوي���ة و كذلك اإنتخ�ب 
اأ�ص���ن�ف مق�ومة للأف�ت الزراعي���ة  ل حتت�ج اإىل اإفراط 

فى اإ�صتخدام املبيدات الكيمي�ئية
Ó  غياب �لت�سريعات �ملحفزة لإ�ستخد�م �لو�سائل

�لطبيعية فى عمليات �لأنتاج
اإن منظوم���ة الت�ص���ريع�ت الزراعي���ة الق�ئم���ة اأح���د اأهم 
الأ�ص���ب�ب الرئي�ص���ية امل�ص���ئولة ع���ن تف�قم م�ص���كلة تلوث 

الن�جت الزراعي ببع�ض الكيم�وي�ت ال�ص����رة فعلى الرغم 
من اأن القوانني احل�لية تراقب ب�ص���دة م�صتلزم�ت الأنت�ج 
و تت�بع ال�ص���رك�ت فيم� تنتجه اأو ت�ص���توردة من كيم�وي�ت 
زراعية على الرغم من اأنه من املمكن اأن الإ�صتخدام غري 
الر�ص���يد لهذة املنتج�ت امل�ص���رح به� قد يوؤدي اإىل اإنت�ج 
غذاء يحتوي على مواد �ص����مة التى قد ت�صبب العديد من 
الأمرا�صو من اجلدير ب�لذكر اأنه ل توجد ت�صريع�ت تتيح 
مراقب���ة هذا املنتج و من���ع بيعه ب�لأ�ص���واق املحلية و لبد 
من �ص���دور ت�ص���ريع�ت حتفز الإنت�ج الع�ص���وي و احليوي 
و تك�ف���ئ املنتج الق�در عل���ى اإنت�ج غ���ذاء اأمن من خلل 
حزمة من احلوافز ت�ص���من مزاي� �صعرية للمنتج ال�صليم 
غري املحتوي على مواد �ص�رة كذلك تفعيل الدور الرق�بي 
لهيئ�ت �صلمة الغذاء و حم�ية امل�صتهلك من خلل اإن�ص�ء 

مع�مل ملت�بعة �صلمة الغذاء.
حقيقة م�ذكرته م� هو اإل بع�ض اأ�ص���ب�ب امل�صكلة و اأرجوا 
اأن اأكون قد طرحته� لكل من له وجهة نظر اأو قد ي�ص���نع 
قرارا ملن�ق�ص���ة امل�ص���كلة م���ن كل جوانبه���� و الوقوف على 
جمي���ع اأ�ص���ب�به� و اتخ�ذ خطوات ج�دة حلله���� حيث اأنن� 
جميع� ل�صن� مبن�أى عنه� و �صيح��صبن� الت�ريخ اإن مل نبذل 
كل اجله���د للو�ص���ول ب�أن يكون الغذاء فى ال�ص���وق املحلية 

�صحى و اأمن و خ�ىل من اأي مواد �ص�رة
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ب�إن�ص����ء اأ�ص���واق جتزئة ت�بع���ة للأ�ص���واق املركزية ل تبيع 
اإل املنت���ج اخل�يل من املبيدات حتى ولو ب�ص���عر اأعلى ف�إن 
اأغلب املواطنني �ص���يلج�أون اإليه� و ي�ص���رتون منه� ل�صم�ن 
�ص���لمة املنتج و �صلمة �صحة م�ص���تهلكيه. و من اجلدير 
ب�لذكر اأن الدولة تدعم امل�ص���درين لتن�ص���يط الت�ص���دير 
و العم���ل على زي����دة تدفق النقد الأجنبي بن�ص���بة 5- 10 
% من قيمة الت�ص���دير و ل اأنك���ر اأهمية ذلك ولكن الأوىل 
هو دعم املنتج ب�ص���رط اإنت�جه لغذاء �ص���حي غري حمتوى 
على مواد �ص�مه حيث اأن الدعم احل�يل ي�صل فى النه�ية 
اإىل امل�صتهلك فى الدول الغربية حيث اأنه خلل ال�صنوات 
الأخرية ن�ص����أت �صرك�ت لت�ص���دير املتج امل�صري ب�أ�صع�ر 
تقرتب من الأ�ص���ع�ر املحلية اإعتم�دا على اأن قيمة الدعم 
�ص���تكون ك�في���ة جلنى الأرب����ح بل اأن الأمر قد و�ص���ل اإىل 
حدود تق��ص���م قيمة الدعم بني بع�ض �ص���رك�ت الت�صدير 
امل�ص���رية و امل�ص���تورد الأجنبى  الذي ي�ص���رتط احل�صول 

على منتج �صليم و غري حمتوي على اأي متبقي�ت.
Ó  غي��اب دور �لبح��ث �لعلم��ي ف��ى توف��ري بد�ئ��ل

مبيد�ت منا�سبة للبيئة �مل�سرية:
عل���ى الرغم من اأن م�ص���ر حتظى بوج���ود عدد كبري من 
كلي����ت الزراع���ة بج�مع�ته� املختلف���ة و كذلك عدد كبري 
م���ن مراكز البح���وث الزراعي���ة الت�بعة ل���وزارة الزراعة 
اإل اأن���ه هن����ك فج���وة كب���رية ب���ني الأبح����ث العلمية فى 
ه���ذة اجله����ت العلمية و بني امل���زارع و م�ص����كلة و كيفية 

التغل���ب عليه���� لبد من و ج���ود خطة اإ�ص���رتاتيجية تعمل 
فيه���� املراكز املتخ�ص�ص���ة على م�ص����كل املنت���ج التى من 
اأهمه���� البحث ع���ن بدائل للمركب�ت الكيمي�ئية ال�ص����مة 
الت���ى ت�ص���تخدم دون قيود ف���ى عملية الإنت����ج النب�تي اإن 
الب�حث���ني عليهم واجب مهنى و اأخلقى اأم�م املجتمع فى 
اأن يرك���زوا اأبح�ثهم العلمية فى املج����ل التطبيقى الذي 
ميكن ب�ص���هولة من خلل تطبيقة توف���ري بدائل للمبيدات 
اإجت���ه اإليه� الع�مل  ولكن لكل بلد و مك�ن ظروف  من�خية 
و طبيعي���ة متي���زه و جتعل لي�ض م� ين��ص���ب بيئة من حلول 
ي�ص���لح لبيئ�ت اأخرى لذلك وجب تقي���م هذة احللول فى 
بيئتن� امل�ص���رية تقيم� ميداني� يعتم���د على جت�رب فعلية 
ف���ى مواقع الأنت����ج وكذلك اإختب�رات معملي���ة دقيقة كم� 
ميكنن���� البح���ث ع���ن و�ص����ئل فى بيئتن���� املحلي���ة ميكنن� 
الأعتم����د عليه���� فى توفري بدائ���ل للمبي���دات الكيمي�ئية 
ال�ص����مة و ذل���ك من خ���لل تن�ص���يط البح���ث العلمي فى 
جم����لت املق�وم���ة الطبيعي���ة و املك�فحة ب�ملفرت�ص����ت و 
املبي���دات الطبيعية و املبيدات احليوي���ة و كذلك اإنتخ�ب 
اأ�ص���ن�ف مق�ومة للأف�ت الزراعي���ة  ل حتت�ج اإىل اإفراط 

فى اإ�صتخدام املبيدات الكيمي�ئية
Ó  غياب �لت�سريعات �ملحفزة لإ�ستخد�م �لو�سائل

�لطبيعية فى عمليات �لأنتاج
اإن منظوم���ة الت�ص���ريع�ت الزراعي���ة الق�ئم���ة اأح���د اأهم 
الأ�ص���ب�ب الرئي�ص���ية امل�ص���ئولة ع���ن تف�قم م�ص���كلة تلوث 

الن�جت الزراعي ببع�ض الكيم�وي�ت ال�ص����رة فعلى الرغم 
من اأن القوانني احل�لية تراقب ب�ص���دة م�صتلزم�ت الأنت�ج 
و تت�بع ال�ص���رك�ت فيم� تنتجه اأو ت�ص���توردة من كيم�وي�ت 
زراعية على الرغم من اأنه من املمكن اأن الإ�صتخدام غري 
الر�ص���يد لهذة املنتج�ت امل�ص���رح به� قد يوؤدي اإىل اإنت�ج 
غذاء يحتوي على مواد �ص����مة التى قد ت�صبب العديد من 
الأمرا�صو من اجلدير ب�لذكر اأنه ل توجد ت�صريع�ت تتيح 
مراقب���ة هذا املنتج و من���ع بيعه ب�لأ�ص���واق املحلية و لبد 
من �ص���دور ت�ص���ريع�ت حتفز الإنت�ج الع�ص���وي و احليوي 
و تك�ف���ئ املنتج الق�در عل���ى اإنت�ج غ���ذاء اأمن من خلل 
حزمة من احلوافز ت�ص���من مزاي� �صعرية للمنتج ال�صليم 
غري املحتوي على مواد �ص�رة كذلك تفعيل الدور الرق�بي 
لهيئ�ت �صلمة الغذاء و حم�ية امل�صتهلك من خلل اإن�ص�ء 

مع�مل ملت�بعة �صلمة الغذاء.
حقيقة م�ذكرته م� هو اإل بع�ض اأ�ص���ب�ب امل�صكلة و اأرجوا 
اأن اأكون قد طرحته� لكل من له وجهة نظر اأو قد ي�ص���نع 
قرارا ملن�ق�ص���ة امل�ص���كلة م���ن كل جوانبه���� و الوقوف على 
جمي���ع اأ�ص���ب�به� و اتخ�ذ خطوات ج�دة حلله���� حيث اأنن� 
جميع� ل�صن� مبن�أى عنه� و �صيح��صبن� الت�ريخ اإن مل نبذل 
كل اجله���د للو�ص���ول ب�أن يكون الغذاء فى ال�ص���وق املحلية 

�صحى و اأمن و خ�ىل من اأي مواد �ص�رة



ال�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحى املعاجلة فى الزراعة
الكود امل�صرى رقم )501( ل�صنة 2015

الكود امل�س���ري رقم )501( ل�س���نة 2015ه���و: مقيا�ص للخوا�ص الكيميائي���ة والفيزيائية 
والبيولوجية ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة، الناجتة من حمطات املعاجلة املوزعة على 
اأنحاء اجلمهورية، للحكم على درجة جودتها ومدي �س���احيتها، لل�س���ماح با�ستخدامها 
يف ري الأنواع النباتية املختلفة، حتت �س���روط و�س���وابط حم���ددة لكل درجة من درجات 

املعاجلة.
ا�س���تمرت فرتة حتديث الكود امل�س���ري رقم )501( ثاث �س���نوات حتى تاريخ �س���دوره 
عام 2015، حيث اعتمد التحديث على درا�سات وجتارب حملية وتقارير واأبحاث واأكواد 

عاملية على النحو التايل:
)اأول( الدرا�سات املحلية:اأجريت جتارب باملزرعة التجريبة بجرجا – حمافظة �سوهاج 

باإ�س���تخدام مياه �سرف �س���حي معاجلة يف ري حما�سيل �س���يفية مو�سم )2013( مثل : 
ال���ذرة ودوار ال�س���م�ص والكركدي���ه، كم���ا مت زراعة حما�س���يل فاكهة مثل الت���ن الأبي�ص 
والزيت���ون والرمان، ويف املو�س���م ال�س���توي )2013 /2014( مت زراعة فول بلدي وحم�ص 
وعد�ص، وقد مت تنفيذ هذه التجارب بالتن�سيق مع ال�سركة القاب�سة ملياه ال�سرب وال�سرف 
ال�س���حي يف اإطار برنامج الأمم املتحدة مل�س���روعات البيئة )UNEP(، كما اإعتمدت 
الدرا�س���ات املحلية علي التج���ارب والبحوث التي اأجريت مبعهد بحوث الأرا�س���ي واملياه 
والبيئ���ة مبركز البح���وث الزراعية ) ARC (، وت�س���مل هذه الدرا�س���ات: ميكانيكيات 
اإمت�س���ا�ص العنا�س���ر املختلفة من الرتبة )الإمت�س���ا�ص احليوي – الإمت�سا�ص احلر ( 
pH الرتبة علي تثبيت العنا�سر الثقيلة – تاآثري ملوحة مياه ال�سرف ال�سحي  – تاآثري 

مـــــــــوارد مائيـــــــــة

حصـــــاد22

املعاجلة علي اإنتاجية املحا�س���يل – اإختيار املحا�س���يل املنا�س���بة لكل درجة من درجات 
املعاجلة ملياه ال�سرف ال�سحي.

) ثانياآ ( الدرا�س���ات العاملية : اإعتمدت معظم اأكواد دول العامل مبا فيهم الدول العربية 
مث���ل: لبنان – الأردن – ال�س���عودية – املغرب وغريهم ، على تطبيق اإر�س���ادات منظمة 
 )EPA US ( واإر�سادات هيئة حماية البيئة الأمريكية )WHO( ال�سحة العاملية
...حي���ث تطبق اإر�س���ادات منظمة ال�س���حة العاملية )2006( لتحديد املعايري ال�س���حية 
لإعادة اإ�س���تخدام مياه ال�س���رف ال�س���حي يف الزراعة ) اإنتاج املحا�س���يل الغذائية التي 
توؤكل نيئة اأو م�س���نعة او جمففة ( ويف هذا ال�س���ياق، فقد حددت منظمة ال�سحة العاملية 

فرتة حياة املمر�سات يف احلماآة والأر�ص الزراعية وعلى النباتات على النحو التايل:
احلماآة: الفريو�سات اأقل من 50 يوم – انواع البكترييا اأقل من 30 يوم – الربوتوزوا اأقل 

. �سهور  عدة  من 15 يوم – الديدان 
الرتب���ة الزراعي���ة: الفريو�س���ات اأقل م���ن 20 يوم – اأن���واع البكترييا اأقل م���ن 50 يوم – 

الربوتوزوا اأقل من 15 يوم – الديدان عدة �سهور
)3(عل���ي النبات: الفريو�س���ات اأقل من 15 ي���وم – اأنواع البكترييا م���ن5 ايل 30 يوم – 

الربوتوزوا اأقل من 2 يوم – الديدان اأقل من 30 يوم.

النبات��ات واملحا�صي��ل املحظ��ور وامل�صم��وح بريه��ا مبي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي 
املعاجلة: 

ي�س���م الكود رقم ) 501( ل�سنة 2015 النباتات واملحا�سيل املحظور وامل�سموح ريها مبياه 
ال�س���رف ال�س���حى املعاجلة، وفيه حتديد ال�س���تخدامات الزراعية املحظور ريها مبياه 

ال�سرف ال�سحي املعاجلة على النحو التايل:-
يحظر ا�س���تخدام مياه ال�س���رف ال�س���حى املعاجلة – اأيا كان م�ستوى املعاجلة – يف ري 

دكتور
 حمم�د نوف�ل 
اأ�ضتاذ الأرا�ضي واملياه والبيئة مبركز البحوث الزراعية

حما�سيل اخل�سر التي توؤكل نيئة.
يحظر ا�س���تخدام مياه ال�س���رف ال�سحي للدرجة )د( يف ري اأي حما�سيل غذائية �سواء 
اخل�س���روات اأو املحا�س���يل احلقلية اأو حما�س���يل الفاكه���ة بجميع اأنواعها اأو حما�س���يل 

النباتات الطبية.
يحظر ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحى املعاجلة بدرجات املعاجلة )ب(، )ج(، )د( يف 

ري امل�سطحات اخل�سراء للمن�ساآت التعليمية اأو املتنزهات العامة اأو اخلا�سة.
وفقاً للكود امل�س���رى رقم )501( ل�سنة 2015: ت�س���نف النباتات واملحا�سيل التي ي�سمح 
بريها مبياه ال�س���رف ال�سحى املعاجلة اإىل اأربعة جمموعات زراعية تنق�سم بدورها اإىل 
ثماين ع�س���رة جمموعة فرعية وقد مت هذا التق�س���يم بناءاآ على مراجعة الظروف املحلية 
لتنا�سب اإعادة اإ�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة بدرجاتها الأربع كما هو مو�سح 

باجلدول الأتي:

جدول ت�صني��ف النباتات واملحا�صيل امل�صموح بريه��ا مبياه ال�صرف ال�صحى 
املعاجلة
درجة 
التو�سيفاملجموعة الزراعيةاملعاجلة

اأ

مج 1-1 امل�سطحات 
اخل�سراء للمن�ساآت 

التعليمية واملتنزهات 
العامة واخلا�سة

النجيل بكافة اأنواعه ونباتات ال�سور والزهور 
بجميع اأنواعها

مج 1-2 حما�سيل 
الفاكهة

الفاكهة التى توؤكل طازجة بدون تق�سري مثل: 
التفاح وامل�سم�ص واخلوخ والعنب، الخ.

ب

مج 2-1 حما�سيل 
احلبوب اجلافة 

واخل�سر املطبوخة 
وامل�سنعة

اخل�سروات باأنواعها )امل�سنعة( واملحا�سيل 
ال�سرتاتيجية اجلافة بكافة اأنواعها مثل: 

القمح-الذرة-ال�سعري-الأرز-الفول-العد�ص-
ال�سم�سم .

مج 2-2 حما�سيل 
الفاكهة

جميع اأنواع اأ�سجار الفاكهة م�ستدمية 
ومت�ساقطة الأوراق مثل: املوالح-الزيتون-
النخيل-املاجنو-البيكان-الرمان-التن 

بغر�ص التجفيف.
مج2-3 حما�سيل 

النباتات الطبية
مثل:الين�سون-الكركديه-الكمون-

الربدقو�ص-اخللة-احللبة-املغات-ال�سمر-
البابوجن-املرمرية
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درجة 
التو�سيفاملجموعة الزراعيةاملعاجلة

اأ

مج 1-1 امل�سطحات 
اخل�سراء للمن�ساآت 

التعليمية واملتنزهات 
العامة واخلا�سة

النجيل بكافة اأنواعه ونباتات ال�سور والزهور 
بجميع اأنواعها

مج 1-2 حما�سيل 
الفاكهة

الفاكهة التى توؤكل طازجة بدون تق�سري مثل: 
التفاح وامل�سم�ص واخلوخ والعنب، الخ.

ب

مج 2-1 حما�سيل 
احلبوب اجلافة 

واخل�سر املطبوخة 
وامل�سنعة

اخل�سروات باأنواعها )امل�سنعة( واملحا�سيل 
ال�سرتاتيجية اجلافة بكافة اأنواعها مثل: 

القمح-الذرة-ال�سعري-الأرز-الفول-العد�ص-
ال�سم�سم .

مج 2-2 حما�سيل 
الفاكهة

جميع اأنواع اأ�سجار الفاكهة م�ستدمية 
ومت�ساقطة الأوراق مثل: املوالح-الزيتون-
النخيل-املاجنو-البيكان-الرمان-التن 

بغر�ص التجفيف.
مج2-3 حما�سيل 

النباتات الطبية
مثل:الين�سون-الكركديه-الكمون-

الربدقو�ص-اخللة-احللبة-املغات-ال�سمر-
البابوجن-املرمرية
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ج

مج 3-1 حما�سيل 
احلبوب اجلافة 

وحما�سيل الفاكهة 
وحما�سيل النباتات 

الطبية الواردة 
باملجموعة )ب(

نف�ص النواع بال�سافة اإىل نبات عباد ال�سم�ص 
ونبات بنجر ال�سكر ب�سرط عدم ا�ستخدام 

طريقة الرى بالر�ص

مج 3-2 البذور غري 
الغذائية

جميع بذور الإكثار للمحا�سيل الغذائية 
الرئي�سية مثل: القمح- الذرة- بذور 

اخل�سروات بكافة اأنواعها ب�سرط زراعة هذه 
البذور فى اماكنها امل�ستدمية فيما بعد.

مج 3-3 جميع اأنواع 
ال�ستات والتى يتم 
نقلها بعد ذلك اإىل 
احلقول امل�ستدمية.

مثل: �ستات الزيتون- الرمان- املوالح- 
خلفات املوز- ف�سائل النخيل- �ستات التن- 

املاجنو- التفاح- الكمرثى.

مج 3-4 الورود وزهور 
القطف

مثل: الورد البلدى- ورد الن�سر- جمموعة 
الأب�سال مثل اجلاديول�ص وع�سفور اجلنة 

وكافة اأنواع نباتات الزينة.
مج 3-5 ال�سجار 

املائمة لت�سجري الطرق 
ال�سريعة والأحزمة 

اخل�سراء

مثل: الكازورينا- الكافور- الدفلة- الأثل- 
اأنواع نخيل الزينة.

مج 3-6 جميع 
حما�سيل اللياف

مثل: القطن- الكتان- اجلوت- التيل.

مج3-7 حما�سيل 
الأعاف النجيلية 

والبقولية

مثل: اأنواع ال�سورجم واأنواع النفل.

مج 3-8 التوت لنتاج 
حرير القز

مثل: جميع اأ�سناف التوت.

مج 3-9 جميع م�ساتل 
نباتات وا�سجار الزينة

مثل: الفيك�ص ديكورا- الفيك�ص نيتدا- 
ال�سفندر- الأك�سيا.

د

مج 4-1 حما�سيل 
الكتلة احليوية ال�سلبة

جميع املحا�سيل التى يتم حتويلها اإىل فحم 
)اأقرا�ص م�سغوطة( مثل: ال�سف�ساف 

واحلور واملورجنا.
مج 4-2 حما�سيل 

الكتلة احليوية ال�سائلة
جميع حما�سيل اإنتاج وقود الديزل احليوى 

وزيوت الطاقة مثل: فول ال�سويا- بذور 
اللفت- اجلوجوبا- اجلاتروفا- اخلروع.

مج 4-3 حما�سيل اإنتاج 
ال�سليولوز

جميع املحا�سيل غري الغذائية لنتاج 
اجللوكوز وم�ستقاته مثل: الإيثانول- حم�ص 

اخلليك- اليثانول اجليل.
مج 4-4 ال�سجار 

اخل�سبية
جميع الأ�سجار لإنتاج الأخ�ساب مثل : الكايا- 

الكافور- املاهوجنى.

مج : جمموعة.
وقد اأعتمد الكود امل�سري )501( ل�سنة 2015  عند اإختيار املح�سول املنا�سب لكل درجة 

من درجات املعاجلة علي جمموعة من التحوطات والتي منها:
اإتباع طريقة الري املنا�سبة لكل درجة من درجات املعاجلة .

يوؤخذ يف الإعتبار فرتة بقاء املمر�سات حية علي املزروعات .
غ�سيل املحا�سيل وتطهريها قبل الأكل .

توفري الأحذية والقفازات واملاب�ص لعمال الزراعة .

بع�ض تطبيقات الكود امل�صري :
مت اإفتتاح حمطة معاجلة ثاثية ملياه ال�سرف ال�سحي يف مدينة 6 اأكتوبر بطاقة اإنتاجية 
100 الف مرت مكعب يومياآ بتاريخ 6 فرباير 2016، حيث ت�سمل مراحل املعاجلة : مرحلة 
الف�س���ل للمواد ال�س���لبة الع�س���وية واملعدنية – مرحل���ة املر�س���حات باأنواعها – مرحلة 
اأو  بالكلور  التطهري  واأخرياآ مرحلة  الأك�س���دة امليكروبية والهوائية  الرت�س���يب – مرحلة 
الأوزون للتخل�ص من البكترييا والفريو�س���ات وبوي�س���ات النيماتودا املر�سية، مع مراعاة 
تركيز العنا�س���ر الثقيلة لت�س���ل ايل املعدل امل�س���موح به، وبذلك ت�سلح هذه النوعية من 

املياه املعاجلة ثاثياآ لري جميع املحا�سيل الغذائية الزراعية بكافة انواعها.
مت ت�سغيل حمطتي معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي كيما )1( وكيما) 2( يف اأ�سوان بتاريخ 
29 يناير 2017 لإنتاج مياه معاجلة ثنائياآ بطاقة اإنتاجية 75 الف مرت مكعب يومياآ،حيث 

من املقرر تغري النظام لت�سبح معاجلة ثاثة يف نهاية عام 2017.
جميع اأكواد العامل ت�سمح بزراعة املحا�سيل املنتجة للزيوت ومنها حم�سول دوار ال�سم�ص 
باإ�س���تخدام مياه �س���رف �س���حي معاجلة اأولياآ اأو ثنائياآ، وهى تقاب���ل الدرجة الثالثة من 

الكود امل�سري ) منخف�سة التكاليف(.



حصـــــاد24

ج

مج 3-1 حما�سيل 
احلبوب اجلافة 

وحما�سيل الفاكهة 
وحما�سيل النباتات 

الطبية الواردة 
باملجموعة )ب(

نف�ص النواع بال�سافة اإىل نبات عباد ال�سم�ص 
ونبات بنجر ال�سكر ب�سرط عدم ا�ستخدام 

طريقة الرى بالر�ص

مج 3-2 البذور غري 
الغذائية

جميع بذور الإكثار للمحا�سيل الغذائية 
الرئي�سية مثل: القمح- الذرة- بذور 

اخل�سروات بكافة اأنواعها ب�سرط زراعة هذه 
البذور فى اماكنها امل�ستدمية فيما بعد.

مج 3-3 جميع اأنواع 
ال�ستات والتى يتم 
نقلها بعد ذلك اإىل 
احلقول امل�ستدمية.

مثل: �ستات الزيتون- الرمان- املوالح- 
خلفات املوز- ف�سائل النخيل- �ستات التن- 

املاجنو- التفاح- الكمرثى.

مج 3-4 الورود وزهور 
القطف

مثل: الورد البلدى- ورد الن�سر- جمموعة 
الأب�سال مثل اجلاديول�ص وع�سفور اجلنة 

وكافة اأنواع نباتات الزينة.
مج 3-5 ال�سجار 

املائمة لت�سجري الطرق 
ال�سريعة والأحزمة 

اخل�سراء

مثل: الكازورينا- الكافور- الدفلة- الأثل- 
اأنواع نخيل الزينة.

مج 3-6 جميع 
حما�سيل اللياف

مثل: القطن- الكتان- اجلوت- التيل.

مج3-7 حما�سيل 
الأعاف النجيلية 

والبقولية

مثل: اأنواع ال�سورجم واأنواع النفل.

مج 3-8 التوت لنتاج 
حرير القز

مثل: جميع اأ�سناف التوت.

مج 3-9 جميع م�ساتل 
نباتات وا�سجار الزينة

مثل: الفيك�ص ديكورا- الفيك�ص نيتدا- 
ال�سفندر- الأك�سيا.

د

مج 4-1 حما�سيل 
الكتلة احليوية ال�سلبة

جميع املحا�سيل التى يتم حتويلها اإىل فحم 
)اأقرا�ص م�سغوطة( مثل: ال�سف�ساف 

واحلور واملورجنا.
مج 4-2 حما�سيل 

الكتلة احليوية ال�سائلة
جميع حما�سيل اإنتاج وقود الديزل احليوى 

وزيوت الطاقة مثل: فول ال�سويا- بذور 
اللفت- اجلوجوبا- اجلاتروفا- اخلروع.

مج 4-3 حما�سيل اإنتاج 
ال�سليولوز

جميع املحا�سيل غري الغذائية لنتاج 
اجللوكوز وم�ستقاته مثل: الإيثانول- حم�ص 

اخلليك- اليثانول اجليل.
مج 4-4 ال�سجار 

اخل�سبية
جميع الأ�سجار لإنتاج الأخ�ساب مثل : الكايا- 

الكافور- املاهوجنى.

مج : جمموعة.
وقد اأعتمد الكود امل�سري )501( ل�سنة 2015  عند اإختيار املح�سول املنا�سب لكل درجة 

من درجات املعاجلة علي جمموعة من التحوطات والتي منها:
اإتباع طريقة الري املنا�سبة لكل درجة من درجات املعاجلة .

يوؤخذ يف الإعتبار فرتة بقاء املمر�سات حية علي املزروعات .
غ�سيل املحا�سيل وتطهريها قبل الأكل .

توفري الأحذية والقفازات واملاب�ص لعمال الزراعة .

بع�ض تطبيقات الكود امل�صري :
مت اإفتتاح حمطة معاجلة ثاثية ملياه ال�سرف ال�سحي يف مدينة 6 اأكتوبر بطاقة اإنتاجية 
100 الف مرت مكعب يومياآ بتاريخ 6 فرباير 2016، حيث ت�سمل مراحل املعاجلة : مرحلة 
الف�س���ل للمواد ال�س���لبة الع�س���وية واملعدنية – مرحل���ة املر�س���حات باأنواعها – مرحلة 
اأو  بالكلور  التطهري  واأخرياآ مرحلة  الأك�س���دة امليكروبية والهوائية  الرت�س���يب – مرحلة 
الأوزون للتخل�ص من البكترييا والفريو�س���ات وبوي�س���ات النيماتودا املر�سية، مع مراعاة 
تركيز العنا�س���ر الثقيلة لت�س���ل ايل املعدل امل�س���موح به، وبذلك ت�سلح هذه النوعية من 

املياه املعاجلة ثاثياآ لري جميع املحا�سيل الغذائية الزراعية بكافة انواعها.
مت ت�سغيل حمطتي معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي كيما )1( وكيما) 2( يف اأ�سوان بتاريخ 
29 يناير 2017 لإنتاج مياه معاجلة ثنائياآ بطاقة اإنتاجية 75 الف مرت مكعب يومياآ،حيث 

من املقرر تغري النظام لت�سبح معاجلة ثاثة يف نهاية عام 2017.
جميع اأكواد العامل ت�سمح بزراعة املحا�سيل املنتجة للزيوت ومنها حم�سول دوار ال�سم�ص 
باإ�س���تخدام مياه �س���رف �س���حي معاجلة اأولياآ اأو ثنائياآ، وهى تقاب���ل الدرجة الثالثة من 

الكود امل�سري ) منخف�سة التكاليف(.

ية
راع

الز
ية 

نم
للت

يل 
الن

كة 
�شر

 
ي

او
قــ

تــ
 -

ت 
دا

يــ
مب

 -
ف 

ال
عــ

- أ
ة 

يــ
اع

زر
ت 

ــا
صب

خ
 م

- 
دة

مــ
ســ

  أ
ية

اع
زر

ت 
ارا

ش
ست

- إ
ت 

ال
شت

 2 
رة

او
ج

 م
- 

ي
ثان

  ال
ي

ح
- ال

بر 
تو

ك
6 أ

ي: 
س

رئي
ز ال

ك
مر

ال
 3

47
م 

رق
ة 

مار
 ع

ي
كز

مر
ر ال

حو
لم

ا
in

fo
@

em
ai

le
eg

.c
om

02
39

12
36

9 
- 

010
03

44
43

37
 010

92
32

12
46

ن 
مي

ك
ن 

م
و 

كيل
 1 

عد
 ب

–
ط 

لو
ما

س
 –

يا 
من

ال
ي

غرب
ي ال

او
حر

ص
ط ال

لو
ما

س

w
w

w
.e

ln
ile

eg
.c

om

MYDESIGN







حصـــــاد28

اإنتــــــــــاج اخلــ�ضـــر

يتوقف الرى على عوامل كثري منها )نوع الرتبة – الظروف 
اجلوية – العروات ميعاد الزراعة ( حتتاج نباباتات 

العم��ر  ف��ى  خا�ص��ة  منتظ��م  رى  اىل  الطماط��م 
ال�صغري وت��زداد كمية املياه بزي��ادة عمر النبات  

ويراعى عند الرى االتى: - 
1- تقلي���ل الري ف���ى بداية عم���ر النبات لت�ش���جيع تكوين 

اجلذور وتعمقها بالرتبة 
2- يج���ب عدم تعطي����ش النباتات اأو ال���ري الزائد بحيث 
ال ت�ش���ل املياه اىل ظهر امل�ش���طبة خ�شو�ش���ا فى مرحلى 
االزه���ار واالثمار فزيادة الري توؤدي اىل �ش���قوط االزهار 
وتاأخري ن�ش���ج الثمار ع���اوة على اأن التعطي����ش ثم الري 

يوؤدي لت�شاقط االزهار وت�شقق الثمار 
3- يف�شل الرى �ش����باحا الإمكان التحكم فيه اأو بعد الظهري 

وجتنب الرى عند اإرتفاع احلرارة 
4- يراعى يف حالة االأ�شناف مبكرة الن�شج عدم التعطي�ش 
بع���د الزراعة والتقليل من الرى عند اإبتداء ن�ش���ج الثمار 
م���ع التوقف كلية بع���د تلوين ربع الثمار مما ي�ش���اعد على 
االإ�ش���راع يف الن�ش���ج وعدم تلف الثمار املام�ش���ة ل�شطح 
الرتبة املبتلة خا�شة ان ثمار هذه اال�شناف تكون جميعها 

حتت املجموع اخل�شرى وقريبة من الرتبة 
وقد وجد اأن اإعطاء النباتات اأقل كمية من ماء الرى وهى 
1500 م3 / ف���دان اإدى اىل زي���ادة �ش���ابة الثمار واملواد 
ال�شلبة الكلية واحلمو�شة الكلية ونق�ش يف الن�شبة املئوية 
لان�شجة الطرية ونق�ش وزن الثمار وهذا يعنى احل�شول 

على ثمار جيدة ال�شفات. 

ال��ت���ص���م���ي���د
م��ق��دم����ة : - 

تعط���ى اأ�ش���ناف الطماطم ح���واىل 2 % م���ن منوها الكلى 
خال ال�ش���هر االول بعد ال�ش���تل 26 % فى ال�شهرين الثانى 
والثال���ث بعد ال�ش���تل ويت�ش���ح من ذلك �ش���رورة اإ�ش���افة 
االأ�ش���مدة فى هذه الفرتة من منوها حتى ميكن اال�شتفادة 

ال��م�وط�ن اال�ص�ل��ى: 

الوطن اال�ش���لى للطماطم الربية هو منطقة اأمريكا اجلنوبية والو�ش���طى حيث ن�ش���اأ بها 

العدي���د من اأنواع الطماطم التجارية والطماطم الربية املقاومة للنيماتودا اإال ان كامن 

1919(sturtevet(–mssue)1952( ذك���را انها كانت معروفة فى اإيطاليا منذ عام 

1544 اى قبل اإكت�شاف اأمريكا اجلنوبية زمنها اإنتقلت اىل بقية دول اوربا وافريقيا وا�شيا 

ثم امريكا اجلنوبية والو�شطى ثم ال�شمالية 

االه�م�ي�ة االق��ت���ص��ادي��ة:- 

ت�ش���غل الطماطم املركز االول بني حما�ش���يل اخل�ش���ر �ش���واء امل�ش���احة او االنت���اج وتبلغ 

امل�ش���احة املنزرعة فى م�ش���ر 600الف فدان تقريبا والتى ت�شمل40 % من جملة امل�شاحة 

املخ�ش�ش���ة النتاج اخل�ش���ر وبالتاىل فاإن زيادة املح�ش���ول مبقدار طن للفدان يوؤدى اىل 

زيادة جملة االنتاج حواىل 600الف طن 

وتعترب الطماطم من حما�ش���يل اخل�ش���ر اال�شا�ش���ية يف التغذية فهى اإما تاأكل طازجة او 

�شمن مكونات ال�شاطة ملا حتتويه من مواد غذائية عالية حيث تعترب الطماطم فتفاحة 

الرج���ل الفق���ري الإحتوائها عل���ى قيمة غذائية تق���ارب القيمة الغذائية للتفاح  باال�ش���افة 

لرخ�ش ثمنها عن التفاح . 

متد الثمرة الواحدة متو�شطة احلجم )150 جم ( االن�شان البالغ باالتى 

اإنتـــاج الطمــــاطـــم )ج 2(
TOMATO :اال�شم االجنليزى

Lycopersicon escalentum : اال�شم العلمى
solonaceae: العائلة

ال����رى والت�صميد : 

2929  ال�شنة الرابعة - العدد الثالث ع�شر  2019

الأ�ســتاذ الدكتــــور
يا�صر عبداحلكيم حممد 

منها كذلك يت�شح من ذلك �شرورة الت�شميد وقت االزهار 
وعق���د الثم���ار " 2- 3 �ش���هر " م���ن ال�ش���تل وتختلف كمية 
وطريقة اإ�شافة اال�شمدة تبعا لنوع الرتبة وميعاد الزراعة 
والطرق امل�ش���تخدمة فى الزراعةومن املعروف ان نباتات 
الطماطم حتتاج اىل العنا�شر ال�شمادية الرئي�شية الثاثة 
وه���ى النيرتوجني– الفو�ش���فور- البوتا�ش���يوم كما حتتاج 
اىل العنا�ش���ر ال�ش���غرى )احلديد – الزنك – املنجنيز 
– الزنك – البورون – النحا�ش ( وهناك طرق خمتلفة 

للت�شميد خال مو�شم النمو  كذلك قبل الزراعة. 

ال��غ���ذائ��ي����ة  ب��ال��ع��ن��ا�ص�����ر  ال��ت���ص��م��ي����د 
ال��ك��ب���رى :-

اوال : الت�صميد االزوتى : - 
ي�ش���اف ع���ادة اليرتوجني عل���ى دفعات ط���ول مراحل منو 
النبات وال يتوقف اإال قرب اإنتهاء مو�ش���م احل�ش���اد بنحو 
2-3 اأ�ش���بوع وتف�شل اإ�شافة فى �شورة �شلفات ن�شادر وقد 
ي�شاف فى �شورة نرتات او امونيوم ويجب اأن يكون هناك 
توازن بني االأ�ش���مدة النرتاتي���ة واالمونيومية فقد وجد اأن 
االفراط فى الت�شميد االمونيومى يوؤدي اىل ظهور اأعرا�ش 
الت�شمم باالمونيا كما يوؤدي اإىل نق�ش حمتوى الثبات من 
عن�ش���رى Mg-Ca اىل م���ادون امل�ش���توى الطبيعى مما 
ي���وؤدى لظهور مر����ش تعفن الطرف الزه���رى للثمار وعن 
اأف�شل كمية ال�شافته : - وجد اأن اأعلى حم�شول كان عند 
اإ�شافته 75 وحدة نيرتوجني / هكتار بينما وجد ان ان�شب 
مع���دل من االزوت ه���و 60 وحدة نيرتوج���ني / هكتار كما 
وجد اأن ان�ش���ب معدل من الت�ش���ميد االزوتى هو 80 وحدة 

نيرتوجني / هكتار . 
وع���ن تاأث���ري اإ�ش���افة الت�ش���ميد النيرتوجين���ى: - وجد ان 
اإ�ش���افة النيرتوج���ني ت���وؤدى اىل زي���ادة ف���ى املح�ش���ول 
ومكزنات���ه فزيادة الت�ش���ميد ب���ه من �ش���فر – 225 كجم 
للف���دان اأدت اىل زي���ادة حمت���وى الثم���ار من احلمو�ش���ة 
واملواد ال�ش���لبة الذائبة الكلية وفيتامني C بينما وجد اأن 
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اإنتــــــــــاج اخلــ�ضـــر

يتوقف الرى على عوامل كثري منها )نوع الرتبة – الظروف 
اجلوية – العروات ميعاد الزراعة ( حتتاج نباباتات 

العم��ر  ف��ى  خا�ص��ة  منتظ��م  رى  اىل  الطماط��م 
ال�صغري وت��زداد كمية املياه بزي��ادة عمر النبات  

ويراعى عند الرى االتى: - 
1- تقلي���ل الري ف���ى بداية عم���ر النبات لت�ش���جيع تكوين 

اجلذور وتعمقها بالرتبة 
2- يج���ب عدم تعطي����ش النباتات اأو ال���ري الزائد بحيث 
ال ت�ش���ل املياه اىل ظهر امل�ش���طبة خ�شو�ش���ا فى مرحلى 
االزه���ار واالثمار فزيادة الري توؤدي اىل �ش���قوط االزهار 
وتاأخري ن�ش���ج الثمار ع���اوة على اأن التعطي����ش ثم الري 

يوؤدي لت�شاقط االزهار وت�شقق الثمار 
3- يف�شل الرى �ش����باحا الإمكان التحكم فيه اأو بعد الظهري 

وجتنب الرى عند اإرتفاع احلرارة 
4- يراعى يف حالة االأ�شناف مبكرة الن�شج عدم التعطي�ش 
بع���د الزراعة والتقليل من الرى عند اإبتداء ن�ش���ج الثمار 
م���ع التوقف كلية بع���د تلوين ربع الثمار مما ي�ش���اعد على 
االإ�ش���راع يف الن�ش���ج وعدم تلف الثمار املام�ش���ة ل�شطح 
الرتبة املبتلة خا�شة ان ثمار هذه اال�شناف تكون جميعها 

حتت املجموع اخل�شرى وقريبة من الرتبة 
وقد وجد اأن اإعطاء النباتات اأقل كمية من ماء الرى وهى 
1500 م3 / ف���دان اإدى اىل زي���ادة �ش���ابة الثمار واملواد 
ال�شلبة الكلية واحلمو�شة الكلية ونق�ش يف الن�شبة املئوية 
لان�شجة الطرية ونق�ش وزن الثمار وهذا يعنى احل�شول 

على ثمار جيدة ال�شفات. 

ال��ت���ص���م���ي���د
م��ق��دم����ة : - 

تعط���ى اأ�ش���ناف الطماطم ح���واىل 2 % م���ن منوها الكلى 
خال ال�ش���هر االول بعد ال�ش���تل 26 % فى ال�شهرين الثانى 
والثال���ث بعد ال�ش���تل ويت�ش���ح من ذلك �ش���رورة اإ�ش���افة 
االأ�ش���مدة فى هذه الفرتة من منوها حتى ميكن اال�شتفادة 

ال��م�وط�ن اال�ص�ل��ى: 

الوطن اال�ش���لى للطماطم الربية هو منطقة اأمريكا اجلنوبية والو�ش���طى حيث ن�ش���اأ بها 

العدي���د من اأنواع الطماطم التجارية والطماطم الربية املقاومة للنيماتودا اإال ان كامن 

1919(sturtevet(–mssue)1952( ذك���را انها كانت معروفة فى اإيطاليا منذ عام 

1544 اى قبل اإكت�شاف اأمريكا اجلنوبية زمنها اإنتقلت اىل بقية دول اوربا وافريقيا وا�شيا 

ثم امريكا اجلنوبية والو�شطى ثم ال�شمالية 

االه�م�ي�ة االق��ت���ص��ادي��ة:- 

ت�ش���غل الطماطم املركز االول بني حما�ش���يل اخل�ش���ر �ش���واء امل�ش���احة او االنت���اج وتبلغ 

امل�ش���احة املنزرعة فى م�ش���ر 600الف فدان تقريبا والتى ت�شمل40 % من جملة امل�شاحة 

املخ�ش�ش���ة النتاج اخل�ش���ر وبالتاىل فاإن زيادة املح�ش���ول مبقدار طن للفدان يوؤدى اىل 

زيادة جملة االنتاج حواىل 600الف طن 

وتعترب الطماطم من حما�ش���يل اخل�ش���ر اال�شا�ش���ية يف التغذية فهى اإما تاأكل طازجة او 

�شمن مكونات ال�شاطة ملا حتتويه من مواد غذائية عالية حيث تعترب الطماطم فتفاحة 

الرج���ل الفق���ري الإحتوائها عل���ى قيمة غذائية تق���ارب القيمة الغذائية للتفاح  باال�ش���افة 

لرخ�ش ثمنها عن التفاح . 

متد الثمرة الواحدة متو�شطة احلجم )150 جم ( االن�شان البالغ باالتى 

اإنتـــاج الطمــــاطـــم )ج 2(
TOMATO :اال�شم االجنليزى

Lycopersicon escalentum : اال�شم العلمى
solonaceae: العائلة

ال����رى والت�صميد : 

2929  ال�شنة الرابعة - العدد الثالث ع�شر  2019

الأ�ســتاذ الدكتــــور
يا�صر عبداحلكيم حممد 

منها كذلك يت�شح من ذلك �شرورة الت�شميد وقت االزهار 
وعق���د الثم���ار " 2- 3 �ش���هر " م���ن ال�ش���تل وتختلف كمية 
وطريقة اإ�شافة اال�شمدة تبعا لنوع الرتبة وميعاد الزراعة 
والطرق امل�ش���تخدمة فى الزراعةومن املعروف ان نباتات 
الطماطم حتتاج اىل العنا�شر ال�شمادية الرئي�شية الثاثة 
وه���ى النيرتوجني– الفو�ش���فور- البوتا�ش���يوم كما حتتاج 
اىل العنا�ش���ر ال�ش���غرى )احلديد – الزنك – املنجنيز 
– الزنك – البورون – النحا�ش ( وهناك طرق خمتلفة 

للت�شميد خال مو�شم النمو  كذلك قبل الزراعة. 

ال��غ���ذائ��ي����ة  ب��ال��ع��ن��ا�ص�����ر  ال��ت���ص��م��ي����د 
ال��ك��ب���رى :-

اوال : الت�صميد االزوتى : - 
ي�ش���اف ع���ادة اليرتوجني عل���ى دفعات ط���ول مراحل منو 
النبات وال يتوقف اإال قرب اإنتهاء مو�ش���م احل�ش���اد بنحو 
2-3 اأ�ش���بوع وتف�شل اإ�شافة فى �شورة �شلفات ن�شادر وقد 
ي�شاف فى �شورة نرتات او امونيوم ويجب اأن يكون هناك 
توازن بني االأ�ش���مدة النرتاتي���ة واالمونيومية فقد وجد اأن 
االفراط فى الت�شميد االمونيومى يوؤدي اىل ظهور اأعرا�ش 
الت�شمم باالمونيا كما يوؤدي اإىل نق�ش حمتوى الثبات من 
عن�ش���رى Mg-Ca اىل م���ادون امل�ش���توى الطبيعى مما 
ي���وؤدى لظهور مر����ش تعفن الطرف الزه���رى للثمار وعن 
اأف�شل كمية ال�شافته : - وجد اأن اأعلى حم�شول كان عند 
اإ�شافته 75 وحدة نيرتوجني / هكتار بينما وجد ان ان�شب 
مع���دل من االزوت ه���و 60 وحدة نيرتوج���ني / هكتار كما 
وجد اأن ان�ش���ب معدل من الت�ش���ميد االزوتى هو 80 وحدة 

نيرتوجني / هكتار . 
وع���ن تاأث���ري اإ�ش���افة الت�ش���ميد النيرتوجين���ى: - وجد ان 
اإ�ش���افة النيرتوج���ني ت���وؤدى اىل زي���ادة ف���ى املح�ش���ول 
ومكزنات���ه فزيادة الت�ش���ميد ب���ه من �ش���فر – 225 كجم 
للف���دان اأدت اىل زي���ادة حمت���وى الثم���ار من احلمو�ش���ة 
واملواد ال�ش���لبة الذائبة الكلية وفيتامني C بينما وجد اأن 
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زيادة الت�ش���ميد النيرتوجينى اىل ح���د معني توؤدى لنق�ش 
فيتامني C وتقلل �ش���ابة الثمار معنوية فى طول النبات 
وع���دد االوراق وقطر النبات وزيادة املح�ش���ول عند 100 

كجم / فدان 

ث��ان��ي��ا: ال��ت��ص�م�ي�د ال��ف�و�ص��ف��ات��ى " ال�ف�و�ص�ف�ور":
يوؤدى تي�شر الفو�شفور فى بداية حياة النبات اىل التبكري فى 
الن�ش���ج وزيادة املح�شول ويقل تي�شر الفو�شفور يف درجات 
احلرارة املنخف�ش���ة االقل من 13 درجة مئوية وقد وجد ان 
توف���ره بالقرب من جذور النباتات ال�ش���غرية يوؤدي لزيادة 
الكمية املمت�شة منه وقد وجد ان الت�شميد الفو�شفاتى اأدى 

اىل زيادة املادة اجلافة للنبات وزيادة املح�شول.
 وعن طريقة اإ�ش���افته وجد اأن اإ�شافة ال�شماد الفو�شفاتى 
اىل الرتبة فى �شورة �شوبر فو�شفات او ر�شا على النباتات 
فى �شورة حم�ش فو�شفوريك كانت اأف�شل املعامات التى 
اعطت اأف�ش���ل النتائج ويتم اإ�ش���افته مبعدل 400 كجم / 
ف���دان على ثاث دفعات او الر�ش بحام�ش الفو�ش���فوريك 
برتكيز 0.5 % ثاث مرات 40.35 كجم P2O5 وقد وجد 
اأن اإ�ش���افة االأ�شمدة الع�شوية اىل زيادة تركيز اإمت�شا�ش 

N.P.K بوا�شطة نباتات الطماطم 

ث��ال�ث�ا : ال�ت���ص�م�ي�د ال�ب�وت�ا�ص�ى: 
يجب توفر عن�ش���ر البوتا�ش���يوم طول مراحل منو النبات 
وخا�ش���ة من بداية مرحل���ة االزهار واالثم���ار اىل ما قبل 
اإنتهاء مو�ش���م احل�شاد با�ش���بوعني وتظهر اأعرا�ش ق�ش 
البوتا�ش���يوم  فى �ش���ورة موت حواف االوراق واإ�شفرارها 
خا�ش���ة عند اإق���رتاب النباتات من الن�ش���ج و يرجع تاأثري 
الت�شميد البوتا�شى اىل ان له تاأثري معنوى على وزن وطول 
وقطر الثمار وزيادة حمتواها من فيتامني C واحلمو�شة 
وعن معدل اإ�ش���افته وجد اأن اإ�ش���افة البوتا�ش���يوم مبعدل 
120 كج���م /هكت���ار اأدى لزي���ادة حم�ش���ول الطماط���م 
بينما وجد ان اإ�ش���افة البوتا�ش���يوم اىل �شتات الطماطم 
النامية فى تربة ذات pH 8.5 بعد �ش���فر – 200– 400 
كج���م بوتا�ش���يوم /هكت���ار ادى لزيادة املح�ش���ول مقارنة 

K2O بالكنرتول وكان اأعلى حم�شول عند 400 كجم

رابعا : ال��ت���ص��م��ي��د ال��ك��ب��ري��ت��ى:
وجد ان الكربيت تاأثري وا�ش���ح على من���و النباتات وزيادة 
املح�ش���ول واأن اإ�ش���افته يف �ش���ورة اأ�ش���مدة نيرتوجيني���ة 
فو�ش���فات  و�ش���وبر   %20 ن�ش���ادر  كربيت���ات  وفو�ش���فاتية 
الكال�ش���يوم 10% ادى اىل زيادة املادة اجلافة واملح�شول 
املبك���ر والكلى كم���ا زاد من حمتوى النبات من العنا�ش���ر 
الغذائية " N,P,K,Ca " فيما عدا Mg وكان اأف�شل معدل 
اإ�ش���تخدام هو 100 كجم /هكتار فى �شورة جب�ش زراعى 
فى حني اإن اإ�ش���تخدام الكربيت الزهر مبعدل 50 – 100 
كج���م /فدان تعف���ريا على النباتات ادى اىل زيادة ن�ش���بة 

املواد ال�شلبة الذائبة واإنخفا�ش رقم حمو�شة الثمار. 

ال��ت���ص��م��ي��د ب��ال��ع��ن��ا�ص��ر ال���ص��غ��رى:-
) 1( البورون : - 

يوؤدي نق�ش البورون اىل �ش���عف النمو اجلذرى وت�ش���خم 
ال�ش���ويقة العليا واالوراق الفلقية و�شهولة تق�شف االوراق 
وحتلل القمة النامية و ق�ش���ر ال�شاميات وزيادة التفريع 
اجلانبى كذلك يوؤدي نق�ش���ه اىل �ش���عف االزهار والعقد 
ونق�ش���ه اىل �ش���عف االزهار والعقد ونق�ش حجم الثمار 

املتكونة وتظهر اأعرا�ش نق�شه فى االرا�شي القلوية 
)2( الزنك : - 

يوؤدينق�ش الزنك اىل ق�ش���ر ال�شاميات وت�شبح االوراق 
بي�ش���اء وجمع���دة وبها ان�ش���جة بي�ش���اء وتظه���ر اعرا�ش 
نق�شه فى االرا�ش���ى القلوية وخا�شة عند زيادة الت�شميد 

الفو�شفاتى ويزيد الت�شميد البوتا�شى من اإمت�شا�شه 

)3 ( املنجنيز 
ال تظهر اأعرا�ش نق�ش���ه اإال عندما ي�شبح تركيزه فى اى 

ppm ( وذلك فيما عدا الثمار جزء من النبات )20 
 )Cu,Zn,Mn,Fe ( يعت����رب م����ن اه����م العنا�ش����ر ال�ش����غرى 
وت�شاف ر�شا عن طريق االأ�شمدة الورقية حيث تر�ش النباتات 
3-4 مرات االأوىل بعد 2-3 اأ�شابيع من ال�شتل ثم يكرر الر�ش 
كل 3 اأ�شابيع بعد ذلك ويجب اال يزيد الرتكيز امل�شتخدم عن 
0.05% فى الر�ش����ة االأوىل وعن 0.1% فى الر�شة التالية واأن 

يكون الر�ش فى ال�شباح وجتنب الر�ش ظهرا.
- وج���د اأن زيادة تركي���ز الكلورفيل ف���ى اأوراق الطماطم 
ب����� 0.05% حدي���د +  املعامل���ة  بن�ش���بة 20-21 % عن���د 
0.05% منجني���ز, بينم���ا زاد املح�ش���ول الكلى للطماطم 
بن�ش���بة 9-13 % على الرتتيب عند الر�ش بخليط املنجنيز 

واحلديد برتكيز %0.02 , %0.05.
- وجد اأن اإ�شافة البورون واملنجنيز والزنك برتكيز 100, 

ppm 100 , 50 على الرتتيب منفردة اأو مركبة ر�ش���ا على 
االأوراق ث���اث مرات بعد ) 15, 30, 45يوم( من ال�ش���تل 
اأدت اىل زيادة معنوية يف متو�شط عدد الثمار على النبات 
الواحد واملح�ش���ول املبكر وزي���ادة وزن الثمرة وحمتواها 

.C من ال�شكريات الذائبة والكلية وفيتامني
اإ�ش���اف���ة االأ�ش��م��دة ال��ك��ي�م��ي��اوي����ة ق��ب��ل ال���زراع����ة :- 
ي�ش���اف يف االرا�ش���ي الطينية مبع���دل 300 كجم �ش���وبر 
فو�شفات + 100 كجم �شلفات بوتا�شيوم + 50 كجم �شلفات 
ن�شادر " تقلب جيدا مع ال�شماد البلدى قبل التخطيط اأما 
فى االرا�شى الرملية في�شاف 400 كجم �شوبر فو�شفات + 
100 كجم �شلفات بوتا�شيوم + 50 كجم �شلفات بوتا�شيوم 
وتخلط جيدا مع ال�شماد الع�شوى وتو�شع فى باطن اخلط 
ويردم عليها باإرتفاع 15-20 �ش���م ثم الرى قبل الزراعة 
باربع���ة ايام ويف�ش���ل اإ�ش���افة الكربي���ت الزراعى مبعدل 
150كج���م قب���ل التخطي���ط لتعديل حمو�ش���ة الرتبة ورفع 

كفاءة االمت�شا�ش وكمطهر للرتبة. 

ط���رق ت����ص��م��ي��د ال��ط��م��اط���م خ���الل م���و�ص����م ال��ن���م����و:- 
)1( الت�ش���ميد بطريق���ة يدوية: وفيها يتم و�ش���ع او تقليم 
ال�ش���ماد الكيم���اوى اأو خملوط منه بج���وار النباتات بعيدا 
عن ال�ش���اق م���ع اأجزاء العزي���ق ثم الري ويج���ري العزيق 

لتقليل اإجنراف ال�شماد مع جريان املاء. 
)2( وق���د يت���م الت�ش���ميد بكمي���ات �ش���غرية عل���ى فرتات 
متقارب���ة من خال مياه الرى حيث يتم اإذابة ال�ش���ماد او 
خملوط االأ�ش���مدة يف املاء وي�شخ فى �شبكة الرى وفى هذه 
احلالة يتم تق�ش���يم االحتياجات ال�شمادية على عدد كبري 
من الدفعات مما يقلل من فقد اال�شمدة بالت�شرب ال�شفل 
ويجب فى هذه الطريقة مراعاة اإ�ش���تخدام اأ�شمدة �شهلة 
الذوب���ان فى امل���اء مع التخل�ش من الثغ���رات غري الذائبة 

حتى ال توؤدي الن�شداد النقاطات. 
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زيادة الت�ش���ميد النيرتوجينى اىل ح���د معني توؤدى لنق�ش 
فيتامني C وتقلل �ش���ابة الثمار معنوية فى طول النبات 
وع���دد االوراق وقطر النبات وزيادة املح�ش���ول عند 100 

كجم / فدان 

ث��ان��ي��ا: ال��ت��ص�م�ي�د ال��ف�و�ص��ف��ات��ى " ال�ف�و�ص�ف�ور":
يوؤدى تي�شر الفو�شفور فى بداية حياة النبات اىل التبكري فى 
الن�ش���ج وزيادة املح�شول ويقل تي�شر الفو�شفور يف درجات 
احلرارة املنخف�ش���ة االقل من 13 درجة مئوية وقد وجد ان 
توف���ره بالقرب من جذور النباتات ال�ش���غرية يوؤدي لزيادة 
الكمية املمت�شة منه وقد وجد ان الت�شميد الفو�شفاتى اأدى 

اىل زيادة املادة اجلافة للنبات وزيادة املح�شول.
 وعن طريقة اإ�ش���افته وجد اأن اإ�شافة ال�شماد الفو�شفاتى 
اىل الرتبة فى �شورة �شوبر فو�شفات او ر�شا على النباتات 
فى �شورة حم�ش فو�شفوريك كانت اأف�شل املعامات التى 
اعطت اأف�ش���ل النتائج ويتم اإ�ش���افته مبعدل 400 كجم / 
ف���دان على ثاث دفعات او الر�ش بحام�ش الفو�ش���فوريك 
برتكيز 0.5 % ثاث مرات 40.35 كجم P2O5 وقد وجد 
اأن اإ�ش���افة االأ�شمدة الع�شوية اىل زيادة تركيز اإمت�شا�ش 

N.P.K بوا�شطة نباتات الطماطم 

ث��ال�ث�ا : ال�ت���ص�م�ي�د ال�ب�وت�ا�ص�ى: 
يجب توفر عن�ش���ر البوتا�ش���يوم طول مراحل منو النبات 
وخا�ش���ة من بداية مرحل���ة االزهار واالثم���ار اىل ما قبل 
اإنتهاء مو�ش���م احل�شاد با�ش���بوعني وتظهر اأعرا�ش ق�ش 
البوتا�ش���يوم  فى �ش���ورة موت حواف االوراق واإ�شفرارها 
خا�ش���ة عند اإق���رتاب النباتات من الن�ش���ج و يرجع تاأثري 
الت�شميد البوتا�شى اىل ان له تاأثري معنوى على وزن وطول 
وقطر الثمار وزيادة حمتواها من فيتامني C واحلمو�شة 
وعن معدل اإ�ش���افته وجد اأن اإ�ش���افة البوتا�ش���يوم مبعدل 
120 كج���م /هكت���ار اأدى لزي���ادة حم�ش���ول الطماط���م 
بينما وجد ان اإ�ش���افة البوتا�ش���يوم اىل �شتات الطماطم 
النامية فى تربة ذات pH 8.5 بعد �ش���فر – 200– 400 
كج���م بوتا�ش���يوم /هكت���ار ادى لزيادة املح�ش���ول مقارنة 

K2O بالكنرتول وكان اأعلى حم�شول عند 400 كجم

رابعا : ال��ت���ص��م��ي��د ال��ك��ب��ري��ت��ى:
وجد ان الكربيت تاأثري وا�ش���ح على من���و النباتات وزيادة 
املح�ش���ول واأن اإ�ش���افته يف �ش���ورة اأ�ش���مدة نيرتوجيني���ة 
فو�ش���فات  و�ش���وبر   %20 ن�ش���ادر  كربيت���ات  وفو�ش���فاتية 
الكال�ش���يوم 10% ادى اىل زيادة املادة اجلافة واملح�شول 
املبك���ر والكلى كم���ا زاد من حمتوى النبات من العنا�ش���ر 
الغذائية " N,P,K,Ca " فيما عدا Mg وكان اأف�شل معدل 
اإ�ش���تخدام هو 100 كجم /هكتار فى �شورة جب�ش زراعى 
فى حني اإن اإ�ش���تخدام الكربيت الزهر مبعدل 50 – 100 
كج���م /فدان تعف���ريا على النباتات ادى اىل زيادة ن�ش���بة 

املواد ال�شلبة الذائبة واإنخفا�ش رقم حمو�شة الثمار. 

ال��ت���ص��م��ي��د ب��ال��ع��ن��ا�ص��ر ال���ص��غ��رى:-
) 1( البورون : - 

يوؤدي نق�ش البورون اىل �ش���عف النمو اجلذرى وت�ش���خم 
ال�ش���ويقة العليا واالوراق الفلقية و�شهولة تق�شف االوراق 
وحتلل القمة النامية و ق�ش���ر ال�شاميات وزيادة التفريع 
اجلانبى كذلك يوؤدي نق�ش���ه اىل �ش���عف االزهار والعقد 
ونق�ش���ه اىل �ش���عف االزهار والعقد ونق�ش حجم الثمار 

املتكونة وتظهر اأعرا�ش نق�شه فى االرا�شي القلوية 
)2( الزنك : - 

يوؤدينق�ش الزنك اىل ق�ش���ر ال�شاميات وت�شبح االوراق 
بي�ش���اء وجمع���دة وبها ان�ش���جة بي�ش���اء وتظه���ر اعرا�ش 
نق�شه فى االرا�ش���ى القلوية وخا�شة عند زيادة الت�شميد 

الفو�شفاتى ويزيد الت�شميد البوتا�شى من اإمت�شا�شه 

)3 ( املنجنيز 
ال تظهر اأعرا�ش نق�ش���ه اإال عندما ي�شبح تركيزه فى اى 

ppm ( وذلك فيما عدا الثمار جزء من النبات )20 
 )Cu,Zn,Mn,Fe ( يعت����رب م����ن اه����م العنا�ش����ر ال�ش����غرى 
وت�شاف ر�شا عن طريق االأ�شمدة الورقية حيث تر�ش النباتات 
3-4 مرات االأوىل بعد 2-3 اأ�شابيع من ال�شتل ثم يكرر الر�ش 
كل 3 اأ�شابيع بعد ذلك ويجب اال يزيد الرتكيز امل�شتخدم عن 
0.05% فى الر�ش����ة االأوىل وعن 0.1% فى الر�شة التالية واأن 

يكون الر�ش فى ال�شباح وجتنب الر�ش ظهرا.
- وج���د اأن زيادة تركي���ز الكلورفيل ف���ى اأوراق الطماطم 
ب����� 0.05% حدي���د +  املعامل���ة  بن�ش���بة 20-21 % عن���د 
0.05% منجني���ز, بينم���ا زاد املح�ش���ول الكلى للطماطم 
بن�ش���بة 9-13 % على الرتتيب عند الر�ش بخليط املنجنيز 

واحلديد برتكيز %0.02 , %0.05.
- وجد اأن اإ�شافة البورون واملنجنيز والزنك برتكيز 100, 

ppm 100 , 50 على الرتتيب منفردة اأو مركبة ر�ش���ا على 
االأوراق ث���اث مرات بعد ) 15, 30, 45يوم( من ال�ش���تل 
اأدت اىل زيادة معنوية يف متو�شط عدد الثمار على النبات 
الواحد واملح�ش���ول املبكر وزي���ادة وزن الثمرة وحمتواها 

.C من ال�شكريات الذائبة والكلية وفيتامني
اإ�ش���اف���ة االأ�ش��م��دة ال��ك��ي�م��ي��اوي����ة ق��ب��ل ال���زراع����ة :- 
ي�ش���اف يف االرا�ش���ي الطينية مبع���دل 300 كجم �ش���وبر 
فو�شفات + 100 كجم �شلفات بوتا�شيوم + 50 كجم �شلفات 
ن�شادر " تقلب جيدا مع ال�شماد البلدى قبل التخطيط اأما 
فى االرا�شى الرملية في�شاف 400 كجم �شوبر فو�شفات + 
100 كجم �شلفات بوتا�شيوم + 50 كجم �شلفات بوتا�شيوم 
وتخلط جيدا مع ال�شماد الع�شوى وتو�شع فى باطن اخلط 
ويردم عليها باإرتفاع 15-20 �ش���م ثم الرى قبل الزراعة 
باربع���ة ايام ويف�ش���ل اإ�ش���افة الكربي���ت الزراعى مبعدل 
150كج���م قب���ل التخطي���ط لتعديل حمو�ش���ة الرتبة ورفع 

كفاءة االمت�شا�ش وكمطهر للرتبة. 

ط���رق ت����ص��م��ي��د ال��ط��م��اط���م خ���الل م���و�ص����م ال��ن���م����و:- 
)1( الت�ش���ميد بطريق���ة يدوية: وفيها يتم و�ش���ع او تقليم 
ال�ش���ماد الكيم���اوى اأو خملوط منه بج���وار النباتات بعيدا 
عن ال�ش���اق م���ع اأجزاء العزي���ق ثم الري ويج���ري العزيق 

لتقليل اإجنراف ال�شماد مع جريان املاء. 
)2( وق���د يت���م الت�ش���ميد بكمي���ات �ش���غرية عل���ى فرتات 
متقارب���ة من خال مياه الرى حيث يتم اإذابة ال�ش���ماد او 
خملوط االأ�ش���مدة يف املاء وي�شخ فى �شبكة الرى وفى هذه 
احلالة يتم تق�ش���يم االحتياجات ال�شمادية على عدد كبري 
من الدفعات مما يقلل من فقد اال�شمدة بالت�شرب ال�شفل 
ويجب فى هذه الطريقة مراعاة اإ�ش���تخدام اأ�شمدة �شهلة 
الذوب���ان فى امل���اء مع التخل�ش من الثغ���رات غري الذائبة 

حتى ال توؤدي الن�شداد النقاطات. 











الأحما�ض الأمينية عبارة عن مركبات ع�سوية ب�سيطة حتتوى على جمموعتني كيماويتني هما جمموعة كربوك�سيل 
)COOH( وجمموع���ة الأم���ني )NH2( وبالت���اىل فهى حتمل خ�س���ائ�ض كل من الأحما����ض والأمني. وتتكون 
الأحما�ض الأمينية طبيعيا فى خاليا كل من النبات واحليوان وهى املكون الأ�سا�سى للربوتينات فى الكائن احلى. 

والأحما����ض الأمينية هى املكونات الأ�سا�س���ية ف���ى عملية تخليق الربوتني حيث يدخل ح���واىل 20حام�ض اأميني يف 
تخليق الربوتني وقد اأظهرت الدرا�س���ات اأن الأحما�ض الأمينية يكون لها تاأثري مبا�س���ر اأو غري مبا�س���ر يف الن�ساط 
الف�س���يولوجي للنب���ات وترج���ع اأهمية تخلي���ق الربوتني اإىل قيامه بع���دة وظائف بنائية حيث يعم���ل على بناء هيكل 
النبات وكذلك وظائفه من خالل عمليات التحول الغذائي داخل النبات فيما يعرف بالأي�ض وكما اأن له وظيفة يف 

النقل داخل النبات. 

تعم���ل الأحما����ض الأميني���ة على حتمل ظروف الإجهاد البيئية املعاك�س���ة م���ن احلر والعط�ض والعوا�س���ف الرتابية 
وال�س���قيع وامللوح���ة وغريه���ا من ظ���روف الإجهاد التي توؤث���ر على منو النبات وت���وؤدي اإىل اإنخفا����ض كمية وجودة 
املح�س���ول وتعمل اإ�س���افة الأحما�ض الأمينية قبل اأو اأثناء اأو بعد التعر�ض لالإجهاد اإىل التاثري املبا�س���ر يف احلالة 

الف�سيولوجية للنبات الناجتة عن التعر�ض لالإجهاد مما يعمل على منع اأو اإ�سالح اخلطاأ الناجت عنه.

تنت���ج النبات���ات الكربوهيدرات عن طريق البناء ال�س���وئى واإنخفا�ض معدل البناء ال�س���وئي ي���دل على بطء النمو 
مب���ا يوؤدي اإىل موت النبات ويعمل جزئ الكلورفيل على اإمت�س���ا�ض الطاقة الالزمة لعملية البناء ال�س���وئى وتعترب 
الأحما�ض الأمينية من املكونات الأ�سا�سية لتخليق الكلورفيل داخل النبات حيث تعمل تلك الأحما�ض الأمينية على 

زيادة تركيز الكلورفيل مبا يوؤدي اإىل زيادة معدل التمثيل ال�سوئي مما يعطى اللون الأخ�سر الزاهي لالأوراق. 

من ناحية اأخرى تعمل الأحما�ض الأمينية كمادة تخليب للمغذيات ال�سغرى عند اإ�سافتهم معا حيث يكون 
اإمت�سا�ض واإنتقال العنا�سر ال�سغرى داخل النبات ب�سورة اأي�سر ويرجع ذلك التاأثري اإىل القدرة التخليبية 
لالأحما�ض الأمينية بالإ�س����افة لذلك، تعت����رب الأحما�ض الأمينية كبوادئ اأو من�س����طات للهرمونات النباتية 

ومواد النمو.

مهند�س ا�شت�شاري 
 رامي ن�شات 

مــا هــــى
الأحما�ض الأمينية

ودورهــا للنبـات 

الت�ســـمــيـــــــد

حصـــــاد34



الأحما�ض الأمينية عبارة عن مركبات ع�سوية ب�سيطة حتتوى على جمموعتني كيماويتني هما جمموعة كربوك�سيل 
)COOH( وجمموع���ة الأم���ني )NH2( وبالت���اىل فهى حتمل خ�س���ائ�ض كل من الأحما����ض والأمني. وتتكون 
الأحما�ض الأمينية طبيعيا فى خاليا كل من النبات واحليوان وهى املكون الأ�سا�سى للربوتينات فى الكائن احلى. 

والأحما����ض الأمينية هى املكونات الأ�سا�س���ية ف���ى عملية تخليق الربوتني حيث يدخل ح���واىل 20حام�ض اأميني يف 
تخليق الربوتني وقد اأظهرت الدرا�س���ات اأن الأحما�ض الأمينية يكون لها تاأثري مبا�س���ر اأو غري مبا�س���ر يف الن�ساط 
الف�س���يولوجي للنب���ات وترج���ع اأهمية تخلي���ق الربوتني اإىل قيامه بع���دة وظائف بنائية حيث يعم���ل على بناء هيكل 
النبات وكذلك وظائفه من خالل عمليات التحول الغذائي داخل النبات فيما يعرف بالأي�ض وكما اأن له وظيفة يف 

النقل داخل النبات. 

تعم���ل الأحما����ض الأميني���ة على حتمل ظروف الإجهاد البيئية املعاك�س���ة م���ن احلر والعط�ض والعوا�س���ف الرتابية 
وال�س���قيع وامللوح���ة وغريه���ا من ظ���روف الإجهاد التي توؤث���ر على منو النبات وت���وؤدي اإىل اإنخفا����ض كمية وجودة 
املح�س���ول وتعمل اإ�س���افة الأحما�ض الأمينية قبل اأو اأثناء اأو بعد التعر�ض لالإجهاد اإىل التاثري املبا�س���ر يف احلالة 

الف�سيولوجية للنبات الناجتة عن التعر�ض لالإجهاد مما يعمل على منع اأو اإ�سالح اخلطاأ الناجت عنه.

تنت���ج النبات���ات الكربوهيدرات عن طريق البناء ال�س���وئى واإنخفا�ض معدل البناء ال�س���وئي ي���دل على بطء النمو 
مب���ا يوؤدي اإىل موت النبات ويعمل جزئ الكلورفيل على اإمت�س���ا�ض الطاقة الالزمة لعملية البناء ال�س���وئى وتعترب 
الأحما�ض الأمينية من املكونات الأ�سا�سية لتخليق الكلورفيل داخل النبات حيث تعمل تلك الأحما�ض الأمينية على 

زيادة تركيز الكلورفيل مبا يوؤدي اإىل زيادة معدل التمثيل ال�سوئي مما يعطى اللون الأخ�سر الزاهي لالأوراق. 

من ناحية اأخرى تعمل الأحما�ض الأمينية كمادة تخليب للمغذيات ال�سغرى عند اإ�سافتهم معا حيث يكون 
اإمت�سا�ض واإنتقال العنا�سر ال�سغرى داخل النبات ب�سورة اأي�سر ويرجع ذلك التاأثري اإىل القدرة التخليبية 
لالأحما�ض الأمينية بالإ�س����افة لذلك، تعت����رب الأحما�ض الأمينية كبوادئ اأو من�س����طات للهرمونات النباتية 

ومواد النمو.

مهند�س ا�شت�شاري 
 رامي ن�شات 

مــا هــــى
الأحما�ض الأمينية

ودورهــا للنبـات 

الت�ســـمــيـــــــد

حصـــــاد34



زراعـة واإنتـاج اجلـزر

الأمل الناجت عن ح�صى املرارة واأمرا�ض الكبد.
الرتب���ة املنا�ص���بة: يحتاج اجل���زر اإىل ترب���ة خفيفة جيدة 
ال�صرف لذا جتود زراعته يف الأرا�صي الرملية, مع العلم 
اأن الزراعة يف الرا�ص���ي الرملية ت�ص���اعد على احل�ص���ول 
على حم�ص���ول مبكر وجذور جيدة ومنتظمة ال�ص���كل لكن 
ج���ودة اللون تقل, اإمنا يف الأرا�ص���ي الطيني���ة تزيد جودة 

اللون ولكن املح�صول يكون متاأخر.

القيمة الغذائية والعالجية:
يعت���ر اجل���زر م���ن املحا�ص���يل ذات الفوائ���د الغذائي���ة 
والعالجية نظ���را لإحتوائه على العديد م���ن الفيتامينات 
اأ�ص���هرها فيتام���ن اأ. له دوريف تن�ص���يط اخلاليا الداخلية 
جل�ص���م الإن�ص���ان, واأي�ص���ًا يعد اجل���زر من اخل�ص���روات 
املفي���دة يف فرتة النقاهة ويف حالت فقر الدم والإ�ص���هال 
عند الأطفال كما ت�ص���تخدم اأوراق اجلزر خارجيًا لل�صفاء 

من اجلروح واحلكة وت�ص���قق اجللد ب�صبب الرد, واجلزر 
يحت���وي عل���ى قيم���ة غذائية عالي���ة �ص���واء كان طازجًا اأم 
مطبوخ���ًا ويحت���وي اجلزر اأي�ص���ًا على كمي���ات كبرية من 
الكال�ص���يوم ال�ص���هل اله�ص���م, وفيتام���ن )اأ(, وفيتام���ن 
)�ص���ي(, وفيتامن )د(.كما وجد اأن ع�ص���ري اجلزر يقوم 
بطرد حم�ض البوليك من الدم, وبالتايل ي�صاعد املر�صى 
الذين يعانون من مر�ض النقر�ض, وكذلك يو�ص���ف لعالج 

يعترب اجلزر من النباتات اجلذرية ي�ستهلك منه اجلذور املوجودة حتت �سطح الرتبة 
ويوجد منه اأ�سناف عديده ذات الوان خمتلفة منه اللون الرجواين, الأورجواين 

املحمر, الربتقايل, الأبي�ض اأو املائل اإىل الأبي�ض.

ب�ســــــــــــاتني

حصـــــاد36

دكتور
 اإميان ب�سيوين الرميلي     
باحث مبعهد بحوث الب�ساتني

العوامل اجلوية: تنق�صم مراحل منو حم�صول اجلزر اإىل 
مرحلت���ن اأ�صا�ص���يتن الأوىل هى مرحلة النمو اخل�ص���ري 
حي���ث يحتاج النب���ات اإىل درجات ح���رارة مرتفعة ل تقل 
عن 29 درجة مئوية ليكون النبات جمموع خ�ص���ري قوي. 
اأم���ا املرحلة الثانية فهى مرحل���ة تكوين اجلذور ويجب اأن 
يتعر�ض النبات لدرجات حرارة ترتاوح من 15-20 درجة 
مئوية مع العلم اأن اإرتفاع احلرارة �ص���يوؤدي اإىل حم�صول 

غري جيد.
ميعاد الزراعة: 

يزرع اجلزر فى ثالثة مواعيد:
امليعاد الأول: يزرع ال�صنف اليابانى يف منت�صف �صهر 
يونية وحتى منت�ص���ف �صهر يوليو لأنه �صنف مبكر ويظهر 

حم�صوله مبكرًا يف الأ�صواق.
امليعاد الثاين: فى نهاية �ص���هر �ص���بتمر واأكتوبر ويزرع 

فيه ال�صنف �صنتناى وال�صنف البلدي.
امليعاد الثالث: يزرع فى منت�ص���ف �ص���هر دي�ص���مر اإىل 
منت�ص���ف �ص���هر يناير وميكن اأن تخزن جذور هذا امليعاد 
ويقلع يف �ص���هري اإبريل ومايو فى وقت ترتفع فيه الأ�صعار 
ويخزن يف الأرا�ص���ى الطينية مبنع ال���ري عن اجلزر ملدة 

ترتاوح من �ص���هر ون�صف اإىل �صهرين  تقريبًا, ولكن يعاب 
عليها تعطيل الأر�ض لفرتة كبرية وتكون اجلذور عر�ص���ة 

لالإ�صابة بالأفات والأمرا�ض .
كمية التقاوي: يحتاج الفدان اإىل تقاوي من 2.5 اإىل 

5 كيلو جرام.

اأهم ال�سناف : 
Ü  ال�سنتن���اى: ويتمي���ز باأن���ه ذو �ص���كل خمروط���ي لونه 

برتقايل كبري احلجم ي�صلح لعمل املخلالت.
Ü  اليابانى: اإ�صطواين ال�صكل يزرع مبكرًا ويكون اأ�صغر 

حجما من ال�صنتناي.
Ü  اجل���زر البل���دي: �ص���نف اإ�ص���طواين ال�ص���كل قليل يف 

حمتواه من ال�صكر وامل�صاحة املنزرعة منه اأقل.
جتهيز الرتبة:

Ü  ح���رث وتقلي���ب الرتب���ة ب�ص���كل جي���د والتخل�ض من 
الأع�صاب واحل�صائ�ض اأو اأي بقايا بالرتبة حتى ل توؤثر 

تلك احل�صائ�ض والأع�صاب على تغذية اجلذور.
Ü  يتم تق�صيم الأر�ض ح�صب طريقة الري املتاحة

الأر���ض  يت��م تق�سي��م  الغم��ر  ال��ري   -
باإحدي طريقتني:

Ü  تق�ص���يمها اإىل اأحوا����ض 2×3 وتق�ص���يم الأحو�ض اإىل
اأ�ص���طر يبع���د ال�ص���طر ع���ن الآخ���ر 25 �ص���م اأو ميكن 

الزراعة نرثا.
Ü  14 الثانية ت�صطري الأر�ض بحيث يتم عمل من 12 اإىل

�صطر يف الق�صبتن بحيث يكون عر�ض اخلط حوايل 
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زراعـة واإنتـاج اجلـزر

الأمل الناجت عن ح�صى املرارة واأمرا�ض الكبد.
الرتب���ة املنا�ص���بة: يحتاج اجل���زر اإىل ترب���ة خفيفة جيدة 
ال�صرف لذا جتود زراعته يف الأرا�صي الرملية, مع العلم 
اأن الزراعة يف الرا�ص���ي الرملية ت�ص���اعد على احل�ص���ول 
على حم�ص���ول مبكر وجذور جيدة ومنتظمة ال�ص���كل لكن 
ج���ودة اللون تقل, اإمنا يف الأرا�ص���ي الطيني���ة تزيد جودة 

اللون ولكن املح�صول يكون متاأخر.

القيمة الغذائية والعالجية:
يعت���ر اجل���زر م���ن املحا�ص���يل ذات الفوائ���د الغذائي���ة 
والعالجية نظ���را لإحتوائه على العديد م���ن الفيتامينات 
اأ�ص���هرها فيتام���ن اأ. له دوريف تن�ص���يط اخلاليا الداخلية 
جل�ص���م الإن�ص���ان, واأي�ص���ًا يعد اجل���زر من اخل�ص���روات 
املفي���دة يف فرتة النقاهة ويف حالت فقر الدم والإ�ص���هال 
عند الأطفال كما ت�ص���تخدم اأوراق اجلزر خارجيًا لل�صفاء 

من اجلروح واحلكة وت�ص���قق اجللد ب�صبب الرد, واجلزر 
يحت���وي عل���ى قيم���ة غذائية عالي���ة �ص���واء كان طازجًا اأم 
مطبوخ���ًا ويحت���وي اجلزر اأي�ص���ًا على كمي���ات كبرية من 
الكال�ص���يوم ال�ص���هل اله�ص���م, وفيتام���ن )اأ(, وفيتام���ن 
)�ص���ي(, وفيتامن )د(.كما وجد اأن ع�ص���ري اجلزر يقوم 
بطرد حم�ض البوليك من الدم, وبالتايل ي�صاعد املر�صى 
الذين يعانون من مر�ض النقر�ض, وكذلك يو�ص���ف لعالج 

يعترب اجلزر من النباتات اجلذرية ي�ستهلك منه اجلذور املوجودة حتت �سطح الرتبة 
ويوجد منه اأ�سناف عديده ذات الوان خمتلفة منه اللون الرجواين, الأورجواين 

املحمر, الربتقايل, الأبي�ض اأو املائل اإىل الأبي�ض.

ب�ســــــــــــاتني

حصـــــاد36

دكتور
 اإميان ب�سيوين الرميلي     
باحث مبعهد بحوث الب�ساتني

العوامل اجلوية: تنق�صم مراحل منو حم�صول اجلزر اإىل 
مرحلت���ن اأ�صا�ص���يتن الأوىل هى مرحلة النمو اخل�ص���ري 
حي���ث يحتاج النب���ات اإىل درجات ح���رارة مرتفعة ل تقل 
عن 29 درجة مئوية ليكون النبات جمموع خ�ص���ري قوي. 
اأم���ا املرحلة الثانية فهى مرحل���ة تكوين اجلذور ويجب اأن 
يتعر�ض النبات لدرجات حرارة ترتاوح من 15-20 درجة 
مئوية مع العلم اأن اإرتفاع احلرارة �ص���يوؤدي اإىل حم�صول 

غري جيد.
ميعاد الزراعة: 

يزرع اجلزر فى ثالثة مواعيد:
امليعاد الأول: يزرع ال�صنف اليابانى يف منت�صف �صهر 
يونية وحتى منت�ص���ف �صهر يوليو لأنه �صنف مبكر ويظهر 

حم�صوله مبكرًا يف الأ�صواق.
امليعاد الثاين: فى نهاية �ص���هر �ص���بتمر واأكتوبر ويزرع 

فيه ال�صنف �صنتناى وال�صنف البلدي.
امليعاد الثالث: يزرع فى منت�ص���ف �ص���هر دي�ص���مر اإىل 
منت�ص���ف �ص���هر يناير وميكن اأن تخزن جذور هذا امليعاد 
ويقلع يف �ص���هري اإبريل ومايو فى وقت ترتفع فيه الأ�صعار 
ويخزن يف الأرا�ص���ى الطينية مبنع ال���ري عن اجلزر ملدة 

ترتاوح من �ص���هر ون�صف اإىل �صهرين  تقريبًا, ولكن يعاب 
عليها تعطيل الأر�ض لفرتة كبرية وتكون اجلذور عر�ص���ة 

لالإ�صابة بالأفات والأمرا�ض .
كمية التقاوي: يحتاج الفدان اإىل تقاوي من 2.5 اإىل 

5 كيلو جرام.

اأهم ال�سناف : 
Ü  ال�سنتن���اى: ويتمي���ز باأن���ه ذو �ص���كل خمروط���ي لونه 

برتقايل كبري احلجم ي�صلح لعمل املخلالت.
Ü  اليابانى: اإ�صطواين ال�صكل يزرع مبكرًا ويكون اأ�صغر 

حجما من ال�صنتناي.
Ü  اجل���زر البل���دي: �ص���نف اإ�ص���طواين ال�ص���كل قليل يف 

حمتواه من ال�صكر وامل�صاحة املنزرعة منه اأقل.
جتهيز الرتبة:

Ü  ح���رث وتقلي���ب الرتب���ة ب�ص���كل جي���د والتخل�ض من 
الأع�صاب واحل�صائ�ض اأو اأي بقايا بالرتبة حتى ل توؤثر 

تلك احل�صائ�ض والأع�صاب على تغذية اجلذور.
Ü  يتم تق�صيم الأر�ض ح�صب طريقة الري املتاحة

الأر���ض  يت��م تق�سي��م  الغم��ر  ال��ري   -
باإحدي طريقتني:

Ü  تق�ص���يمها اإىل اأحوا����ض 2×3 وتق�ص���يم الأحو�ض اإىل
اأ�ص���طر يبع���د ال�ص���طر ع���ن الآخ���ر 25 �ص���م اأو ميكن 

الزراعة نرثا.
Ü  14 الثانية ت�صطري الأر�ض بحيث يتم عمل من 12 اإىل

�صطر يف الق�صبتن بحيث يكون عر�ض اخلط حوايل 
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حصـــــاد38

60�صم وتتم الزراعة على جانبي اخلط.
- عند الري بالر�ض.

ت�ص���طري الأر����ض بحي���ث يبعد كل �ص���طر ع���ن الآخر 
25�ص���م وبن كل 4 او 6 اأ�صطر يتم ترك م�صافة ت�صل 
اإىل60 �ص���م حلركة العمال واآلت الزراعة ويتم و�صع 

التقاوي على عمق من 1.5 اىل 2 �صم.
طريقة الزراعة: اإما بال�صتل اأو البذور, وتتم زراعته بالبذور 

ب�صكل اأف�صل, حيث اأن �صتل اجلزر يوؤثر على اجلذور.
عمليات اخلدمة:

اأ - اخلف: تت���م عملي���ة اخل���ف بعد ح���واىل �ص���هرين من 
الزراع���ة حيث يكون ط���ول النبات حوايل 5 ل� 6 �ص���م ويف 
حال الزراعة نرثا يتم اخلف بحيث تكون امل�ص���افة بن كل 
نبات والتايل 10 �صم ويف زراعة ال�صطور يتم اخلف بحيث 
تكون امل�ص���افة بن كل نبات والتايل 5�صم اأو ميكن يف حال 
الزراعة يف �صطور الإ�صتغناء عن مرحلة اخلف عن طريق 

و�صع البذور على م�صافات متجان�صة من البداية.
ب - العزي����ق: يج���ب اأن تت���م عملي���ة العزيق حتى ن�ص���تطيع 
مكافح���ة احل�ص���ائ�ض ال�ص���ارة كم���ا يراعى ال���رتدمي حول 
النباتات حتى ل تظهر الأكتاف وبذلك نتفادي اخ�صرارها.

ت - ال���ري: يجب الإنتظام يف ري اجلزر وعدم املبالغة يف 
تعطي�ص���ه اأو ريه ففي كلتا احلالتن يتاأثر املح�صول ويتاأثر 
الري بنوع الرتبة ودرجة احلرارة ب�صكل كبري ولكن ب�صكل 
ع���ام فاإنه يتم ال���ري اأول رية بعد الزراعة مبا�ص���رة ويتم 

الري بعد ذلك مبعدل مرة كل اأ�صبوع غالبا.
ث - الت�سميد: قبل الزراعة وعند حرث الرتبة يتم اإ�صافة 

20 مرت مكعب من ال�صماد الع�صوي املتحلل.
بع���د الزراعة يحتاج الف���دان اإىل200كيلو جرام �ص���لفات 

ن�ص���ادر, 250 كيلوجرام �ص���وبر فو�صفات, 100 كيلو جرام 
�ص���لفات بوتا�ص���يوم ويتم تق�ص���يم تلك الكمي���ة بحيث يتم 
ت�ص���ميد النبات به���ا على دفعتن الدفع���ة الأوىل تاأتي بعد 

الزراعة ب�صهر والثانية بعد الدفعة الأوىل ب�3 اأ�صابيع.
الن�صج واحل�ص���اد: يحتاج اجلزر يف الأجواء املعتدلة اإىل 
مدة من 3 اإىل 4 اأ�ص���هر للن�صج ويف الأجواء الباردة تزيد 
املدة ويكون املح�صول نا�صج و�صالح للح�صاد عندما يبلغ 

قطر اجلذر عند الأكتاف من 2 اإىل 3 �صم.
يتم ح�ص���اد اجلزر باإ�صتخدام اأوتاد خ�ص���بية اأو حماريث 

ذات �صالح عميق حتى ل تنقطع اجلذور اأو اآليا.
املح�صول: اإنتاج الفدان حوايل 18 -20 طن .

حف���ظ اجل���زر: يح�ص���د اجل���زر لال�ص���تخدام يف ف�ص���ل 
ال�ص���تاء, ويعر�ض يف الأ�صواق دون غ�ص���له, وُيكتفى باإزالة 
الرتب���ة الزائ���دة عليه بامل�ص���ح فق���ط, ومن ثم يو�ص���ع يف 
�ص���ناديق مغطاة بالق����ض للحفاظ على الرطوب���ة, اأّما يف 
املن���زل, فيمكنك الحتف���اظ به لعدة اأ�ص���هر يف الثالجة, 
وميكن���ك الإحتف���اظ ب���ه فرتة طويل���ة اإذا قم���ت بتجميده 

وو�صعه يف املرد كما ميكن اأن يجّفف اأو يعلب. 
اأهم العيوب الف�سيولوجية ملح�سول اجلزر:

اأ - اجلذور املتفرعة: 
ويحدث ذلك ب�صبب الأ�صمدة الع�صوية الغري متحللة.

ب - اجلذور املت�سققة: 
حتدث ب�ص���بب التاأخر يف احل�ص���اد, الإفراط يف الت�صميد 

الآزوتي.

ت - اإخ�سرار الأكتاف:
يح���دث يف حال���ة ع���دم ال���رتدمي اجلي���د ح���ول الأكت���اف 
وتعر�ص���ها لأ�ص���عة ال�ص���م�ض مما ي�ص���اعد يف تكوين بع�ض 
اجلليكو�صيدات ال�صامة وت�صمي الكيومارين ويجب ازالتها 

بالتق�صري وعدم تناولها.



حصـــــاد38

60�صم وتتم الزراعة على جانبي اخلط.
- عند الري بالر�ض.

ت�ص���طري الأر����ض بحي���ث يبعد كل �ص���طر ع���ن الآخر 
25�ص���م وبن كل 4 او 6 اأ�صطر يتم ترك م�صافة ت�صل 
اإىل60 �ص���م حلركة العمال واآلت الزراعة ويتم و�صع 

التقاوي على عمق من 1.5 اىل 2 �صم.
طريقة الزراعة: اإما بال�صتل اأو البذور, وتتم زراعته بالبذور 

ب�صكل اأف�صل, حيث اأن �صتل اجلزر يوؤثر على اجلذور.
عمليات اخلدمة:

اأ - اخلف: تت���م عملي���ة اخل���ف بعد ح���واىل �ص���هرين من 
الزراع���ة حيث يكون ط���ول النبات حوايل 5 ل� 6 �ص���م ويف 
حال الزراعة نرثا يتم اخلف بحيث تكون امل�ص���افة بن كل 
نبات والتايل 10 �صم ويف زراعة ال�صطور يتم اخلف بحيث 
تكون امل�ص���افة بن كل نبات والتايل 5�صم اأو ميكن يف حال 
الزراعة يف �صطور الإ�صتغناء عن مرحلة اخلف عن طريق 

و�صع البذور على م�صافات متجان�صة من البداية.
ب - العزي����ق: يج���ب اأن تت���م عملي���ة العزيق حتى ن�ص���تطيع 
مكافح���ة احل�ص���ائ�ض ال�ص���ارة كم���ا يراعى ال���رتدمي حول 
النباتات حتى ل تظهر الأكتاف وبذلك نتفادي اخ�صرارها.
ت - ال���ري: يجب الإنتظام يف ري اجلزر وعدم املبالغة يف 
تعطي�ص���ه اأو ريه ففي كلتا احلالتن يتاأثر املح�صول ويتاأثر 
الري بنوع الرتبة ودرجة احلرارة ب�صكل كبري ولكن ب�صكل 
ع���ام فاإنه يتم ال���ري اأول رية بعد الزراعة مبا�ص���رة ويتم 

الري بعد ذلك مبعدل مرة كل اأ�صبوع غالبا.
ث - الت�سميد: قبل الزراعة وعند حرث الرتبة يتم اإ�صافة 

20 مرت مكعب من ال�صماد الع�صوي املتحلل.
بع���د الزراعة يحتاج الف���دان اإىل200كيلو جرام �ص���لفات 

ن�ص���ادر, 250 كيلوجرام �ص���وبر فو�صفات, 100 كيلو جرام 
�ص���لفات بوتا�ص���يوم ويتم تق�ص���يم تلك الكمي���ة بحيث يتم 
ت�ص���ميد النبات به���ا على دفعتن الدفع���ة الأوىل تاأتي بعد 

الزراعة ب�صهر والثانية بعد الدفعة الأوىل ب�3 اأ�صابيع.
الن�صج واحل�ص���اد: يحتاج اجلزر يف الأجواء املعتدلة اإىل 
مدة من 3 اإىل 4 اأ�ص���هر للن�صج ويف الأجواء الباردة تزيد 
املدة ويكون املح�صول نا�صج و�صالح للح�صاد عندما يبلغ 

قطر اجلذر عند الأكتاف من 2 اإىل 3 �صم.
يتم ح�ص���اد اجلزر باإ�صتخدام اأوتاد خ�ص���بية اأو حماريث 

ذات �صالح عميق حتى ل تنقطع اجلذور اأو اآليا.
املح�صول: اإنتاج الفدان حوايل 18 -20 طن .

حف���ظ اجل���زر: يح�ص���د اجل���زر لال�ص���تخدام يف ف�ص���ل 
ال�ص���تاء, ويعر�ض يف الأ�صواق دون غ�ص���له, وُيكتفى باإزالة 
الرتب���ة الزائ���دة عليه بامل�ص���ح فق���ط, ومن ثم يو�ص���ع يف 
�ص���ناديق مغطاة بالق����ض للحفاظ على الرطوب���ة, اأّما يف 
املن���زل, فيمكنك الحتف���اظ به لعدة اأ�ص���هر يف الثالجة, 
وميكن���ك الإحتف���اظ ب���ه فرتة طويل���ة اإذا قم���ت بتجميده 

وو�صعه يف املرد كما ميكن اأن يجّفف اأو يعلب. 
اأهم العيوب الف�سيولوجية ملح�سول اجلزر:

اأ - اجلذور املتفرعة: 
ويحدث ذلك ب�صبب الأ�صمدة الع�صوية الغري متحللة.

ب - اجلذور املت�سققة: 
حتدث ب�ص���بب التاأخر يف احل�ص���اد, الإفراط يف الت�صميد 

الآزوتي.

ت - اإخ�سرار الأكتاف:
يح���دث يف حال���ة ع���دم ال���رتدمي اجلي���د ح���ول الأكت���اف 
وتعر�ص���ها لأ�ص���عة ال�ص���م�ض مما ي�ص���اعد يف تكوين بع�ض 
اجلليكو�صيدات ال�صامة وت�صمي الكيومارين ويجب ازالتها 

بالتق�صري وعدم تناولها.



vetor power mexالفيتور باور ميكس 

صاب��ون بوتاس��ي متع��ادل يفيد في غس��يل أس��طح 
االوراق واألجزاء الخضرية في النبات حيث يزيل اإلفرازات 
الناتجة عن الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن ويقوم 
بمقاوم��ة األعف��ان الهبابية الس��وداء فيحس��ن من 

عمليات التمثيل الضوئي بسبب تأثيره الفعال 
المدى الحشري )العنكبوت االحمر – الَمن – الذبابة 

البيضاء – الحشرات القشرية – البق الدقيقي( 
يوفر في اس��تخدام المبي��دات وذات نتائج فعالة 

مما ينعكس على اإلنتاجية 

كيفية ومعدالت األستخدام : 
يس��تخدم الفيت��ور ب��اور ميكس عل��ى الخضروات 

بمعدل 1.5 لتر / 300 لتر ماء 
وعلى أشجار الفاكهة بمعدل 3 لتر / 300 لتر ماء 

وتكرر المعاملة بعد 15 يوم         

Active Ingreient
P2s.5H20  10% k2so4

Vetor Max Hyoفيتور ماكس هيو  

أفض��ل تركيب��ة للتصحيح الس��ريع ألعراض 
نقص الكالسيوم على النبات 

يعمل المركب على زيادة نسبة الكالسيوم 
في بناء الجدر الخلوية مما يحمي النبات من 
اإلصابة الفطرية والحشرية الثاقبة الماصة 
يعم��ل على زي��ادة وزن الخلي��ة فيزيد من 

الثمار والمحصول 
يحتوي على عنصر البورون الذي يعمل على 
تحسين نس��بة عقد األزهار حيث يقلل من 

ظاهرة تساقط األزهار والعقد 

معدل االستخدام:
1 لتر / الفدان 

Active Ingreient
Cabonyl Diamide 10%
Green Vitriol  3%
Sulfur.s   1.7%

Vetor Hum Falvهيوم فالف  

الجيل الرابع من المخصبات الحيوية تام الذوبان في 
الماء وس��هل االس��تخدام حيث يتكون من أحماض 
الهيومي��ك والفولفي��ك وغيره��ا م��ن األحم��اض 

العضوية المنتجة بمواصفات ذات جودة عالمية

فوائد المركب 
مخص��ب طبيع��ي ومصحح للتربة ويس��تخدم في 
التس��ميد االرضي مع ماء الري ف��ي جميع انظمة 
الري الحديثة )التنقيط – الري المحوري – والرش(  

معدل االستخدام: 
2 لت��ر \ للفدان مع محاصي��ر الخضر وتكرر كل 

10 – 15 يوم
2 لت��ر \ للفدان مع المحاصي��ل الحقلية وتكرر 

كل 30 يوم 

وبوتاسيوم  هيومات  بوتاسيوم   %  10
فولفات

التــركيــب

المصنع:
بلبيس - الشرقية 

New-Futuregreen @newfuturegreen

المكتب الفني:
23 شارع ميشيل باخوم – الدقي – الجيزة

موبايل: 01226136555
تليفون: 0233353046    

nfuturegreen@gmail.com
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Vetor SOXفيتور سوكس 

% 12.32   .) N ( أزوت كلى
% 15 كالسيوم   
% 1.2 بورون   

% 5 زيوت نباتيه طبيعية 

األكثر أمان��ًا وفاعلية على كثير من اآلفات 
الحش��رية ذات الض��رر اإلقتص��ادي لمعظم 
المحاصي��ل خاصًة سوس��ة النخيل إلحتوائه 
عل��ى زي��وت نباتي��ة تعم��ل عل��ى تعطيل 

إنزيمات التنفس والتغذية للحشرة 

حي��وي – طبيع��ي – آم��ن عل��ى اإلنس��ان 
والبيئة – إقتصادي غير مكلف 

معدل اإلستخدام 
1لتر / 600 لتر ماء 

التــركيــب

Gardina Dinamozجاردينا ديناموز  

دكتور الملوحة 
الترب��ة  ملوح��ة  لع��اج  اختي��ار  أفض��ل 
األراض��ي  للنب��ات ف��ي  العناص��ر  وتيس��ير 
المتوس��طة الملوحة إلحتوائه على أحماض 
نس��بة  عل��ى  ويس��اعد  كربوكس��يلية. 

الكالسيوم الميسر للنبات.

معدل االستخدام:
1 كجم / فدان 

Nema Plus Zero

Ingredients

Ingredients

 نيما بالس زيرو

Line Vitrate  10%
Boron (111) Hydroxide 5%
Nitrate Calcum  12.5%     
Allium Sativum  3%

Calcium EDTA      7.3%
Boric Acid  2.5%
Citric Acid  3%
Cryhto-Flovuo   1x10

الح��ل األمثل للقض��اء عل��ى النيماتودا في 
جمي��ع أطوارها واإلختي��ار األمثل لمكافحة 
النيماتودا ف��ي الزراعات العضوية والتصدير 

 )PHI= 0( .

معدل االستخدام: 
من 1 – 2 كجم / فدان 
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نيو فيوتشر جرين







تنتج اأجود املحا�صيل الت�صديرية .... 
مزرعة ال�صروق جتمع بني اخلربة واجلودة

عل���ى جودة  للتع���رف  املزرع���ة  "جمل���ة ح�ص���اد" زارت 
التعبئ���ة  وط���رق  الت�ص���ديرية  حما�ص���يلها  واإنتاجي���ة 
والتغلي���ف، وحتدثت مع املهند�س م�ص���عود رم�ص���ان مدير 
املزرع���ة ال���ذي اأكد عل���ى اأن م�ص���احة ال�ص���روق تبلغ 600 
فدان وتت���م الزراعة فيه���ا وفقًالأعلى معاي���ر تكنولوجيا 
الزراع���ة احلديث���ة ويتم زراعة اأربعة حما�ص���يل رئي�ص���ية 
وهم���ا العن���ب والرم���ان واملوال���ح والكمرثى، م�ص���رًا اىل 
اأن امل�ص���احة املنزرع���ة بالعن���ب تبلغ140فدان���ا وم�ص���احة 
الرم���ان 115فدان���ا كم���ا اأن م�ص���احة املوال���ح 100فدان���ا 
بينما ت�ص���ل م�ص���احة الكمرثى60 فدانا وامل�صاحة املتبقية 
عب���ارة نبات���ات زينة وحمط���ة تعبئة وا�ص���راحات وغرف 
معي�ص���ة للعاملني،م�ص���رًا اىل اأن حمط���ة التعبئة جاهزة 

عندما جتتمع خربة قامة علمية مثل الإ�ستاذ الدكتور عادل الغندور مدير عام �سركة �سنتك وا�ستخدام مركبات �سمادية عالية اجلودة مثل الكو�سيد 
والأجرم���ور يف مزرع���ة بالتاأكي���د �سرتتفع اإنتاجية املزرعة م���ن املحا�سيل ل�سيما الت�سديرية منها مثل العنب والرم���ان والكمرثى واملوالح، هذا ما 
ينطبق على مزرعة ال�سروق )�سفوت حبيب(التابعة ل�سركة �سنتك والتي تقع على طريق م�سر اإ�سكندرية ال�سحراوي بالقرب من مدينة ال�سادات.

مـــــــــــــــــــــــــــــــزارع
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قام بزيارة املزرعة 
 جمدي بنداري

ت�سوير
حممد زهري 

لتعبئة حما�ص���يل العن���ب والرمان والفراول���ة والكنتالوب 
والفا�صوليا والبطاطا.

وي�ص���يف املهند�س م�صعود اأن املزرعة حا�صلة على العديد 
من �ص���هادات اجلودة وعلى راأ�صها �صهادة اجللوبال جاب 
وحا�ص���لة على �صهادة اجلرا�ص���ب وهى ال�صهادة اخلا�صة 
مبعامل���ة العامل���ني وف���ق اأف�ص���ل معاي���ر وقوان���ني العمل 
وم���دى الرفاهية التي يح�ص���لون عليها، م�ص���ددا على اأن 
اإنتاج املزرعة من الفاكهة يتم انتاجها وفق اأف�صل معاير 
اجلودة العاملية من حيث �صكل الثمرة ولونها ون�صبة ال�صكر 
وخلوها م���ن املتبقيات حتى تكون اآمنة متامًا على �ص���حة 

الإن�صان و�صاحلة للت�صدير اىل الأ�صواق اخلارجية.
وقال املهند�س م�ص���عود اإن اإنتاجية املحا�ص���يل يف املزرعة 
عالية وذات جودة ممتازة،ويتم ت�ص���دير جزء كبر منها 
اىل الأ�ص���واق اخلارجية وجزء اىل ال�ص���وق املحلي �صاربًا 
املثل بالعنب واأ�صنافه الت�صديرية من الفيلم وال�صوبريور 
والت���ي ت�ص���ل الإنتاجية فيه���م م���ن 8 اإىل 10اأطنان ويتم 

ت�صديرهما اىل بع�س دول اخلليج ور�صيا وال�صني.
وع���ن عدد العاملني يف املزرعة اأكد على اأنهم يبلغون40 
مهند����س وفني اىل جانب 150م���ن العمالة العادية يتم 
تدريبهم على اأعلى م�صتوى، عالوة على الإ�صتعانة بعدد 
كبر من العمالة يف موا�ص���م الت�ص���دير وقد يت�ص���اعف 

هذا العدد.
وقال اإن ما مييز املزرعة هو اأنها جتمع بني اخلربة املتمثلة 
يف الإ�صتاذ الدكتور عادل الغندور مديرعام �صركة �صنتك 
وا�صتخدام املركبات ال�صمادية عالية اجلودة التي توفرها 
�ص���ركة �صنتك للمزرعة مثل الأجروموروالكو�صيد، م�صيفا 
اأن املزرع���ة تتع���اون م���ع العديد م���ن اجلامع���ات وتنظم 
دورات تدريبة للطالب ويحا�صر بها الدكتور عادل م�صرًا 
اىل اأنه يوجد باملزرعة اأي�ص���ا م�صتل لنباتات الزينة الأوت 
دور ويتم ت�ص���ديرها منتجات���ه اىل العديد من الدول مثل 
الأردن وال�ص���عودية وتركيا وبع�س الدول الأوروبية وداخليا 
اىل امل�ص���روعات املعماري���ة التي يت���م تنفيذها يف املناطق 

اجلديدة .
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ورقة الع�سل )اال�ستيفيا(

يف �الأونة �الأخرية كرث �حلديث حول نبات �ال�ستيفيا �أو )ورقة 
�لع�س����ل, كم����ا يحلو يل �أن ��س����ميه( و�أنه هو �حلل �ل�س����حري 
للفجوة �ل�س����كرية يف م�س����ر, �الإ �أن هذ� �لطرح غري �سحيح  
فهو �س����يحل جزء من �مل�س����كلة ولي�س كلها فهو مبا يت�سف به 

�سوف ي�ستهدف جمموعات حمددة من �مل�ستهلكني.
ولك����ن يف �لب����دء نق����ول �أن �أور�ق �ال�س����تفيا حتت����وي عل����ى 
جمموع����ة من �ملركب����ات �لطبيعية �لتي تتمي����ز بقوة حتليه 
عالية قد ت�سل يف بع�س �الأ�سناف �ىل حو�يل 1000�سعف 
قوة حتلية �ل�س����كروز )�س����كر �لق�س����ب( و�جل�سم ال ميكنه 
��س����تخال�س �جللوك����وز منها و�إدخاله لل����دم وبالتايل عدم 
�حل�س����ول على �ل�س����عر�ت غري �ملرغوب بها ومن هنا فهى 

مثالية �ال�س����تخد�م ملر�س����ى �ل�س����كر وللر�غبني يف �إنقا�س 
�لوزن يف حني �أن قوة حتليه �أور�ق نبات �ال�ستفيا ترت�وح ما 
بني 25- 35 �سعف قوة حتليه �سكر �لق�سب هذ� وت�ستخدم 
م�ستخل�سات �ال�ستيفيا منذ عدة �سنو�ت كمحليات طبيعية 
يف �لوالي����ات �ملتحدة �الأمريكية, �لرب�زيل وكوريا, �ليابان, 
�ل�س����ني, ويف �لعدي����د من بل����د�ن �الإحتاد �الأوربي وبع�س����ا 
من دول �ل�س����رق �الأو�س����ط. كمحليات منخف�سة �ل�سعر�ت 
��س����تخدمت م�س����احيق �أور�ق �ال�س����تيفيا وم�ستخل�س����اتها 
�لنقي����ة كمكم����ل منخف�س �ل�س����عر�ت, و كذل����ك يفتح باب 
��ستخد�م �حللويات ملر�سي �ل�س����كر و�لر�غبني يف �إنقا�س 

�لوزن �أو �حلفاظ على �لر�ساقة.

  وهو م�س���تقر �لرتكيب �لكميائي ويحافظ   على   مو��سفاته  
 عن���د   تعر�س���ه   لدرجات �حل���ر�رة  �ملرتفعة   �أثن���اء  عمليات  
 طهي   و�إعد�د   �الأطعمة  �لتي ي�ستخدم فيها كمحلى طبيعي, 
كما ال   تتاأثر   مو��س���فاته   مع   تغري   درجة   حمو�س���ة   �لو�سط , 
 لذ�  هو  ي�سلح  لتحلية   كافة  �أنو�ع   �مل�سروبات   �ملرطبة    و�ملياه  
 �لغازي���ة ,  كما   ال   تتاأث���ر   قوة   حتليته   مب���رور   �لوقت   ويتجاوز  
 عم���ره   عند   �لتخزينىي  عدة   �س���نو�ت ,   كم���ا �أنه  غري   قابل  

 للتخمر .
الظروف اجلوية املالئمة لزراعته

�إىل 30 درج����ة  م����ن 15  لنم����وه  �ملثل����ى  درج����ة �حل����ر�رة 
مئوي����ة, ح�س����ا�س لل�س����قيع, وتعر�س����ه  للنه����ار �لق�س����ري 

حما�سيـــــل �سكريــــــة
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التطوي�ش: 
والأن �جلزء �الإقت�س����ادي من �لنبات هو �الأور�ق فلزيادتها 
يتم  خالل �ل�س����تني يوما �الأوىل من عمر �لنباتات تطوي�س 
قم����م �لنبات����ات �أربع م����ر�ت لت�س����جيع �لنم����و�ت �جلانبية 
�الحتف����اظ  ويف�س����ل  �لنبات����ات,  وتفري����ع  كثاف����ة  وزي����ادة 
باالأج����ز�ء �لناجتة م����ن عملية �لتطوي�س وذل����ك بتجفيفها 

و��ستعمالها �أو حفظها و�إ�سافتها للمح�سول �لنهائي.
�لري: �ال�ستيفيا ح�سا�سة للري فال تتحمل �جلفاف وتتاأثر 
بزي����ادة �لرطوبة وتت�س����ف �ال�س����تقيا ب�س����طحية جذورها 
�الأمر �لذي ي�س����تلزم معه ريات حفيفه متقاربة �أما فرت�ت 
م����ا بني �لريات وحتديدها على وج����ه �لدقة فيرتك خلربة 
�مل����ز�رع حيث تختلف �لفرت�ت ما ب����ني �لريات تبعا لعو�مل 
ع����دة منها نوع �لرتب����ة, كفاءتها يف �الإحتف����اظ بالرطوبة, 

ودرجات �حلر�رة, و�سرعة �لرياح.  
الت�سميد:

يجب �الهتمام بالت�س����ميد ويف�س����ل �إجر�ء حتليل كيميائي 
خا�سة يف حالة �لزر�عة يف �الأر��سى حديثة �ال�ست�سالح.

ال�سماد الع�سوي:
يتم �إ�س����افة 10مرت �سماد ع�س����وي نا�سج �أو �سماد ع�سوي 
�سناعي ) كمبو�ست( �أثناء جتهيز �الأر�س للزر�عة خا�سة 

يف �الأر��سي حديثة �ال�ست�سالح.
ال�سماد النيرتوجينى: 

يتم ت�س���ميد �ال�ستفيا مبعدل 40 كجم نتريوجني للفد�ن مع 
مر�ع���اة عدم �الإفر�ط يف �لت�س���ميد �لنيرتوجيني الأنه يقلل 

ي�س����رع من حدوث  �الإزهار عنده����ا ينخف�س معدل تكوين 
كمي����ة  �إنخفا�����س  ذل����ك  عل����ى  ويرتت����ب  �جلليكو�س����يد�ت 

�جلليكو�سيد�ت �ملتكونة.
ميعاد الزراعة

�أف�س����ل ميعاد لزر�عته يف م�سر �سهر مار�س حتى يتعر�س 
�لنب����ات لنه����ار طويل وتتاأخ����ر عملية �لدف����ع لالإزهار مما 
ي����وؤدي �إىل زي����ادة ف����رتة �لنمو �خل�س����ري وتاأخ����ري مرحلة 

�الإزهار وبالتايل زيادة �جلليكو�سيد�ت �ملتكونة.
 �لرتب����ة �ملالئمة: ميكن زر�عة �الإ�س����تيفيا يف خمتلف �أنو�ع 
�الأر��سي �إال �أن جودتها تنخف�س يف �لرتبة �لطينية �لثقيلة 
�سيئة �ل�س����رف وبالتايل فهناك فر�سة جيدة لزر�عتها يف 

�الأر��سي حديثة �ال�ست�سالح يف م�سر.
اإعداد وجتهيز الأر�ش لزراعة الإ�ستيفيا 

احلرث: 
 يتم �إج����ر�ء عملية �حلرث لالأر�س �ملزمع زر�عتها وجهني 

متعامدين.
الت�سوية والتنعيم:

 يف�س����ل �إجر�ء عملية �لت�س����وية يف حالة �ل����ري بالغمر كما 
الب����د من �إج����ر�ء عملية �لتنعيم �جليد للرتبة خا�س����ة تلك 
�لت����ي تنت����ج �لقالقيل بعد �حل����رث وذلك بغر�����س �أعد�د و 

جتهيز مهد جيد لنمو �ل�ستالت.
التخطيط : 

يتم �لتخطيط مبعدل 12–14خط يف �لق�سبتني. 
اإعداد وجتهيز التقاوي: 

تت����م �لزر�عة بع����دة و�س����ائل �لب����ذرة, �ل�س����تالت �لتي يتم 
�إنتاجه����ا �إم����ا م����ن �لعق����ل �ل�س����اقية �أو بزر�ع����ة �الأن�س����جة 
و�الأف�س����ل زر�عتها بال�س����تالت �لتي يتم �إنتاجها من �لعقل 
وتتم زر�عتها يف �حلقل �مل�س����تدمي عن����د عمر 45-60 يومًا 
حي����ث يت����م �س����تلها بال�س����الية, ويج����ب �ختيار �ل�س����تالت 

�ل�سليمة �لقوية.
معدلت ال�ستل:

تزرع �س����تالت �الإ�س����تيفيا على م�س����افات 35- 40 �سم بني 
�ل�ستلة و�الأخرى على �خلطوط .

اال�ستاذ الدكتور
 اأحمد زكى اأبو كنيز 
رئي�س بحوث مبعهد بحوث املحا�سيل ال�سكرية

من تكوين �جلليكو�سيد�ت وبالتايل تقل درجة �حلالوة بها.
ال�سماد البوتا�سي:

 ي�ساف 48 كجم من �أك�سيد �لبوتا�سيوم وت�ساف خملوطة 
مع �لدفعة �الأوىل للت�سميد �لنيرتوجيني.

ال�سماد الفو�سفاتي: 
 ي�س����اف15 كجم من خام�س �أك�س����يد �لف�س����فور مع �إعد�د 

�الأر�س للزر�عة. 
مقاومة احل�سائ�ش: 

عملية هامة يجب �إجر�ءها حيث تناف�س �حل�سا�س نباتات 
�ال�ستفيا على �الأ�سمدة و�ملياه وكذلك وجودها مع �لنباتات 

بعد �حل�ساد يوؤدي �إىل زيادة تكلفة عملية �لت�سنيع.
الفج والرتدمي:

عملية هامة يج����ب �إجر�ءها وهى ف����ج �خلطوط و�لرتدمي 
باالأترب����ة �لناجتة م����ن �لفج على قو�ع����د �لنباتات حلماية 
�جلذور من �لتعر�س ل�سوء وبالتايل حر�رة �ل�سم�س ب�سكل 

مبا�سر خالل ف�سل �ل�سيف.
جمع املح�سول:

 �ملق�سود به هو �إجر�ء عملية ح�س �لنباتات ويتم هذ� قبل 
طرد �الإزهار مبا�سرة  وفى هذه �ملرحلة من عمر �لنباتات 
تك����ون كمية �جلليكو�س����يد�ت �أعل����ى ما ميكن عل����ى �أن تتم 
عملية �حل�س يف �ل�س����باح �لباكر هذ� وميكن �إجر�ء عملية 

�حل�س خم�سة �ىل �ستة مر�ت �سنويا. 
واأخـريًا

ه����ذ� �لنبات و�ف����د جديد يف م�س����ر وقد قطع   معه����د   بحوث  
 �ملحا�س����يل   �ل�س����كرية  �لتابع ملركز �لبحوث �لزر�عية �س����وطا 
كب����ري� يف  در��س����ات   عدي����دة   عن����ه   من   حي����ث   مالئم����ة   �لبيئة  
 �مل�س����رية   له ,  حيث  ,  وكذلك   حتديد   �لعمليات   �لزر�عية   �ملثلى  
 له����ذ�   �لنبات ,  من   حيث    للح�س����ول   على  �أعلى   حم�س����ول   من  
 �الأور�ق   و�أعل����ي   درج����ة   حالوة   وحاليا �ملعه����د يف طور حماولة 
توطني �سناعة ��ستخال�س �ملادة �حللوة منه يف م�سر لتوفري 
هذه �ملادة ملر�س����ى �ل�س����كر و�لباحثني عن �لر�ساقة كما يقوم 
معهد بحوث �ملحا�س����يل �ل�سكرية باإنتاج �ل�ستالت وبيعها ملن 

يرغب ب�سعر �لتكلفة للم�ساهمة يف ن�سر �ملح�سول.
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ورقة الع�سل )اال�ستيفيا(

يف �الأونة �الأخرية كرث �حلديث حول نبات �ال�ستيفيا �أو )ورقة 
�لع�س����ل, كم����ا يحلو يل �أن ��س����ميه( و�أنه هو �حلل �ل�س����حري 
للفجوة �ل�س����كرية يف م�س����ر, �الإ �أن هذ� �لطرح غري �سحيح  
فهو �س����يحل جزء من �مل�س����كلة ولي�س كلها فهو مبا يت�سف به 

�سوف ي�ستهدف جمموعات حمددة من �مل�ستهلكني.
ولك����ن يف �لب����دء نق����ول �أن �أور�ق �ال�س����تفيا حتت����وي عل����ى 
جمموع����ة من �ملركب����ات �لطبيعية �لتي تتمي����ز بقوة حتليه 
عالية قد ت�سل يف بع�س �الأ�سناف �ىل حو�يل 1000�سعف 
قوة حتلية �ل�س����كروز )�س����كر �لق�س����ب( و�جل�سم ال ميكنه 
��س����تخال�س �جللوك����وز منها و�إدخاله لل����دم وبالتايل عدم 
�حل�س����ول على �ل�س����عر�ت غري �ملرغوب بها ومن هنا فهى 

مثالية �ال�س����تخد�م ملر�س����ى �ل�س����كر وللر�غبني يف �إنقا�س 
�لوزن يف حني �أن قوة حتليه �أور�ق نبات �ال�ستفيا ترت�وح ما 
بني 25- 35 �سعف قوة حتليه �سكر �لق�سب هذ� وت�ستخدم 
م�ستخل�سات �ال�ستيفيا منذ عدة �سنو�ت كمحليات طبيعية 
يف �لوالي����ات �ملتحدة �الأمريكية, �لرب�زيل وكوريا, �ليابان, 
�ل�س����ني, ويف �لعدي����د من بل����د�ن �الإحتاد �الأوربي وبع�س����ا 
من دول �ل�س����رق �الأو�س����ط. كمحليات منخف�سة �ل�سعر�ت 
��س����تخدمت م�س����احيق �أور�ق �ال�س����تيفيا وم�ستخل�س����اتها 
�لنقي����ة كمكم����ل منخف�س �ل�س����عر�ت, و كذل����ك يفتح باب 
��ستخد�م �حللويات ملر�سي �ل�س����كر و�لر�غبني يف �إنقا�س 

�لوزن �أو �حلفاظ على �لر�ساقة.

  وهو م�س���تقر �لرتكيب �لكميائي ويحافظ   على   مو��سفاته  
 عن���د   تعر�س���ه   لدرجات �حل���ر�رة  �ملرتفعة   �أثن���اء  عمليات  
 طهي   و�إعد�د   �الأطعمة  �لتي ي�ستخدم فيها كمحلى طبيعي, 
كما ال   تتاأثر   مو��س���فاته   مع   تغري   درجة   حمو�س���ة   �لو�سط , 
 لذ�  هو  ي�سلح  لتحلية   كافة  �أنو�ع   �مل�سروبات   �ملرطبة    و�ملياه  
 �لغازي���ة ,  كما   ال   تتاأث���ر   قوة   حتليته   مب���رور   �لوقت   ويتجاوز  
 عم���ره   عند   �لتخزينىي  عدة   �س���نو�ت ,   كم���ا �أنه  غري   قابل  

 للتخمر .
الظروف اجلوية املالئمة لزراعته

�إىل 30 درج����ة  م����ن 15  لنم����وه  �ملثل����ى  درج����ة �حل����ر�رة 
مئوي����ة, ح�س����ا�س لل�س����قيع, وتعر�س����ه  للنه����ار �لق�س����ري 

حما�سيـــــل �سكريــــــة

حصـــــاد46

التطوي�ش: 
والأن �جلزء �الإقت�س����ادي من �لنبات هو �الأور�ق فلزيادتها 
يتم  خالل �ل�س����تني يوما �الأوىل من عمر �لنباتات تطوي�س 
قم����م �لنبات����ات �أربع م����ر�ت لت�س����جيع �لنم����و�ت �جلانبية 
�الحتف����اظ  ويف�س����ل  �لنبات����ات,  وتفري����ع  كثاف����ة  وزي����ادة 
باالأج����ز�ء �لناجتة م����ن عملية �لتطوي�س وذل����ك بتجفيفها 

و��ستعمالها �أو حفظها و�إ�سافتها للمح�سول �لنهائي.
�لري: �ال�ستيفيا ح�سا�سة للري فال تتحمل �جلفاف وتتاأثر 
بزي����ادة �لرطوبة وتت�س����ف �ال�س����تقيا ب�س����طحية جذورها 
�الأمر �لذي ي�س����تلزم معه ريات حفيفه متقاربة �أما فرت�ت 
م����ا بني �لريات وحتديدها على وج����ه �لدقة فيرتك خلربة 
�مل����ز�رع حيث تختلف �لفرت�ت ما ب����ني �لريات تبعا لعو�مل 
ع����دة منها نوع �لرتب����ة, كفاءتها يف �الإحتف����اظ بالرطوبة, 

ودرجات �حلر�رة, و�سرعة �لرياح.  
الت�سميد:

يجب �الهتمام بالت�س����ميد ويف�س����ل �إجر�ء حتليل كيميائي 
خا�سة يف حالة �لزر�عة يف �الأر��سى حديثة �ال�ست�سالح.

ال�سماد الع�سوي:
يتم �إ�س����افة 10مرت �سماد ع�س����وي نا�سج �أو �سماد ع�سوي 
�سناعي ) كمبو�ست( �أثناء جتهيز �الأر�س للزر�عة خا�سة 

يف �الأر��سي حديثة �ال�ست�سالح.
ال�سماد النيرتوجينى: 

يتم ت�س���ميد �ال�ستفيا مبعدل 40 كجم نتريوجني للفد�ن مع 
مر�ع���اة عدم �الإفر�ط يف �لت�س���ميد �لنيرتوجيني الأنه يقلل 

ي�س����رع من حدوث  �الإزهار عنده����ا ينخف�س معدل تكوين 
كمي����ة  �إنخفا�����س  ذل����ك  عل����ى  ويرتت����ب  �جلليكو�س����يد�ت 

�جلليكو�سيد�ت �ملتكونة.
ميعاد الزراعة

�أف�س����ل ميعاد لزر�عته يف م�سر �سهر مار�س حتى يتعر�س 
�لنب����ات لنه����ار طويل وتتاأخ����ر عملية �لدف����ع لالإزهار مما 
ي����وؤدي �إىل زي����ادة ف����رتة �لنمو �خل�س����ري وتاأخ����ري مرحلة 

�الإزهار وبالتايل زيادة �جلليكو�سيد�ت �ملتكونة.
 �لرتب����ة �ملالئمة: ميكن زر�عة �الإ�س����تيفيا يف خمتلف �أنو�ع 
�الأر��سي �إال �أن جودتها تنخف�س يف �لرتبة �لطينية �لثقيلة 
�سيئة �ل�س����رف وبالتايل فهناك فر�سة جيدة لزر�عتها يف 

�الأر��سي حديثة �ال�ست�سالح يف م�سر.
اإعداد وجتهيز الأر�ش لزراعة الإ�ستيفيا 

احلرث: 
 يتم �إج����ر�ء عملية �حلرث لالأر�س �ملزمع زر�عتها وجهني 

متعامدين.
الت�سوية والتنعيم:

 يف�س����ل �إجر�ء عملية �لت�س����وية يف حالة �ل����ري بالغمر كما 
الب����د من �إج����ر�ء عملية �لتنعيم �جليد للرتبة خا�س����ة تلك 
�لت����ي تنت����ج �لقالقيل بعد �حل����رث وذلك بغر�����س �أعد�د و 

جتهيز مهد جيد لنمو �ل�ستالت.
التخطيط : 

يتم �لتخطيط مبعدل 12–14خط يف �لق�سبتني. 
اإعداد وجتهيز التقاوي: 

تت����م �لزر�عة بع����دة و�س����ائل �لب����ذرة, �ل�س����تالت �لتي يتم 
�إنتاجه����ا �إم����ا م����ن �لعق����ل �ل�س����اقية �أو بزر�ع����ة �الأن�س����جة 
و�الأف�س����ل زر�عتها بال�س����تالت �لتي يتم �إنتاجها من �لعقل 
وتتم زر�عتها يف �حلقل �مل�س����تدمي عن����د عمر 45-60 يومًا 
حي����ث يت����م �س����تلها بال�س����الية, ويج����ب �ختيار �ل�س����تالت 

�ل�سليمة �لقوية.
معدلت ال�ستل:

تزرع �س����تالت �الإ�س����تيفيا على م�س����افات 35- 40 �سم بني 
�ل�ستلة و�الأخرى على �خلطوط .

اال�ستاذ الدكتور
 اأحمد زكى اأبو كنيز 
رئي�س بحوث مبعهد بحوث املحا�سيل ال�سكرية

من تكوين �جلليكو�سيد�ت وبالتايل تقل درجة �حلالوة بها.
ال�سماد البوتا�سي:

 ي�ساف 48 كجم من �أك�سيد �لبوتا�سيوم وت�ساف خملوطة 
مع �لدفعة �الأوىل للت�سميد �لنيرتوجيني.

ال�سماد الفو�سفاتي: 
 ي�س����اف15 كجم من خام�س �أك�س����يد �لف�س����فور مع �إعد�د 

�الأر�س للزر�عة. 
مقاومة احل�سائ�ش: 

عملية هامة يجب �إجر�ءها حيث تناف�س �حل�سا�س نباتات 
�ال�ستفيا على �الأ�سمدة و�ملياه وكذلك وجودها مع �لنباتات 

بعد �حل�ساد يوؤدي �إىل زيادة تكلفة عملية �لت�سنيع.
الفج والرتدمي:

عملية هامة يج����ب �إجر�ءها وهى ف����ج �خلطوط و�لرتدمي 
باالأترب����ة �لناجتة م����ن �لفج على قو�ع����د �لنباتات حلماية 
�جلذور من �لتعر�س ل�سوء وبالتايل حر�رة �ل�سم�س ب�سكل 

مبا�سر خالل ف�سل �ل�سيف.
جمع املح�سول:

 �ملق�سود به هو �إجر�ء عملية ح�س �لنباتات ويتم هذ� قبل 
طرد �الإزهار مبا�سرة  وفى هذه �ملرحلة من عمر �لنباتات 
تك����ون كمية �جلليكو�س����يد�ت �أعل����ى ما ميكن عل����ى �أن تتم 
عملية �حل�س يف �ل�س����باح �لباكر هذ� وميكن �إجر�ء عملية 

�حل�س خم�سة �ىل �ستة مر�ت �سنويا. 
واأخـريًا

ه����ذ� �لنبات و�ف����د جديد يف م�س����ر وقد قطع   معه����د   بحوث  
 �ملحا�س����يل   �ل�س����كرية  �لتابع ملركز �لبحوث �لزر�عية �س����وطا 
كب����ري� يف  در��س����ات   عدي����دة   عن����ه   من   حي����ث   مالئم����ة   �لبيئة  
 �مل�س����رية   له ,  حيث  ,  وكذلك   حتديد   �لعمليات   �لزر�عية   �ملثلى  
 له����ذ�   �لنبات ,  من   حيث    للح�س����ول   على  �أعلى   حم�س����ول   من  
 �الأور�ق   و�أعل����ي   درج����ة   حالوة   وحاليا �ملعه����د يف طور حماولة 
توطني �سناعة ��ستخال�س �ملادة �حللوة منه يف م�سر لتوفري 
هذه �ملادة ملر�س����ى �ل�س����كر و�لباحثني عن �لر�ساقة كما يقوم 
معهد بحوث �ملحا�س����يل �ل�سكرية باإنتاج �ل�ستالت وبيعها ملن 

يرغب ب�سعر �لتكلفة للم�ساهمة يف ن�سر �ملح�سول.
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من اأهم �شفات ال�شركات الزراعية الناجحة، هى تقدمي 
منتج���ات عالية اجل���ودة للمزارع، تعط���ي اأف�شل النتائج 
وباأ�شعار منا�شبة، واأي�شا �شرعة التوا�شل وتوفري الدعم 
الفن���ي واالر�شادي، ه���ذا ما تفعله �شركة امل���زارع الدويل 
للم�شروع���ات الزراعي���ة "اإياب" اإحدى ك���رى ال�شركات 
العاملة يف القطاع الزراعي والتي تقدم مركبات منتقاه 
عالي���ة اجل���ودة خلدم���ة املزارعني،م���ن ك���رى ال�شركات 
العاملي���ة اأمريكي���ة واإ�شبانية، اإ�شاف���ة اإىل تقدمي ال�شركة 

الدعم الفني واالإر�شادي للمزارعني.
للمزيد من التعرف على ال�ش���ركة ومركباتها التي تقدمها 
وروؤيته���ا للقط���اع الزراع���ي وامل���زارع امل�ش���ري وكيفي���ة 
النهو�س بالزراعة امل�شرية كان هذا احلوار مع املهند�س 

اإبراهيم عبداللطيف املدير التفيذي لل�شركة.    

املزارع الدويل ت�سع خطة للق�ساء على ع�سوائية ال�سوق 
املهند�س ابراهيم عبداللطيف: �سبب جناحنا تقدمي 

القيمة امل�سافة وتوفري املعلومات وخدمة ما بعد البيع

Ó  يف البداي���ة ن���ود التع���رف عل���ى تاري���خ ن�ش���اأة امل���زارع 
الدويل ومراحل م�شريتها؟

يف 2010 بداأن���ا نفك���ر يف اإن�ش���اء كي���ان زراع���ي ونح���ن 
جمموعة من امل�ش���اهمني وجزء كب���ر منهم زراعيني وقد 
عاي�شنا م�شكالت القطاع الزراعي واإحتياجات املزارعني 
املختلفة، وخا�ش���ة فيما يتعلق بالأ�ش���مدة، وم���ن ثم بداأنا 
درا�شة الفكرة لدخول ال�ش���وق الزراعي مبنتجات جديدة 
غر تقليدية وبعد ذلك تاأ�ش�ش���ت املزارع الدويل يف مار�س 
2013و�ش���رعنا نبح���ث ع���ن وكالت جدي���دة وم���ن خالل 
عالقتنا مع ال�شت�ش���اريني الأجانب الذين زارو م�ش���ر يف 
اأوقات �ش���ابقة ولنا معهم عالقات، ور�ش���حوا لنا �شركات 
قوي���ة ومنها ال�ش���ركة املتحدة للخدم���ات الزراعية بولية 
فلوريدا بالوليات املتحدة الأمريكية ولها جمموعة كبرة 

جدا من الأ�شمدة واملخ�شبات، وكذلك ر�شحو »نيوترتيك« 
وهى �ش���ركة اإ�ش���بانية عاملية لها اأي�ش���ا مركبات متميزة، 
وبداأنا نقتب�س من تلك ال�ش���ركات الفكر الت�شويقي اجليد، 
وفيما يتعلق بالقيمة امل�ش���افة وخدم���ات ما بعد البيع ويف 

القريب العاجل �شنتعاقد مع وكالة يف املبيدات. 
Ó  تق���دم ال�شرك���ة مركبات عالي���ة الكفاءة واجل���ودة فما

هى اأبرز تلك املركبات؟
قبل تقدمي املركبات لبد اأن يكون هناك فكر فني وت�شويقي 
لإبراز مزايا تلك املركبات ومدى ا�ش���تفادة املزارع منها، 
لذل���ك لدينا جمموعة متميزة من الأ�ش���مد واملخ�ش���بات 
ومنظمات النمو ومنها »�شكرمي« اأهم منظمات النمو ويعد 
م���ن اأقوى املركبات لإحتوائه عل���ى جمموعة من منظمات 
النمو الالزمة للنب���ات يف جميع مراحله املختلفة، وكذلك 

�شــــركــات
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من اأهم �شفات ال�شركات الزراعية الناجحة، هى تقدمي 
منتج���ات عالية اجل���ودة للمزارع، تعط���ي اأف�شل النتائج 
وباأ�شعار منا�شبة، واأي�شا �شرعة التوا�شل وتوفري الدعم 
الفن���ي واالر�شادي، ه���ذا ما تفعله �شركة امل���زارع الدويل 
للم�شروع���ات الزراعي���ة "اإياب" اإحدى ك���رى ال�شركات 
العاملة يف القطاع الزراعي والتي تقدم مركبات منتقاه 
عالي���ة اجل���ودة خلدم���ة املزارعني،م���ن ك���رى ال�شركات 
العاملي���ة اأمريكي���ة واإ�شبانية، اإ�شاف���ة اإىل تقدمي ال�شركة 

الدعم الفني واالإر�شادي للمزارعني.
للمزيد من التعرف على ال�ش���ركة ومركباتها التي تقدمها 
وروؤيته���ا للقط���اع الزراع���ي وامل���زارع امل�ش���ري وكيفي���ة 
النهو�س بالزراعة امل�شرية كان هذا احلوار مع املهند�س 

اإبراهيم عبداللطيف املدير التفيذي لل�شركة.    

املزارع الدويل ت�سع خطة للق�ساء على ع�سوائية ال�سوق 
املهند�س ابراهيم عبداللطيف: �سبب جناحنا تقدمي 

القيمة امل�سافة وتوفري املعلومات وخدمة ما بعد البيع

Ó  يف البداي���ة ن���ود التع���رف عل���ى تاري���خ ن�ش���اأة امل���زارع 
الدويل ومراحل م�شريتها؟

يف 2010 بداأن���ا نفك���ر يف اإن�ش���اء كي���ان زراع���ي ونح���ن 
جمموعة من امل�ش���اهمني وجزء كب���ر منهم زراعيني وقد 
عاي�شنا م�شكالت القطاع الزراعي واإحتياجات املزارعني 
املختلفة، وخا�ش���ة فيما يتعلق بالأ�ش���مدة، وم���ن ثم بداأنا 
درا�شة الفكرة لدخول ال�ش���وق الزراعي مبنتجات جديدة 
غر تقليدية وبعد ذلك تاأ�ش�ش���ت املزارع الدويل يف مار�س 
2013و�ش���رعنا نبح���ث ع���ن وكالت جدي���دة وم���ن خالل 
عالقتنا مع ال�شت�ش���اريني الأجانب الذين زارو م�ش���ر يف 
اأوقات �ش���ابقة ولنا معهم عالقات، ور�ش���حوا لنا �شركات 
قوي���ة ومنها ال�ش���ركة املتحدة للخدم���ات الزراعية بولية 
فلوريدا بالوليات املتحدة الأمريكية ولها جمموعة كبرة 

جدا من الأ�شمدة واملخ�شبات، وكذلك ر�شحو »نيوترتيك« 
وهى �ش���ركة اإ�ش���بانية عاملية لها اأي�ش���ا مركبات متميزة، 
وبداأنا نقتب�س من تلك ال�ش���ركات الفكر الت�شويقي اجليد، 
وفيما يتعلق بالقيمة امل�ش���افة وخدم���ات ما بعد البيع ويف 

القريب العاجل �شنتعاقد مع وكالة يف املبيدات. 
Ó  تق���دم ال�شرك���ة مركبات عالي���ة الكفاءة واجل���ودة فما

هى اأبرز تلك املركبات؟
قبل تقدمي املركبات لبد اأن يكون هناك فكر فني وت�شويقي 
لإبراز مزايا تلك املركبات ومدى ا�ش���تفادة املزارع منها، 
لذل���ك لدينا جمموعة متميزة من الأ�ش���مد واملخ�ش���بات 
ومنظمات النمو ومنها »�شكرمي« اأهم منظمات النمو ويعد 
م���ن اأقوى املركبات لإحتوائه عل���ى جمموعة من منظمات 
النمو الالزمة للنب���ات يف جميع مراحله املختلفة، وكذلك 
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»نوف���ر �ش���اليك�س بل�س«  ال���ذي يعالج م�ش���اكل امللوحة كما 
يعمل حتريك الكال�ش���يوم املتواجد يف الرتبة وزيادة قدرة 
النبات على المت�ش���ا�س الأرا�ش���ى امللحية واأي�ش���ا لدينا 
مركب���ات لرفع مقاومة النب���ات مثل »تور�ش���اب ونيوتيك« 
»�ش���ي ي���و« ومركبات لتن�ش���يط اجلذور مث���ل »ديب رووت« 
وحمف���زات تزهر مث���ل »بلوم اند ف���روت« ويوجد اأي�ش���ا 

مركبات نق�س العنا�شر مثل »ميكرو ميك�س« 
Ó  شيا�شة ال�شركة فيما يتعلق بتلبية رغبات عمالئها؟�

تهدف �ش���ركة امل���زارع ال���دويل »اإي���اب« اإىل توفر معظم 
اإحتياجات املزارع من الأ�ش���مدة واملخ�ش���بات ومنظمات 
النم���و بج���وة عالي���ة م���ن خ���الل ا�ش���ترادها م���ن كربى 
ال�ش���ركات العاملية املتخ�ش�ش���ة يف ه���ذا املجال كما تقوم 

ال�شركة بتوفر فريق دعم فنى كامل خلدمة املزارعني. 
Ó  للم���زارع ال�شرك���ة  تقدمه���ا  الت���ي  اخلدم���ات  ماه���ى 

امل�شري وكيف تتوا�شل معه؟
التواج����د امل�ش����تمر وامليداين م����ع املزارعني ورج����ال البيع 
والت�شويق لدينا لبد واأن يكونو زراعيني كذلك التواجد يف 
ال�ش����وق من خالل الإدارات املختلفة من بيع وت�شويق ودعم 
فن����ي ونحن على توا�ش����ل م����ع العميل دائم����ا، ونقف بجوار 
امل����زارع ونعمل على حل م�ش����كالتة ب�ش����كل يومي اأو ب�ش����كل 

مو�ش����مي، كم����ا نتوا�ش����ل مع ال����وكالت يف اخل����ارج لتوفر 
منتجات حتل م�شكالته ومن ثم نوجد ثقة مع العمالء ومن 

املمكن تر�شيح منتجات �شركات اأخرى حلل م�شكالته.
Ó ما هى �شيا�شة ال�شركة فيما يتعلق بتنمية كوادرها الب�شرية؟

يف البداي���ة نق���وم بتوظي���ف اأ�ش���حاب اخل���ربات وتنمي���ة 
خرباته���م فيم���ا يتعل���ق مبعرف���ة كل املعلومات اخلا�ش���ة 
باملنتج���ات كم���ا ننظ���م دورات تدريبية لهم يحا�ش���ر بها 
ا�شت�ش���ارين من اإ�ش���بانيا واأمري���كا لإمداه���م باملعلومات 
الفنية والعلمي���ة، كما ننظم دورات يف امله���ارات الإدارية 
واحل�ش���ابات  ب���الإدارة  للعامل���ني  والبيعي���ة  والت�ش���ويقية 
والت�ش���ويق واملبيعات، لنن���ا نوؤمن باأهمية بال�ش���تثمار يف 
العن�شر الب�شري وهذا هو النجاح لأي موؤ�ش�شة اأو �شركة. 

Ó  ه���ل ل���دى ال�شرك���ة مركب���ات جدي���دة تن���وي طرحه���ا
قريبا وهل توجد خطط تو�شعية لها؟

نتجه لط���رح جمموعة جديدة من املركب���ات املغذية التي 
يت���م اإنتاجه���ا بالوليات املتح���دة الأمريكي���ة وتعتمد على 
اإجتاه اإنتاج املحا�ش���يل الأورجنك وهى حوايل10مركبات 
وذلك من منطلق اإحتياج الأ�ش���واق الأوروبية للمحا�ش���يل 
الأورجن���ك وبذل���ك نواك���ب متطلب���ات ال�ش���وق الأوروبية 

و�شن�شعى اإىل اإدخال املزارع العادي اإىل تلك املنظومة.  

Ó  روؤي���ة �شيادتك���م ع���ن م�شتقب���ل القط���اع الزراع���ي يف
م�ش���ر؟ وم���ا ه���ى الن�شائ���ح الت���ي تقدمه���ا للم���زارع 

امل�شري كيفية النهو�ض بالزراعة؟
فيما يتعلق بال�شيا�ش���ة العامة للقطاع الزراعي الأن جيدة 
ويج���ب الإ�ش���ادة بال���دور الذي تعلب���ه هيئ���ة الرقابة على 
ال�شادرات والواردات من اإجراء عمليات التكويد ومتابعة 
املنت���ج واملحافظ���ة عل���ى ال�ش���ادرات، لأن ذل���ك يتعل���ق 
ب�شمعة املنتج امل�ش���ري يف اخلارج ويخلق ثقة يف الأ�شواق 

اخلارجية باملنتجات امل�شرية. 
ولك���ن تبق���ى م�ش���كلتان اأولهم���ا م���دى ا�ش���تعياب امل���زارع لتل���ك 
ال�شيا�ش���ات لأن هناك من يتذمر منها رغم اأنها اإجراءات ت�شعى 
اإىل حمايته، لأنه كلما كانت �شمعة املحا�شيل امل�شرية يف اخلارج 
جيدة كلما عاد ذل���ك بالإيجاب على كافة املزارعني وممكن حل 

تلك امل�شكلة من خالل توعية املزارعني باأهمية ذلك. 
املحل���ي  باملجتم���ع  تتعل���ق  وه���ى  الأخ���رى  امل�ش���كلة  اأم���ا 
وال�ش���ركات اخلا�ش���ة التي تنظر ب�ش���كل فردي مل�شاحلها 
اخلا�شة فالبد من اأن يكون هناك عمل جماعي من خالل 
الإحتادات واجلمعيات ويكون الهدف منها اإن�شاء م�شانع 
لت�ش���نيع املحا�ش���يل الزراعي���ة والق�ش���اء على ع�ش���وائية 

ال�شوق وتدين اأ�شعار تلك املحا�شيل.  
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اأهم 100 معلومة يف زراعة املاجنو

2
اإزهار املاجنو يبداأ يف اأواخر فرباير يف الوجة البحري 
مو�سم  وينتهي  مار�س  يف  القمة  اىل  الإزهار  وي�سل 
الإزهار يف اآخر مار�س اأو اأول اأبريل حتت ظروف املناخ 

العادية .

3
احلرارة  درجة  انخفا�س  وطال  امتد  اإذا  ال�ستاء  ف�سل   

فيمتد املو�سم وي�ستمر الإزهار حتى �سهر مايو .

4
الأفرع اجلنوبية وهى الأكرث مواجهة لأ�سعة ال�سم�س تبدا 

1
اأو  متتالية  دورات  يف  يحدث  املاجنو  اأ�سجار  يف  النمو 

متتابعة عددها من 2-3 دورات الدورة الأوىل فى الربيع
�لدورة �الوىل )مار�س – �أبريل (

–  الدورة الثانية �سيفا )يونيو –يوليو – اأغ�سط�س (
الدورة الثالثة يف ال�ستاء )�سبتمرب –اأكتوبر( .

ب�ســــــــاتني

حصـــــاد50

دكتور
عالء حممد جمعة 
ا�ستاذ الفاكهة امل�ساعد بق�سم الب�ساتني 
كلية الزراعة جامعة قناة ال�سوي�س

الفرع  اآخر  تكون  التى  ال�سمالية  الأفرع  قبل  الإزهار  يف 
فى الإزهار .

5
كلما طالت فرتة التزهري بال�سجرة كلما كان ذلك ادعى 
وافر  حم�سول  وانتاج  واإخ�سابها  اأزهارها  تلقيح  اإىل 

منها.

6
ال�سنف  وح�سب  اجلو  حالة  على  يتوقف  الزهار  موعد 

وقوة ال�سجرة .

7
هناك اإزهار �ستوى ي�سمى بالزهار املبكر ويحدث اعتبارا 
من نوفمرب قبل موعد الإزهار الطبيعي ب�سهرين ون�سف 
تعر�سا  اجلهات  اكرث  هى  ازهارا  ال�سجرة  جهات  واكرث 

لل�سم�س .

8
الغزير  احلمل  �سنة  يف  لل�سجرة  يحدث  املبكر  التزهري 
اجلو  وجفاف  ال�ستاء  مو�سم  دفء  ذلك  على  وي�ساعد 

ولبد من ازالتة .

9
جذر �سجرة املاجنو وتدي وليتعمق اكرث من 150�سم يف 
الرتبة وينت�سر املجموع اجلذرى يف دائرة قطرها 6 امتار 

للأ�سجار الكبرية .

10
جذور امت�سا�س الغذاء تتواجد يف دائرة قطرها 1.50 
مرت على بعد1مرت من جذع ال�سجرة وتتواجد حتى عمق 

50 �سم من �سطح الرتبة.

11
جذور  وجود  اىل  يودى  بالتنقيط  الرى  ا�سلوب  اتباع 
املاجنو على �سطح الرتبة وتكون غري عميقة وتوجد على 
املتكرر  للرى  نظرا  الرتبة  �سطح  فقط  �سنتيمرتات  بعد 

للجذور  الفر�سة  يعطى  ل  مما  متقاربة  فرتات  وعلى 
للتعمق للبحث عن الرطوبة .

12
بنظام  ال�سجرة  ا�سفل  الرتبة  �سطح  حرارة  ارتفاع 
النمو  عمليات  يف  كبري  خلل  اىل  يودى  بالتنقيط  الرى 
والثمار  ال�سغري  العقد  ت�ساقط  اىل  ويوؤدى  والمت�سا�س 

الكبرية

13
تلقيح ازهار املاجنو يتم يف ال�سباح فقط

14
ما يتم تلقيحه من الإزهار على ال�سجرة ميثل 40% فقط 

من جمموع الإزهار الأنثى

15
التلقيح يتم بعد 8 �ساعات من تفتح الإزهار

16
بعد فرتة من 24-12  بالزهرة حتدث  الإخ�ساب  عملية 

�ساعة من الإزهار

17
حيوية  من  التقليل  اىل  يودى  احلرارة  درجة  انخفا�س 

حبوب اللقاح

18
اىل  يودى  مئوية  44درجة  اىل  احلرارة  درجة  ارتفاع 

القلل من عقد الثمار

19
اجلفاف اي�سا يودى اىل القلل من عقد الثمار بن�سبة %50

20
والعقد  التزهري  فرتة  اأثناء  احلرارة  درجة  انخفا�س 
ال�سغري  والعقد  الإزهار  ت�ساقط  اىل  يودى  والخ�ساب 
ويودى اىل تكوين ثمار �سغرية احلجم ذات جنني جمه�س 

وتنمو ببطء حتى الن�سج ويطلق عليها ا�سم الف�س

21
تزيد ن�سبة ت�ساقط العقد يف �سنة احلمل الغزير

22
مرحلة  يف  التعطي�س  اىل  يرجع  العقد  ت�ساقط  ا�سباب 

العقد ال�سغري –ال�سابة بالمرا�س –الرياح اجلافة
درجة  –انخفا�س  الرتبة  فقر  بالتربة  املحملة  الرياح 
احلرارة اأثناء عملية التزهري –عدم كفاية التلقيح )اى 
حدوث   .. احلرارة  درجة  انخفا�س  عند  الإزهار  خروج 

العقد ثم حدوث اجها�س للجنني

23
ارتفاع م�ستوى املاء الأر�سي عن 150�سم يودى اىل موت 

اأ�سجار املاجنو نظرا ملوت اجلذور وا�سابتهاب العفان

24
موت  اىل  يودى  الرتبة  �سطح  حتت  �سماء  طبقة  وجود 

اأ�سجار املاجنو

25
احلرارة  درجات  يف  جيدة  بحالة  تنمو  املاجنو  �سجرة 

العالية اذا توفرت معها الرطوبة الر�سية

26
درجة احلرارة املثلى لنتاج املاجنو من24-30 درجة مئوية

27
لأ�سعة  الأ�سجار  جذوع  وتعر�س  احلرارة  درجة  ارتفاع 
ال�سم�س املبا�سرة وانعكا�س احلرارة يف الأرا�سي الرملية 
يودى اىل ت�سقق وتلف اجلذع ويجب يف هذه احلالة دهان 

اجلذع بعجينه بوردو

28
اأ�سجار املاجنو تنمو جيدا عند توفر الرطوبة اجلوية والأر�سية

29
مو�سم  اأثناء  خا�سة  طويلة  لفرتة  اجلوية  الرطوبة  زيادة 
التزهري يودى اىل تلف الإزهار واإ�سابتها بالأمرا�س املختلفة
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اأهم 100 معلومة يف زراعة املاجنو

2
اإزهار املاجنو يبداأ يف اأواخر فرباير يف الوجة البحري 
مو�سم  وينتهي  مار�س  يف  القمة  اىل  الإزهار  وي�سل 
الإزهار يف اآخر مار�س اأو اأول اأبريل حتت ظروف املناخ 

العادية .

3
احلرارة  درجة  انخفا�س  وطال  امتد  اإذا  ال�ستاء  ف�سل   

فيمتد املو�سم وي�ستمر الإزهار حتى �سهر مايو .

4
الأفرع اجلنوبية وهى الأكرث مواجهة لأ�سعة ال�سم�س تبدا 

1
اأو  متتالية  دورات  يف  يحدث  املاجنو  اأ�سجار  يف  النمو 

متتابعة عددها من 2-3 دورات الدورة الأوىل فى الربيع
�لدورة �الوىل )مار�س – �أبريل (

–  الدورة الثانية �سيفا )يونيو –يوليو – اأغ�سط�س (
الدورة الثالثة يف ال�ستاء )�سبتمرب –اأكتوبر( .

ب�ســــــــاتني
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دكتور
عالء حممد جمعة 
ا�ستاذ الفاكهة امل�ساعد بق�سم الب�ساتني 
كلية الزراعة جامعة قناة ال�سوي�س

الفرع  اآخر  تكون  التى  ال�سمالية  الأفرع  قبل  الإزهار  يف 
فى الإزهار .

5
كلما طالت فرتة التزهري بال�سجرة كلما كان ذلك ادعى 
وافر  حم�سول  وانتاج  واإخ�سابها  اأزهارها  تلقيح  اإىل 

منها.

6
ال�سنف  وح�سب  اجلو  حالة  على  يتوقف  الزهار  موعد 

وقوة ال�سجرة .

7
هناك اإزهار �ستوى ي�سمى بالزهار املبكر ويحدث اعتبارا 
من نوفمرب قبل موعد الإزهار الطبيعي ب�سهرين ون�سف 
تعر�سا  اجلهات  اكرث  هى  ازهارا  ال�سجرة  جهات  واكرث 

لل�سم�س .

8
الغزير  احلمل  �سنة  يف  لل�سجرة  يحدث  املبكر  التزهري 
اجلو  وجفاف  ال�ستاء  مو�سم  دفء  ذلك  على  وي�ساعد 

ولبد من ازالتة .

9
جذر �سجرة املاجنو وتدي وليتعمق اكرث من 150�سم يف 
الرتبة وينت�سر املجموع اجلذرى يف دائرة قطرها 6 امتار 

للأ�سجار الكبرية .

10
جذور امت�سا�س الغذاء تتواجد يف دائرة قطرها 1.50 
مرت على بعد1مرت من جذع ال�سجرة وتتواجد حتى عمق 

50 �سم من �سطح الرتبة.

11
جذور  وجود  اىل  يودى  بالتنقيط  الرى  ا�سلوب  اتباع 
املاجنو على �سطح الرتبة وتكون غري عميقة وتوجد على 
املتكرر  للرى  نظرا  الرتبة  �سطح  فقط  �سنتيمرتات  بعد 

للجذور  الفر�سة  يعطى  ل  مما  متقاربة  فرتات  وعلى 
للتعمق للبحث عن الرطوبة .

12
بنظام  ال�سجرة  ا�سفل  الرتبة  �سطح  حرارة  ارتفاع 
النمو  عمليات  يف  كبري  خلل  اىل  يودى  بالتنقيط  الرى 
والثمار  ال�سغري  العقد  ت�ساقط  اىل  ويوؤدى  والمت�سا�س 

الكبرية

13
تلقيح ازهار املاجنو يتم يف ال�سباح فقط

14
ما يتم تلقيحه من الإزهار على ال�سجرة ميثل 40% فقط 

من جمموع الإزهار الأنثى

15
التلقيح يتم بعد 8 �ساعات من تفتح الإزهار

16
بعد فرتة من 24-12  بالزهرة حتدث  الإخ�ساب  عملية 

�ساعة من الإزهار

17
حيوية  من  التقليل  اىل  يودى  احلرارة  درجة  انخفا�س 

حبوب اللقاح

18
اىل  يودى  مئوية  44درجة  اىل  احلرارة  درجة  ارتفاع 

القلل من عقد الثمار

19
اجلفاف اي�سا يودى اىل القلل من عقد الثمار بن�سبة %50

20
والعقد  التزهري  فرتة  اأثناء  احلرارة  درجة  انخفا�س 
ال�سغري  والعقد  الإزهار  ت�ساقط  اىل  يودى  والخ�ساب 
ويودى اىل تكوين ثمار �سغرية احلجم ذات جنني جمه�س 

وتنمو ببطء حتى الن�سج ويطلق عليها ا�سم الف�س

21
تزيد ن�سبة ت�ساقط العقد يف �سنة احلمل الغزير

22
مرحلة  يف  التعطي�س  اىل  يرجع  العقد  ت�ساقط  ا�سباب 

العقد ال�سغري –ال�سابة بالمرا�س –الرياح اجلافة
درجة  –انخفا�س  الرتبة  فقر  بالتربة  املحملة  الرياح 
احلرارة اأثناء عملية التزهري –عدم كفاية التلقيح )اى 
حدوث   .. احلرارة  درجة  انخفا�س  عند  الإزهار  خروج 

العقد ثم حدوث اجها�س للجنني

23
ارتفاع م�ستوى املاء الأر�سي عن 150�سم يودى اىل موت 

اأ�سجار املاجنو نظرا ملوت اجلذور وا�سابتهاب العفان

24
موت  اىل  يودى  الرتبة  �سطح  حتت  �سماء  طبقة  وجود 

اأ�سجار املاجنو

25
احلرارة  درجات  يف  جيدة  بحالة  تنمو  املاجنو  �سجرة 

العالية اذا توفرت معها الرطوبة الر�سية

26
درجة احلرارة املثلى لنتاج املاجنو من24-30 درجة مئوية

27
لأ�سعة  الأ�سجار  جذوع  وتعر�س  احلرارة  درجة  ارتفاع 
ال�سم�س املبا�سرة وانعكا�س احلرارة يف الأرا�سي الرملية 
يودى اىل ت�سقق وتلف اجلذع ويجب يف هذه احلالة دهان 

اجلذع بعجينه بوردو

28
اأ�سجار املاجنو تنمو جيدا عند توفر الرطوبة اجلوية والأر�سية

29
مو�سم  اأثناء  خا�سة  طويلة  لفرتة  اجلوية  الرطوبة  زيادة 
التزهري يودى اىل تلف الإزهار واإ�سابتها بالأمرا�س املختلفة
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حصـــــاد52

30
�سقوط الأمطار خلل فرتة التزهري يودى اىل عمل غ�سيل 

حلبوب اللقاح ويودى اىل قلة املح�سول

31
لل�سوء تاأثري مبا�سر على النمو واملح�سول لأ�سجار املاجنو

32
اأفرع اأ�سجار املاجنو الغري معر�سة ل�سوء ال�سم�س يندر اأن 

تقوم بتكوين اأزهار

33
واجتاهها  الأ�سجار  تكوين  �سعف  اىل  تودى  ال�سوء  قلة 

للنمو لأعلى مع عدم تكوين منو خ�سري جيد

34
الإثمار  الرتبة خلل مرحلة  الأر�سية يف  الرطوبة  نق�س 

يودى اىل ت�ساقط الثمار

35
اهم فرتة يف عمر �سجرة املاجنو املثمرة من4-6 اأ�سابيع 
بعد العقد ويجب اليحدث فيها نق�س يف الرطوبة الأر�سية

36
ان�سب وقت للتطعيم بالقلم يف �سهري )اأبريل –مايو(

37
ان�سب امل�سافات للزراعة يف الأرا�سي الرملية حتت نظام 

x 6 0 6 الرى بالتنقيط

38
اأن يكون اجتاه اخلطوط من ال�سمال  عند الزراعة يجب 

للجنوب واجتاه ال�سفوف من ال�سرق للغرب

39
ان�سب طريقة لرتبية �سجرة املاجنو هي الطريقة الهرمية

40
ان�سب موعد لزراعة اأ�سجار املاجنو هو )مار�س –اأبريل( 
احلماية  توفري  �سرط  �سبتمرب  �سهر  يف  الزراعة  وميكن 

الكافية لل�سنلت من برد ال�ستاء

41
يف الرا�سي الرملية يجب اأن تكون اجلورة لل�ستلة ابعادها 

1*1*1 مرت

42
البلدية  بال�سمدة  الناجت من اجلورة  الرتاب  يجب خلط 

جيدا قبل اعادة الردم حول ال�ستلة

43
وازالتة  ال�ستلة  جذر  حول  البل�ستيك  الكي�س  �سق  يجب 

متاما وعدم و�سعة باجلورة

44
ال�سن  ال�سغرية  للأ�سجار  فيها  مبالغا  الأ�سمدة  اإ�سافة 

يودى اىل تاأخر و�سولها اىل عمر الإنتاج القت�سادي

45
الإ�سراف يف اإ�سافة األ زوت للأ�سجار الكبرية يودى اىل 
اجتاه الأ�سجار اىل اإعطاء منو خ�سري كثيف على ح�ساب 

املح�سول

46
حتتاج  )5-10(�سنوات  عمر  من  البالغة  املاجنو  �سجرة 

اىل األ زوت من الأ�سمدة التالية كما يلى :
�سماد اليوريا 1-3.5 كيلو / يف ال�سنة

” نرتات الن�سادر 1.5 –5 كيلو /يف ال�سنة
” �سلفات الن�سادر 2.5 –7.5 كيلو /يف ال�سنة

47
ي�ساوى  ما  الفو�سفور  عن�سر  من  حتتاج  املاجنو  �سجرة 
ربع كمية األ زوت امل�سافة لل�سجرة �سنويا اأي من 0.5-
1.5 كيلو /ال�سنة للأ�سجار من �سن 5-10�سنوات مرتني 
اإ�سافة الفو�سفور مع الأ�سمدة البلدية يف  بالعام ويف�سل 

خدمة ال�ستاء

48
النمو  يف  تاأثريا  العنا�سر  اكرث  من  البوتا�سيوم  عن�سر 
والن�سوية  ال�سكرية  املواد  بت�سنيع  ويقوم  املح�سول  وفى 
على  وي�ساعد  ال�سكريات  انتقال  على  ويعمل  وال�سلولوزية 
كما  الغذائية  واملواد  للماء  اجلذور  امت�سا�س  عملية 
والفو�سفور  زوت  األ  مركبات  ال�ستفادة من  على  ي�ساعد 
اجلاهزة للمت�سا�س من الرتبة كما يعمل على حت�سني 

خوا�س ونوعية الثمار ب�سفة عامة

49
اىل  حتتاج  �سنوات   )  10:5  ( عمر  من  املاجنو  �سجرة 
معدلت من 1.0: 1.25 قدر النرتوجني اىل كمية قدرها 
من 1.5- 4.5كيلو/ال�سنة من �سماد �سلفات البوتا�سيوم

50
ومع  ال�ستوية  اخلدمة  مع  البوتا�سيوم  اإ�سافة  يف�سل 
�سهلة  البوتا�سيوم  نرتات  وا�ستخدام  البلدية  الأ�سمدة 

الذوبان يف املاء مع نظم الرى بالتنقيط

51
ل يجب اإ�سافة الكال�سيوم واملاغن�سيوم يف الأرا�سي التي 

حتتوى على ن�سبة عالية من اجلري

52
ميكن ر�س �سلفات املاغن�سيوم على اأ�سجار املاجنو مبعدل 

50جم /100 لرت ماء

53
بكميات  املاجنو  اأ�سجار  اليها  حتتاج  ال�سغرى  العنا�سر 
املو�سم  خلل  ر�ستان  اأو  واحدة  ر�سة  ويكفى  قليلة 
مبعدل   ) املخلبي  والزنك   – واملنجنيز   – )باحلديد 

100جم /100 لرت ماء

54
نق�س اأعرا�س الزنك تظهر على النموات احلديثة

55
ميكن اإ�سافة احلديد املخلبى لل�سجرة بالرتبة مرة واحدة 

�سنويا مبعدل 70جم / لل�سجرة يف ال�سنة

56
املنجنيز  و�سلفات  الزنك  و�سلفات  احلديدوز  �سلفات 
و�سلفات النحا�س والبوراك�س من الأ�سمدة �سعبة الذوبان 

يف املاء

57
العنا�سر ال�سغرى املخلبية حديد – منجنيز – زنك – 

نحا�س خملبى من الأ�سمدة �سهلة الذوبان يف املاء

58
املخلبية  ال�سورة  على  ال�سغرى  العنا�سر  ا�ستخدام 
EDDHA اف�سل من العنا�سر ال�سغرى على ال�سورة 
الري  انظمة  مع  ل�ستخدامها  وذلك   EDTA املخلبية 
على  ال�سغرى  العنا�سر  ا�ستخدام  يف�سل  كما  بالتنقيط 
ال�سهل  من  اأنة  حيث  الأ�سجار  على  ر�سا  الثانية  ال�سورة 

تثبيتة يف الرتبة القلوية

59
اأن كفاءة ام�سا�س العنا�سر ال�سغرى يف �سورة خملبية 
العنا�سر  امت�سا�س  كفاءة  من  مرات   5-3 من  اعلى 

ال�سغرى على �سورة �سلفات

60
البوتا�سيوم   – الفو�سفور   – يوريا   – الن�سادر  نرتات 
قابلة  ال�سغرى  العنا�سر  وا�سمدة  املاغن�سيوم  �سلفات 
الغمر  ارا�سى  ولكن يف  بالتنقيط  الرى  نظام  مع  للخلط 

تخلط قبل ال�ستخدام مبا�سرة

61
ل يف�سل اخللط مع اليوريا اأو مع نرتات الن�سادر اأو نرتات 
اجلري عند ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة اجلوية حني 
و�سعوبة  اخلليط  تعجني  اىل  تودى  قد  الظروف  هذه  اأن 

توزيعه باحلقل

62
الفكرة  وتعتمد  الورقي  بالت�سميد  ي�سمى  بالر�س  الت�سميد 
الأ�سا�سية لت�سميد النباتات بالر�س على اإمكانية امت�سا�س 
الأجزاء الهوائية من النبات للعنا�سر الغذائية من خلل 

امل������اجن������و زراع������������������ة  يف  م������ع������ل������وم������ة   100 اأه���������������م 
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وال�سفلية  العلوية  الأ�سطح  على  املنت�سرة  الثغور  فتحات 
اقل  بدرجة  العنا�سر  هذه  متت�س  فقد  وكذلك  للأوراق 
بوا�سطة الأوراق القدمية عن طريق ال�سقوق املوجودة بها

63
للح�سول على اأتعلى ا�ستفادة ممكنة من الر�س بالأ�سمدة 
من  الأوىل  �ساعات  خلل  الر�س  يتم  اأن  يجب  الورقية 
النهار اآي يف ال�سباح الباكر حيث تكون الثغور التنف�سية 
مفتوحة ولأف�سل الر�س خلل وقت الظهرية اأو بع الغروب 

حيث تكون الثغور التنف�سية مغلقة

64
اإ�سافة املادة النا�سرة اىل املحلول الر�س تودى اىل زيادة 
�سطح التلم�س بني املحلول و�سطح الأوراق وبالتايل زيادة 
فر�سة امت�سا�س العنا�سر الغذائية من خلل اكرب عدد 

ممكن من فتحات الثغور

65
لل�سمدة  ماء  50جم/100لرت  مبعدل  اليوريا  اإ�سافة 
هذه  امت�سا�س  و�سهولة  تاأكيد  على  ت�ساعد  الورقية 

العنا�سر من خلل الثغور التنف�سية

66
يجب عدم اإجراء عملية الت�سميد بالر�س يف حالة تعر�س 

النباتات للعط�س

67
الأيام  يف  بالر�س  الت�سميد  عملية  اإجراء  عدم  يجب 

املمطرة

68
مرحلة  يف  بالر�س  الت�سميد  عملية  اإجراء  عدم  يجب 
ليودى  العقد حتى  من  الأوىل  املراحل  اأو خلل  الإزهار 
حدوث  اىل  الر�س  حملول  اندفاع  عن  النا�سى  ال�سغط 

ت�ساقط ميكانيكي للأزهار اأو العقد ال�سغري

69
الإزهار  قبل  مرة  بالر�س  الت�سميد  عملية  اإجراء  يجب 

ومرة بعد متام العقد

70
�سنوات  الأربع  خلل  يف  ال�سن  ال�سغرية  املاجنو  اأ�سجار 
الأوىل يتم ت�سميدها بال�سماد البلدي بواقع10مرت لل�سنة 
لل�سنتني  الثانية /ف و20مرت  لل�سنة  الأوىل /ف و15مرت 

الثالثة والرابعة /ف

71
ال�سماد البلدي يجب اأن ي�ساف يف خندق يف ظل حميط 

ال�سجرة بعر�س 40�سم وعمق 50�سم

72
5�سنوات  من  اقل  ال�سغرية  الكيماوىلل�سجار  الت�سميد 
– يونيو بال�سماد الآزوتي  –مايو  اأبريل  يتم خلل �سهور 
والبوتا�سيوم نرثى يف حو�س ال�سجرة وعلى بعد من 10-

30�سم من جذع ال�سجرة

73
اطوار  يف  الثمار  دخول  فرتة  يف  التعطي�س  او  الرى  قلة 

اكتمال النمو ي�سبب بطء زيادة حجم الثمرة وحتوله ونها 
اىل اللون الخ�سر الفاحت

74
يف�سل اإجراء عملية التقليم بعد النتهاء من جمع الثمار 

مبا�سرة

75
العوامل  من  ال�ستاء  ف�سل  خلل  الرى  يف  ال�سراف 

امل�ساعدة على التزهري املبكر

76
الثمار  ت�ساقط  اىل  يودى  الزوتى  الت�سميد  يف  املغالة 
او  والعقد  التزهري  فرتة  خلل  الغزير  الرى  وكذلك 
التعطي�س ال�سديد ثم الرى بغزارة او الرى خلل فرتات 
ارتفاع درجات احلرارة ال�سديدة يف ال�سيف اأو الإ�سابة 

بالأمرا�س

77
املاجنو  اأمرا�س  اخطر  من  الدقيقى  البيا�س  مر�س 
احلديثة  والأوراق  الزهرية  ال�سماريخ  املر�س  وي�سيب 
املر�س  ظهور  ويبدا  الغ�سة  والفرع  ال�سغرية  والثمار 
كامنة  تكون  املر�س  جراثيم  اأن  حيث  الربيع  بداية  يف 
مع  ن�ساطها  وت�ستعيد   ) ال�سكية  )اجلراثيم  ال�ستاء  يف 
بداية الربيع وال�سيف )اجلراثيم الكونيدية ( وهى التى 
ت�سبب النت�سار الوا�سع للفطر اثناء املو�سم لذا يجب حرق 
الفطر  جراثيم  على  للق�ساء  والتقليم  الق�س  خملفات 

الكامنة للمو�سم التاىل
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30
�سقوط الأمطار خلل فرتة التزهري يودى اىل عمل غ�سيل 

حلبوب اللقاح ويودى اىل قلة املح�سول

31
لل�سوء تاأثري مبا�سر على النمو واملح�سول لأ�سجار املاجنو

32
اأفرع اأ�سجار املاجنو الغري معر�سة ل�سوء ال�سم�س يندر اأن 

تقوم بتكوين اأزهار

33
واجتاهها  الأ�سجار  تكوين  �سعف  اىل  تودى  ال�سوء  قلة 

للنمو لأعلى مع عدم تكوين منو خ�سري جيد

34
الإثمار  الرتبة خلل مرحلة  الأر�سية يف  الرطوبة  نق�س 

يودى اىل ت�ساقط الثمار

35
اهم فرتة يف عمر �سجرة املاجنو املثمرة من4-6 اأ�سابيع 
بعد العقد ويجب اليحدث فيها نق�س يف الرطوبة الأر�سية

36
ان�سب وقت للتطعيم بالقلم يف �سهري )اأبريل –مايو(

37
ان�سب امل�سافات للزراعة يف الأرا�سي الرملية حتت نظام 

x 6 0 6 الرى بالتنقيط

38
اأن يكون اجتاه اخلطوط من ال�سمال  عند الزراعة يجب 

للجنوب واجتاه ال�سفوف من ال�سرق للغرب

39
ان�سب طريقة لرتبية �سجرة املاجنو هي الطريقة الهرمية

40
ان�سب موعد لزراعة اأ�سجار املاجنو هو )مار�س –اأبريل( 
احلماية  توفري  �سرط  �سبتمرب  �سهر  يف  الزراعة  وميكن 

الكافية لل�سنلت من برد ال�ستاء

41
يف الرا�سي الرملية يجب اأن تكون اجلورة لل�ستلة ابعادها 

1*1*1 مرت

42
البلدية  بال�سمدة  الناجت من اجلورة  الرتاب  يجب خلط 

جيدا قبل اعادة الردم حول ال�ستلة

43
وازالتة  ال�ستلة  جذر  حول  البل�ستيك  الكي�س  �سق  يجب 

متاما وعدم و�سعة باجلورة

44
ال�سن  ال�سغرية  للأ�سجار  فيها  مبالغا  الأ�سمدة  اإ�سافة 

يودى اىل تاأخر و�سولها اىل عمر الإنتاج القت�سادي

45
الإ�سراف يف اإ�سافة األ زوت للأ�سجار الكبرية يودى اىل 
اجتاه الأ�سجار اىل اإعطاء منو خ�سري كثيف على ح�ساب 

املح�سول

46
حتتاج  )5-10(�سنوات  عمر  من  البالغة  املاجنو  �سجرة 

اىل األ زوت من الأ�سمدة التالية كما يلى :
�سماد اليوريا 1-3.5 كيلو / يف ال�سنة

” نرتات الن�سادر 1.5 –5 كيلو /يف ال�سنة
” �سلفات الن�سادر 2.5 –7.5 كيلو /يف ال�سنة

47
ي�ساوى  ما  الفو�سفور  عن�سر  من  حتتاج  املاجنو  �سجرة 
ربع كمية األ زوت امل�سافة لل�سجرة �سنويا اأي من 0.5-
1.5 كيلو /ال�سنة للأ�سجار من �سن 5-10�سنوات مرتني 
اإ�سافة الفو�سفور مع الأ�سمدة البلدية يف  بالعام ويف�سل 

خدمة ال�ستاء

48
النمو  يف  تاأثريا  العنا�سر  اكرث  من  البوتا�سيوم  عن�سر 
والن�سوية  ال�سكرية  املواد  بت�سنيع  ويقوم  املح�سول  وفى 
على  وي�ساعد  ال�سكريات  انتقال  على  ويعمل  وال�سلولوزية 
كما  الغذائية  واملواد  للماء  اجلذور  امت�سا�س  عملية 
والفو�سفور  زوت  األ  مركبات  ال�ستفادة من  على  ي�ساعد 
اجلاهزة للمت�سا�س من الرتبة كما يعمل على حت�سني 

خوا�س ونوعية الثمار ب�سفة عامة

49
اىل  حتتاج  �سنوات   )  10:5  ( عمر  من  املاجنو  �سجرة 
معدلت من 1.0: 1.25 قدر النرتوجني اىل كمية قدرها 
من 1.5- 4.5كيلو/ال�سنة من �سماد �سلفات البوتا�سيوم

50
ومع  ال�ستوية  اخلدمة  مع  البوتا�سيوم  اإ�سافة  يف�سل 
�سهلة  البوتا�سيوم  نرتات  وا�ستخدام  البلدية  الأ�سمدة 

الذوبان يف املاء مع نظم الرى بالتنقيط

51
ل يجب اإ�سافة الكال�سيوم واملاغن�سيوم يف الأرا�سي التي 

حتتوى على ن�سبة عالية من اجلري

52
ميكن ر�س �سلفات املاغن�سيوم على اأ�سجار املاجنو مبعدل 

50جم /100 لرت ماء

53
بكميات  املاجنو  اأ�سجار  اليها  حتتاج  ال�سغرى  العنا�سر 
املو�سم  خلل  ر�ستان  اأو  واحدة  ر�سة  ويكفى  قليلة 
مبعدل   ) املخلبي  والزنك   – واملنجنيز   – )باحلديد 

100جم /100 لرت ماء

54
نق�س اأعرا�س الزنك تظهر على النموات احلديثة

55
ميكن اإ�سافة احلديد املخلبى لل�سجرة بالرتبة مرة واحدة 

�سنويا مبعدل 70جم / لل�سجرة يف ال�سنة

56
املنجنيز  و�سلفات  الزنك  و�سلفات  احلديدوز  �سلفات 
و�سلفات النحا�س والبوراك�س من الأ�سمدة �سعبة الذوبان 

يف املاء

57
العنا�سر ال�سغرى املخلبية حديد – منجنيز – زنك – 

نحا�س خملبى من الأ�سمدة �سهلة الذوبان يف املاء

58
املخلبية  ال�سورة  على  ال�سغرى  العنا�سر  ا�ستخدام 
EDDHA اف�سل من العنا�سر ال�سغرى على ال�سورة 
الري  انظمة  مع  ل�ستخدامها  وذلك   EDTA املخلبية 
على  ال�سغرى  العنا�سر  ا�ستخدام  يف�سل  كما  بالتنقيط 
ال�سهل  من  اأنة  حيث  الأ�سجار  على  ر�سا  الثانية  ال�سورة 

تثبيتة يف الرتبة القلوية

59
اأن كفاءة ام�سا�س العنا�سر ال�سغرى يف �سورة خملبية 
العنا�سر  امت�سا�س  كفاءة  من  مرات   5-3 من  اعلى 

ال�سغرى على �سورة �سلفات

60
البوتا�سيوم   – الفو�سفور   – يوريا   – الن�سادر  نرتات 
قابلة  ال�سغرى  العنا�سر  وا�سمدة  املاغن�سيوم  �سلفات 
الغمر  ارا�سى  ولكن يف  بالتنقيط  الرى  نظام  مع  للخلط 

تخلط قبل ال�ستخدام مبا�سرة

61
ل يف�سل اخللط مع اليوريا اأو مع نرتات الن�سادر اأو نرتات 
اجلري عند ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة اجلوية حني 
و�سعوبة  اخلليط  تعجني  اىل  تودى  قد  الظروف  هذه  اأن 

توزيعه باحلقل

62
الفكرة  وتعتمد  الورقي  بالت�سميد  ي�سمى  بالر�س  الت�سميد 
الأ�سا�سية لت�سميد النباتات بالر�س على اإمكانية امت�سا�س 
الأجزاء الهوائية من النبات للعنا�سر الغذائية من خلل 

امل������اجن������و زراع������������������ة  يف  م������ع������ل������وم������ة   100 اأه���������������م 
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وال�سفلية  العلوية  الأ�سطح  على  املنت�سرة  الثغور  فتحات 
اقل  بدرجة  العنا�سر  هذه  متت�س  فقد  وكذلك  للأوراق 
بوا�سطة الأوراق القدمية عن طريق ال�سقوق املوجودة بها

63
للح�سول على اأتعلى ا�ستفادة ممكنة من الر�س بالأ�سمدة 
من  الأوىل  �ساعات  خلل  الر�س  يتم  اأن  يجب  الورقية 
النهار اآي يف ال�سباح الباكر حيث تكون الثغور التنف�سية 
مفتوحة ولأف�سل الر�س خلل وقت الظهرية اأو بع الغروب 

حيث تكون الثغور التنف�سية مغلقة

64
اإ�سافة املادة النا�سرة اىل املحلول الر�س تودى اىل زيادة 
�سطح التلم�س بني املحلول و�سطح الأوراق وبالتايل زيادة 
فر�سة امت�سا�س العنا�سر الغذائية من خلل اكرب عدد 

ممكن من فتحات الثغور

65
لل�سمدة  ماء  50جم/100لرت  مبعدل  اليوريا  اإ�سافة 
هذه  امت�سا�س  و�سهولة  تاأكيد  على  ت�ساعد  الورقية 

العنا�سر من خلل الثغور التنف�سية

66
يجب عدم اإجراء عملية الت�سميد بالر�س يف حالة تعر�س 

النباتات للعط�س

67
الأيام  يف  بالر�س  الت�سميد  عملية  اإجراء  عدم  يجب 

املمطرة

68
مرحلة  يف  بالر�س  الت�سميد  عملية  اإجراء  عدم  يجب 
ليودى  العقد حتى  من  الأوىل  املراحل  اأو خلل  الإزهار 
حدوث  اىل  الر�س  حملول  اندفاع  عن  النا�سى  ال�سغط 

ت�ساقط ميكانيكي للأزهار اأو العقد ال�سغري

69
الإزهار  قبل  مرة  بالر�س  الت�سميد  عملية  اإجراء  يجب 

ومرة بعد متام العقد

70
�سنوات  الأربع  خلل  يف  ال�سن  ال�سغرية  املاجنو  اأ�سجار 
الأوىل يتم ت�سميدها بال�سماد البلدي بواقع10مرت لل�سنة 
لل�سنتني  الثانية /ف و20مرت  لل�سنة  الأوىل /ف و15مرت 

الثالثة والرابعة /ف

71
ال�سماد البلدي يجب اأن ي�ساف يف خندق يف ظل حميط 

ال�سجرة بعر�س 40�سم وعمق 50�سم

72
5�سنوات  من  اقل  ال�سغرية  الكيماوىلل�سجار  الت�سميد 
– يونيو بال�سماد الآزوتي  –مايو  اأبريل  يتم خلل �سهور 
والبوتا�سيوم نرثى يف حو�س ال�سجرة وعلى بعد من 10-

30�سم من جذع ال�سجرة

73
اطوار  يف  الثمار  دخول  فرتة  يف  التعطي�س  او  الرى  قلة 

اكتمال النمو ي�سبب بطء زيادة حجم الثمرة وحتوله ونها 
اىل اللون الخ�سر الفاحت

74
يف�سل اإجراء عملية التقليم بعد النتهاء من جمع الثمار 

مبا�سرة

75
العوامل  من  ال�ستاء  ف�سل  خلل  الرى  يف  ال�سراف 

امل�ساعدة على التزهري املبكر

76
الثمار  ت�ساقط  اىل  يودى  الزوتى  الت�سميد  يف  املغالة 
او  والعقد  التزهري  فرتة  خلل  الغزير  الرى  وكذلك 
التعطي�س ال�سديد ثم الرى بغزارة او الرى خلل فرتات 
ارتفاع درجات احلرارة ال�سديدة يف ال�سيف اأو الإ�سابة 

بالأمرا�س

77
املاجنو  اأمرا�س  اخطر  من  الدقيقى  البيا�س  مر�س 
احلديثة  والأوراق  الزهرية  ال�سماريخ  املر�س  وي�سيب 
املر�س  ظهور  ويبدا  الغ�سة  والفرع  ال�سغرية  والثمار 
كامنة  تكون  املر�س  جراثيم  اأن  حيث  الربيع  بداية  يف 
مع  ن�ساطها  وت�ستعيد   ) ال�سكية  )اجلراثيم  ال�ستاء  يف 
بداية الربيع وال�سيف )اجلراثيم الكونيدية ( وهى التى 
ت�سبب النت�سار الوا�سع للفطر اثناء املو�سم لذا يجب حرق 
الفطر  جراثيم  على  للق�ساء  والتقليم  الق�س  خملفات 

الكامنة للمو�سم التاىل
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78
البيا�س  مر�س  وانت�سار  لنمو  املثلى  احلرارة  درجة  اأن 

الدقيقى هى 21 درجة م مع درجة رطوبة %95

79
من  ابتداء  الدقيقى  البيا�س  ملر�س  الوقائى  الر�س  يبدا 
الوقائية  املبيدات  باحد  مار�س  اول  اأو  فرباير  منت�سف 

ويكرر الر�س كل 15يوم باحد املبيدات الوقائية التالية :
كربيت ميكرونى قابل للبلل مبعدل 250جم/100 لرت ماء
اأو ثيوفيت 80% قابل للبلل مبعدل 250جم /100لرت ماء

اأو بعد الع�سر مع  اأن يتم الر�س يف ال�سباح الباكر  على 
عدم تعري�س النباتات للعط�س

80
وعند  يظهر  مل  املر�س  اأن  طاملا  بالكربيت  الر�س  ي�ستمر 
ظهور املر�س يوقف الر�س بالكربيت حيث اأنة ي�سبح عدمي 

اجلدوى ولبد من ا�ستخدام املبيدات الفطرية اجلهازية

81
ظهور  بدء  عند  ت�ستخدم  اجلهازية  الفطرية  املبيدات 
ر�ستان  من  لكرث  الواحد  البيد  ولي�ستخدم  املر�س 

متتاليتان ثم ي�ستخدم مبيد اخر

82
املبيدات الفطرية اجلهازية يتم الر�س بها كل )12-(15 

يوم ثم يكرر الر�س وهكذا

83
من  لبد  اجلهازية  الفطرية  املبيدات  ا�ستخدام  عند 

اإ�سافة املادة الل�سقة لزيادة كفاءة الر�س العلجي

84
البيا�س  مر�س  ملقاومة  اجلهازية  املبيدات  اختيار  عند 
ملقاومة  الغر�س  ثنائية  املبيدات  اختيار  يف�سل  الدقيقى 
مثل  الدقيقى  البيا�س  مع  املاجنو  ازهار  لفحة  مر�س 

املبيدات التايل بيانها :-
1- تريفمني مبعدل 17.5�سم /100 لرت ماء

2- �سومى ايت5%مبعدل 40�سم /100 لرت ماء
3- ترمييدال 9% مبعدل 20�سم / 100 لرت ماء

4- توب�سني ام 70% مبعدل 60جم /100 لرت ماء
5- �سابرول مبعدل 150�سم /100 لرت ماء

6- كالك�سني 75% مبعدل 45�سم /100 لرت ماء
7- افواجان 30% مبعدل 75�سم /100لرت م

85
وهذا  النرثاكنوز  اأو  املاجنو  ازهار  لفحة  مر�س  ملقاومة 
ثم  ومن  موتها  اىل  ويودى  الثمرة  داخل  ي�ستقر  املر�س 
باأحد  اأبريل  �سهر  منت�سف  من  بالر�س  ويقاوم  �سقوطها 

املبيدات التالية:
1- كو�سايد 101 مبعدل 250جم /100 لرت ماء

2- كوبر�س كزد مبعدل 300جم /100 لرت ماء
3- تراى ميلتوك�س مبعدل 250جم /100 لرت ماء

4- توب�سني ام 70 مبعدل 60جم /100 لرت ماء
5 – كربندازمي مبعدل 75جم /100 لرت ماء

 86
بعد اإجراء اى عمليات تقطيع با�سجار املاجنو يجب الر�س 

مببيد اوك�سى كلورور النحا�س مبعدل 300جم /100
اىل  الفيوزاريوم  فطر  جراثيم  دخول  ملنع  وذلك  لرت 

ال�سجرة عن طريق هذه اجلروح

87
يراعى عدم خلط املبيدات الفطرية بال�سمدة الورقية

88
يراعى عدم خلط ال�سمدة الورقية باملبيدات النحا�سية

89
يراعى عدم خلط املبيدات احل�سرية باملبيدات الفطرية

90
يراعى عدم خلط املبيدات الفطرية بالزيوت املعدنية

91
يف�سل ا�ستخدام الكربيت للر�س منفردا

92
يراعى عدم ا�ستخدام مياه امل�سارف لعمل حملول الر�س

93
مو�سم  خلل  النحا�سية  املبيدات  ا�ستخدام  عدم  يراعي 

التزهري حيث اأنها توؤثر علي حبوب اللقاح

94
يراعي عدم الر�س عند ارتفاع درجات احلرارة

95
يف�سل عدم خلط املبيدات الفطرية ببع�سها البع�س

96
باملعدلت  والعلجية  الوقائية  املبيدات  ا�ستخدام  يراعي 

املن�سو�س عليها التقليل ل يفيد والزيادة ت�سر

97
 2  + نحا�س  1 كجم كربيتات   ( تتكون من  بوردو  عجينه 

كجم جري ( م�ساف ايل 15 لرت ماء لدهن الأ�سجار

98
يراعي عدم ر�س املبيد الواحد اكرث من مرتني متتاليتني

99
يراعي اإزالة ال�سماريخ املتكتلة وامل�سوهة اأول باأول اعتبارا 

من �سهر مايو

100
مايو  �سهر  الأمثل هو خلل  الناخرات  مقاومة  اأن موعد 
 / �سم   300 مبعدل  ال�سيديال  اأو   %60 الديازينون  مببيد 

100 لرت ماء وتكرر فور النتهاء من جمع املح�سول.
منقول ومت مراجعته.
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78
البيا�س  مر�س  وانت�سار  لنمو  املثلى  احلرارة  درجة  اأن 

الدقيقى هى 21 درجة م مع درجة رطوبة %95

79
من  ابتداء  الدقيقى  البيا�س  ملر�س  الوقائى  الر�س  يبدا 
الوقائية  املبيدات  باحد  مار�س  اول  اأو  فرباير  منت�سف 

ويكرر الر�س كل 15يوم باحد املبيدات الوقائية التالية :
كربيت ميكرونى قابل للبلل مبعدل 250جم/100 لرت ماء
اأو ثيوفيت 80% قابل للبلل مبعدل 250جم /100لرت ماء

اأو بعد الع�سر مع  اأن يتم الر�س يف ال�سباح الباكر  على 
عدم تعري�س النباتات للعط�س

80
وعند  يظهر  مل  املر�س  اأن  طاملا  بالكربيت  الر�س  ي�ستمر 
ظهور املر�س يوقف الر�س بالكربيت حيث اأنة ي�سبح عدمي 

اجلدوى ولبد من ا�ستخدام املبيدات الفطرية اجلهازية

81
ظهور  بدء  عند  ت�ستخدم  اجلهازية  الفطرية  املبيدات 
ر�ستان  من  لكرث  الواحد  البيد  ولي�ستخدم  املر�س 

متتاليتان ثم ي�ستخدم مبيد اخر

82
املبيدات الفطرية اجلهازية يتم الر�س بها كل )12-(15 

يوم ثم يكرر الر�س وهكذا

83
من  لبد  اجلهازية  الفطرية  املبيدات  ا�ستخدام  عند 

اإ�سافة املادة الل�سقة لزيادة كفاءة الر�س العلجي

84
البيا�س  مر�س  ملقاومة  اجلهازية  املبيدات  اختيار  عند 
ملقاومة  الغر�س  ثنائية  املبيدات  اختيار  يف�سل  الدقيقى 
مثل  الدقيقى  البيا�س  مع  املاجنو  ازهار  لفحة  مر�س 

املبيدات التايل بيانها :-
1- تريفمني مبعدل 17.5�سم /100 لرت ماء

2- �سومى ايت5%مبعدل 40�سم /100 لرت ماء
3- ترمييدال 9% مبعدل 20�سم / 100 لرت ماء

4- توب�سني ام 70% مبعدل 60جم /100 لرت ماء
5- �سابرول مبعدل 150�سم /100 لرت ماء

6- كالك�سني 75% مبعدل 45�سم /100 لرت ماء
7- افواجان 30% مبعدل 75�سم /100لرت م

85
وهذا  النرثاكنوز  اأو  املاجنو  ازهار  لفحة  مر�س  ملقاومة 
ثم  ومن  موتها  اىل  ويودى  الثمرة  داخل  ي�ستقر  املر�س 
باأحد  اأبريل  �سهر  منت�سف  من  بالر�س  ويقاوم  �سقوطها 

املبيدات التالية:
1- كو�سايد 101 مبعدل 250جم /100 لرت ماء

2- كوبر�س كزد مبعدل 300جم /100 لرت ماء
3- تراى ميلتوك�س مبعدل 250جم /100 لرت ماء

4- توب�سني ام 70 مبعدل 60جم /100 لرت ماء
5 – كربندازمي مبعدل 75جم /100 لرت ماء

 86
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91
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94
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املن�سو�س عليها التقليل ل يفيد والزيادة ت�سر
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كجم جري ( م�ساف ايل 15 لرت ماء لدهن الأ�سجار
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يراعي عدم ر�س املبيد الواحد اكرث من مرتني متتاليتني

99
يراعي اإزالة ال�سماريخ املتكتلة وامل�سوهة اأول باأول اعتبارا 

من �سهر مايو

100
مايو  �سهر  الأمثل هو خلل  الناخرات  مقاومة  اأن موعد 
 / �سم   300 مبعدل  ال�سيديال  اأو   %60 الديازينون  مببيد 

100 لرت ماء وتكرر فور النتهاء من جمع املح�سول.
منقول ومت مراجعته.



جمل���ة ح�ض���اد كان���ت حا�ض���رة كهادته���ا يف اأح���د االيام 
احلقلية املتيزة لل�ض���ركة يف منطقة بنجر ال�ض���كر مبنطقة 
النوباري���ة بالبح���رة عل���ى حم�ض���ول الطماط���م ذل���ك 
املح�ضول اال�ض���راتيجي وذلك لتو�ض���يح فاعالية وجودة 
مبيداتها على اأر�ض الواقع وب�ضهادة املزارعني اأنف�ضهم..

ف���كان معنا العديد من اللقاءات مع املزارعني واأ�ض���حاب 
االأرا�ض���ي من اأبناء املنطقة واملناطق املجاورة ليحكوا لنا 

جتاربهم مع مبيدات �ضركة "BASF" العاملية

فكانت البداية مع ال�ض���يد حممد حممود �ض���احب مزرعة 

طماط���م والذي ق���رر اإختب���ار فاعلي���ة مبيدات ال�ض���ركة 
بنف�ض���ه، حيث ا�ض���تخدم تلك املبيدات يف جزء من اأر�ضه 
وا�ضتخدم مبيدات �ض���ركة اأخرى يف جزء اأخر واأ�ضار اإىل 
اأن���ه كان هناك فرق���ا يف االإنتاجية حيث املح�ض���ول الذي 
متت معاملته مببيدات با�ضف اأعطى اإنتاجية اأعلى للفدان 
مبع���دل 2000 عداية طماطم مقاب���ل 1500 للفدان الذي 

متت معاملته مببيدات ال�ضركة االأخرى.

الثمار حتى  التزه���ر يف  بع���اين من م�ض���كلة يف  "كن���ت 
ا�ض���تعانت مب�ض���ئول الدعم الفني الفني يف �ض���ركة با�ضف 

واو�ض���ى با�ض���تخدام مبيد البليز، وحل امل�ض���كلة وح�ضلت 
عل���ى نتيج���ة جي���دة" تل���ك كانت كلم���ات امل���زارع حممد 
عبدالعزيز مبنطقة بنجر ال�ض���كر واأ�ض���ار اإىل اأن اأ�ض���عار 
منتج���ات ال�ض���ركة منا�ض���بة للمزارع���ني وفعال���ة يف نف�ض 
الوق���ت، حيث قال "اأن���ا ممكن اأر�ض ر�ض���تني اأو تالتة من 
مبيدات �ضركة اأخرى متجب�ض نتيجة لكن ر�ضة واحدة من 

مبيدات با�ضف بتجيب نتيجة جيدة".

تل���ك احلقائ���ق  اأكدها عدد كبر م���ن مزارعي الطماطم 
الذين �ض���اركوا يف اليوم احلقلي حي���ث اأكدوا على فاعلية 

"BASF" يوم حقلي ل�شركة
�شعارنا .. مع املزارع من بداية البذرة اإىل احل�شاد

مبيدات زراعية عالية اجلودة.. فاعلة ... وتوعية زراعية دائمة ....ودور اإجتماعي م�ستمر، تلك هى اال�سرتاتيجية  التي تتبناها 
�سرك��ة "BASF" العاملية،جتاه القطاع الزراعي، وتقدمه��ا للمزارع علي اأر�ض الواقغ،عرب املوؤمترات واملبادرات واالأيام احلقلية، يف 

اإطار ما تفعله ال�سركة العاملية خلدمة املزارع امل�سري لتكون حا�سرة دائما من بداية غر�ض البذور؛ وحتى ح�ساد الثمار.

�شــــركــات

حصـــــاد56

وج���ودة مبيدات ال�ض���ر ك���ة مقارن���ة مببيدات ال�ض���ركات 
االأخرى وحلها للعديد من االأمرا�ض واالآفات التي ت�ض���يب 
املح�ض���ول مثل اأعفان اجلذور وم�ضكالت التزهر والعقد 

والعنكبوت.

وم���ن جانب ال�ض���ركة اأك���د املهند����ض وليد عادل م�ض���ئول 
الدعم الفني بال�ض���ركة على اأن �ضاحب املزرعة ا�ضتخدم 
برنام���ج كام���ل لل�ض���ركة يف جزء م���ن املزرع���ة ومبيدات 
�ض���ركة اأخرى يف اجل���زء االأخر وعندما ق���ارن كل مرحلة 
ف�ض���يولوجية وج���د اأن هن���اك فرق���ا يف النمو اخل�ض���ري 
والتزه���ر والعق���د ويف مرحلة احل�ض���اد كان هناك فرقا 
يف االإنتاجية وعندما قارن التكاليف وجد اأنها اأقل عندما 

ا�ضتخدم مبيدات با�ضف.

ويف �ض���ياق مت�ض���ل اأك���دت لين���ا فتح���ي مدير االإت�ض���ال 
على  م�ض���تمر  واالإع���الم حر�ض �ض���ركة "BASF"ب�ض���كل 
الزراع���ة  مراح���ل  كاف���ة  يف  املزارع���ني  ب���ني  التواج���د 
وخا�ض���ة احل�ض���اد مم���ا يعن���ي رغبة ال�ض���ركة م�ض���اركة 
املزارعني �ض���عادتهم بجمع املح�ضول م�ضيفة اأن ال�ضركة 
ال تتاخ���ر اأبدا عندما يتعلق االأمر بتوفر املعلومات الفنية 
واالإر�ض���ادية الت���ي ت�ض���اعد املزارع���ني يف رف���ع انتاجي���ة 
املحا�ض���يل،الأن من اأولوياته���ا توجيه املزارع���ني التوجيه 
ال�ض���ليم فيم���ا يخ�ض مراح���ل الزراعة،ه���ذا بالطبع اىل 

جانب توفر مبيدات فعالة وباأ�ضعار منا�ضبة للمزارعني 

وا�ض���تطردت املهند�ض���ة اإجن���ي ذك���ي مدي���ر اال�ض���تدامة 
والزراعة الذكية لل�ض���ركة قائلة "ال�ض���ركة حري�ضة دائما 
عل���ى تق���دمي كل ما هو جدي���د للمزارعني"،الفت���ة اإىل اأن 
ال�ضركة تعمل حاليا على اإبتكار تكنولوجية جديدة �ضتكون 
متوفرة قريًب���ا خلدمة املزارعني ب�ض���فة عامة ومزارعي 

الطماطم ب�ضفة خا�ضة.

وختام���ا كانت كانت االإبت�ض���امة وال�ض���عادة احلقيقية هى 
العن���وان الرئي�ض لليوم احلقلي ل�ض���ركة "BASF" العاملية 
وامل�ض���اركة اجلماعية �ض���اعفت ال�ض���عادة واأكملت فرحة 

ال� ح�ضاد.

تغطية
جمدي بنداري
بعد�سة
عبد الرحمن هارون

#أرضنا .... محصولك يهمنا 
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جمل���ة ح�ض���اد كان���ت حا�ض���رة كهادته���ا يف اأح���د االيام 
احلقلية املتيزة لل�ض���ركة يف منطقة بنجر ال�ض���كر مبنطقة 
النوباري���ة بالبح���رة عل���ى حم�ض���ول الطماط���م ذل���ك 
املح�ضول اال�ض���راتيجي وذلك لتو�ض���يح فاعالية وجودة 
مبيداتها على اأر�ض الواقع وب�ضهادة املزارعني اأنف�ضهم..

ف���كان معنا العديد من اللقاءات مع املزارعني واأ�ض���حاب 
االأرا�ض���ي من اأبناء املنطقة واملناطق املجاورة ليحكوا لنا 

جتاربهم مع مبيدات �ضركة "BASF" العاملية

فكانت البداية مع ال�ض���يد حممد حممود �ض���احب مزرعة 

طماط���م والذي ق���رر اإختب���ار فاعلي���ة مبيدات ال�ض���ركة 
بنف�ض���ه، حيث ا�ض���تخدم تلك املبيدات يف جزء من اأر�ضه 
وا�ضتخدم مبيدات �ض���ركة اأخرى يف جزء اأخر واأ�ضار اإىل 
اأن���ه كان هناك فرق���ا يف االإنتاجية حيث املح�ض���ول الذي 
متت معاملته مببيدات با�ضف اأعطى اإنتاجية اأعلى للفدان 
مبع���دل 2000 عداية طماطم مقاب���ل 1500 للفدان الذي 

متت معاملته مببيدات ال�ضركة االأخرى.

الثمار حتى  التزه���ر يف  بع���اين من م�ض���كلة يف  "كن���ت 
ا�ض���تعانت مب�ض���ئول الدعم الفني الفني يف �ض���ركة با�ضف 

واو�ض���ى با�ض���تخدام مبيد البليز، وحل امل�ض���كلة وح�ضلت 
عل���ى نتيج���ة جي���دة" تل���ك كانت كلم���ات امل���زارع حممد 
عبدالعزيز مبنطقة بنجر ال�ض���كر واأ�ض���ار اإىل اأن اأ�ض���عار 
منتج���ات ال�ض���ركة منا�ض���بة للمزارع���ني وفعال���ة يف نف�ض 
الوق���ت، حيث قال "اأن���ا ممكن اأر�ض ر�ض���تني اأو تالتة من 
مبيدات �ضركة اأخرى متجب�ض نتيجة لكن ر�ضة واحدة من 

مبيدات با�ضف بتجيب نتيجة جيدة".

تل���ك احلقائ���ق  اأكدها عدد كبر م���ن مزارعي الطماطم 
الذين �ض���اركوا يف اليوم احلقلي حي���ث اأكدوا على فاعلية 

"BASF" يوم حقلي ل�شركة
�شعارنا .. مع املزارع من بداية البذرة اإىل احل�شاد

مبيدات زراعية عالية اجلودة.. فاعلة ... وتوعية زراعية دائمة ....ودور اإجتماعي م�ستمر، تلك هى اال�سرتاتيجية  التي تتبناها 
�سرك��ة "BASF" العاملية،جتاه القطاع الزراعي، وتقدمه��ا للمزارع علي اأر�ض الواقغ،عرب املوؤمترات واملبادرات واالأيام احلقلية، يف 

اإطار ما تفعله ال�سركة العاملية خلدمة املزارع امل�سري لتكون حا�سرة دائما من بداية غر�ض البذور؛ وحتى ح�ساد الثمار.

�شــــركــات
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وج���ودة مبيدات ال�ض���ر ك���ة مقارن���ة مببيدات ال�ض���ركات 
االأخرى وحلها للعديد من االأمرا�ض واالآفات التي ت�ض���يب 
املح�ض���ول مثل اأعفان اجلذور وم�ضكالت التزهر والعقد 

والعنكبوت.

وم���ن جانب ال�ض���ركة اأك���د املهند����ض وليد عادل م�ض���ئول 
الدعم الفني بال�ض���ركة على اأن �ضاحب املزرعة ا�ضتخدم 
برنام���ج كام���ل لل�ض���ركة يف جزء م���ن املزرع���ة ومبيدات 
�ض���ركة اأخرى يف اجل���زء االأخر وعندما ق���ارن كل مرحلة 
ف�ض���يولوجية وج���د اأن هن���اك فرق���ا يف النمو اخل�ض���ري 
والتزه���ر والعق���د ويف مرحلة احل�ض���اد كان هناك فرقا 
يف االإنتاجية وعندما قارن التكاليف وجد اأنها اأقل عندما 

ا�ضتخدم مبيدات با�ضف.

ويف �ض���ياق مت�ض���ل اأك���دت لين���ا فتح���ي مدير االإت�ض���ال 
على  م�ض���تمر  واالإع���الم حر�ض �ض���ركة "BASF"ب�ض���كل 
الزراع���ة  مراح���ل  كاف���ة  يف  املزارع���ني  ب���ني  التواج���د 
وخا�ض���ة احل�ض���اد مم���ا يعن���ي رغبة ال�ض���ركة م�ض���اركة 
املزارعني �ض���عادتهم بجمع املح�ضول م�ضيفة اأن ال�ضركة 
ال تتاخ���ر اأبدا عندما يتعلق االأمر بتوفر املعلومات الفنية 
واالإر�ض���ادية الت���ي ت�ض���اعد املزارع���ني يف رف���ع انتاجي���ة 
املحا�ض���يل،الأن من اأولوياته���ا توجيه املزارع���ني التوجيه 
ال�ض���ليم فيم���ا يخ�ض مراح���ل الزراعة،ه���ذا بالطبع اىل 

جانب توفر مبيدات فعالة وباأ�ضعار منا�ضبة للمزارعني 

وا�ض���تطردت املهند�ض���ة اإجن���ي ذك���ي مدي���ر اال�ض���تدامة 
والزراعة الذكية لل�ض���ركة قائلة "ال�ض���ركة حري�ضة دائما 
عل���ى تق���دمي كل ما هو جدي���د للمزارعني"،الفت���ة اإىل اأن 
ال�ضركة تعمل حاليا على اإبتكار تكنولوجية جديدة �ضتكون 
متوفرة قريًب���ا خلدمة املزارعني ب�ض���فة عامة ومزارعي 

الطماطم ب�ضفة خا�ضة.

وختام���ا كانت كانت االإبت�ض���امة وال�ض���عادة احلقيقية هى 
العن���وان الرئي�ض لليوم احلقلي ل�ض���ركة "BASF" العاملية 
وامل�ض���اركة اجلماعية �ض���اعفت ال�ض���عادة واأكملت فرحة 

ال� ح�ضاد.

تغطية
جمدي بنداري
بعد�سة
عبد الرحمن هارون

#أرضنا .... محصولك يهمنا 
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م���ن جانبه األق���ى املهند�س حمم���د قطب مدي���ر املبيعات 
ال�شوء على اأ�شناف ال�شركة من الطماطم ومدى متيزها 
وموا�شفاتها الثمرية وقدراتها التخزينية العالية وحتملها 
للأمرا����س املختلف���ة مثل البيا����س الدقيق���ي والنيماتودا 

منها اأ�ش���ناف �ش���ادين )فرح( وانزا 10 وطماطم دارين 
42 وران���دا 35 وطماطم جوليان 109 وطماطم �ش���لفيانا 

وطماطم لونوفا .
اأم���ا املهند����س خليل �ش���الح مدي���ر منطقة الإ�ش���ماعيلية 

فقد حتدث عن اأ�ش���ناف ال�ش���ركة م���ن الباذجنان ومنها 
باذجنان دي�شتان وباذجنان ا�شكرلتي وباذجنان هيبودا 
و�شنف متارا �ش���ارحا املوا�شفات الثمرية لتلك الأ�شناف 

ومنوها اخل�شري اجليد. 
ح�ش���ر الندوة جمع غفري من التجار واملزارعني من اأبناء 
الإ�ش���ماعيلية كما قام فريق العمل بال�شركة وعلى را�شهم 
املهند�س �ش���رين ذكي مدير عام ال�شركة واملهند�س اأ�شعد 
حم���دي مدي���ر الت�ش���ويق بتوزيع ع���دد كبري م���ن اجلوائز 
والهداي���ا عل���ى املزارعني من خلل عملية �ش���حب كما مت 

منح التجار املتميزين هدايا. 
ويف ت�ش���ريحات خا�شة ملجلة ح�شاد اأكد املهند�س �شرين 
ذكي مدير عام ال�ش���ركة اأن الندوة تهدف اإىل ن�شر الوعي 
بني املزارع���ني بكيفية اإختيار البذرة اجلي���دة لأن البذرة 
اأهم جزء يف املنظومة الزراعية بالكامل، ثانيا نهدف اإىل 

و�سط جمع غفري من املزارعني والتجار ... 
عا�سـم دو�س تنظـم نــدوة عـن اأ�سنـافها 

والتغريات املناخية بالإ�سماعيلية
و�صط ح�صور كثيف ..وتفاعل غري م�صبوق.. وحالة من التفاهم الوا�صح باأوجاع املزارع امل�صري، كانت هى العامل 
امل�ص���رك ب���ني جمي���ع املتحدثني يف ح�صور ندوة �صركة عا�ص���م دو�س و�صركاه، تلك الندوة الت���ي نظمتها ال�صركة يف 
حمافظ���ة الإ�صماعيلي���ة وا�صتعر�ص���ت فيها اأ�صن���اف بذورها من اخل�صر مث���ل الطماطم والفلف���ل وال�صطة واخليار 
والباذجنان والكو�صة، كذلك القت ال�صوء على ال�صركات العاملية التي تتواجد يف م�صر من خالل �صركة عا�صم دو�س 
ومنه���ا �ص���ركات ان���زا ذادن الهولندية الرائدة يف جمال اإنتاج بذور اخل�صروات والأع�ص���اب و�صركة بوتنيكا ال�صبانية 

و�صركةB.V.B  و�صركة S&W الأمريكية الرائدة يف اإنتاج بذور الأعالف وخا�صة الرب�صيم احلجازي 
ومل تقت�ص���ر الن���دوة عل���ى ذل���ك واإمنا األق���ى الدكتور حممد عل���ي فيهم اأ�صت���اذ التغريات املناخي���ة مبركز تغري 
املن���اخ حما�ص���رة ع���ن التغ���ريات املناخية واأثرها عل���ى املحا�صيل وخا�ص���ة وحما�صيل اخل�صر �صارح���اً عدداً من 

التو�صيات املهمة التي تفيد املزارعني ملواجهة تلك التغريات وتاليف اأ�صرارها. 

�شــــركــات

حصـــــاد58

ه���و توعي���ة املزارع���ني بظاهرة خط���رية ال وه���ى البذرة 
املغ�شو�شة اأو جمهولة امل�شدر وتو�شيح اأ�شرارها، وكذلك 
توعي���ة املزارع���ني بالظ���روف املناخي���ة واإرتف���اع درجات 
احلرارة حتى يتفادى الفلح الأ�ش���رار التي حدثت العام 
املا�ش���ي، لأن امل���زارع �ش���ريك لن���ا ولب���د من م�ش���اعدته 
يف حتقي���ق اإنتاجي���ة ورب���ح اأعلى من خ���لل احلفاظ على 
حم�ش���وله، م�ش���ريا اإىل اأن ال�ش���ركة بداأت بالإ�شماعيلية 
تلك املنطقة التي عانت وتعاين من ظاهرة غ�س البذرة . 
وقال املهند�س اأ�شعد اأن ال�شركة اتخدت وتتجه نحو اإتخاذ 
خط���وات عملية حلماي���ة املزارعني ومنتجاته���ا من الغ�س 
م���ن خلل تغيري �ش���كل العب���وات، ومت تغيري �ش���كل اإحدى 
العب���وات، و�ش���يتم تغيري الباقي م���ع بداية الع���ام املقبل، 
والأن نو�ش���ح للمزارع���ني العبوة الأ�ش���لية من املغ�شو�ش���ة 
ودائما نن�ش���ح الفلح باإختيار البذرة ال�ش���ليمة واجليدة 
ونن���وه دائم���ا عن البذرة املغ�شو�ش���ة، ونب���ه اإىل اأن الفرتة 

القادمة �شت�شهد كل ما هو جديد لدى عا�شم دو�س. 

تغطية
جمدي بنداري
بعد�سة
خـــالد حمـمـد

تنبيه املزارعني بالتغريات املناخية التي حتدث يف م�شر، 
وتلك التي �ش���تحدث حتى يتليف اأ�ش���رار تل���ك التغريات 
م�شريًا اإىل اأن تلك الندوة بداية �شل�شلة من الندوات �شيتم 
تنظيمه���ا تباعا يف الفرتة املقبلة على م�ش���توى حمافظات 
اجلمهورية واأن �ش���ركة عا�ش���م دو�س تقدم اجلديد دائما 

لل�شوق امل�شري. 
اأما املهند�س اأ�ش���عد حمدي مدير الت�ش���ويق لل�ش���ركة اأكد 
اأن عا�ش���م دو����س ت�ش���ع عدة اأه���داف من خ���لل تنظيم 
تلك الندوات واأولها جتديد عقود ال�ش���راكة بني ال�ش���ركة 
و�ش���ركائها م���ن املزارع���ني والتج���ار، واله���دف الث���اين 
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م���ن جانبه األق���ى املهند�س حمم���د قطب مدي���ر املبيعات 
ال�شوء على اأ�شناف ال�شركة من الطماطم ومدى متيزها 
وموا�شفاتها الثمرية وقدراتها التخزينية العالية وحتملها 
للأمرا����س املختلف���ة مثل البيا����س الدقيق���ي والنيماتودا 

منها اأ�ش���ناف �ش���ادين )فرح( وانزا 10 وطماطم دارين 
42 وران���دا 35 وطماطم جوليان 109 وطماطم �ش���لفيانا 

وطماطم لونوفا .
اأم���ا املهند����س خليل �ش���الح مدي���ر منطقة الإ�ش���ماعيلية 

فقد حتدث عن اأ�ش���ناف ال�ش���ركة م���ن الباذجنان ومنها 
باذجنان دي�شتان وباذجنان ا�شكرلتي وباذجنان هيبودا 
و�شنف متارا �ش���ارحا املوا�شفات الثمرية لتلك الأ�شناف 

ومنوها اخل�شري اجليد. 
ح�ش���ر الندوة جمع غفري من التجار واملزارعني من اأبناء 
الإ�ش���ماعيلية كما قام فريق العمل بال�شركة وعلى را�شهم 
املهند�س �ش���رين ذكي مدير عام ال�شركة واملهند�س اأ�شعد 
حم���دي مدي���ر الت�ش���ويق بتوزيع ع���دد كبري م���ن اجلوائز 
والهداي���ا عل���ى املزارعني من خلل عملية �ش���حب كما مت 

منح التجار املتميزين هدايا. 
ويف ت�ش���ريحات خا�شة ملجلة ح�شاد اأكد املهند�س �شرين 
ذكي مدير عام ال�ش���ركة اأن الندوة تهدف اإىل ن�شر الوعي 
بني املزارع���ني بكيفية اإختيار البذرة اجلي���دة لأن البذرة 
اأهم جزء يف املنظومة الزراعية بالكامل، ثانيا نهدف اإىل 

و�سط جمع غفري من املزارعني والتجار ... 
عا�سـم دو�س تنظـم نــدوة عـن اأ�سنـافها 

والتغريات املناخية بالإ�سماعيلية
و�صط ح�صور كثيف ..وتفاعل غري م�صبوق.. وحالة من التفاهم الوا�صح باأوجاع املزارع امل�صري، كانت هى العامل 
امل�ص���رك ب���ني جمي���ع املتحدثني يف ح�صور ندوة �صركة عا�ص���م دو�س و�صركاه، تلك الندوة الت���ي نظمتها ال�صركة يف 
حمافظ���ة الإ�صماعيلي���ة وا�صتعر�ص���ت فيها اأ�صن���اف بذورها من اخل�صر مث���ل الطماطم والفلف���ل وال�صطة واخليار 
والباذجنان والكو�صة، كذلك القت ال�صوء على ال�صركات العاملية التي تتواجد يف م�صر من خالل �صركة عا�صم دو�س 
ومنه���ا �ص���ركات ان���زا ذادن الهولندية الرائدة يف جمال اإنتاج بذور اخل�صروات والأع�ص���اب و�صركة بوتنيكا ال�صبانية 

و�صركةB.V.B  و�صركة S&W الأمريكية الرائدة يف اإنتاج بذور الأعالف وخا�صة الرب�صيم احلجازي 
ومل تقت�ص���ر الن���دوة عل���ى ذل���ك واإمنا األق���ى الدكتور حممد عل���ي فيهم اأ�صت���اذ التغريات املناخي���ة مبركز تغري 
املن���اخ حما�ص���رة ع���ن التغ���ريات املناخية واأثرها عل���ى املحا�صيل وخا�ص���ة وحما�صيل اخل�صر �صارح���اً عدداً من 

التو�صيات املهمة التي تفيد املزارعني ملواجهة تلك التغريات وتاليف اأ�صرارها. 

�شــــركــات

حصـــــاد58

ه���و توعي���ة املزارع���ني بظاهرة خط���رية ال وه���ى البذرة 
املغ�شو�شة اأو جمهولة امل�شدر وتو�شيح اأ�شرارها، وكذلك 
توعي���ة املزارع���ني بالظ���روف املناخي���ة واإرتف���اع درجات 
احلرارة حتى يتفادى الفلح الأ�ش���رار التي حدثت العام 
املا�ش���ي، لأن امل���زارع �ش���ريك لن���ا ولب���د من م�ش���اعدته 
يف حتقي���ق اإنتاجي���ة ورب���ح اأعلى من خ���لل احلفاظ على 
حم�ش���وله، م�ش���ريا اإىل اأن ال�ش���ركة بداأت بالإ�شماعيلية 
تلك املنطقة التي عانت وتعاين من ظاهرة غ�س البذرة . 
وقال املهند�س اأ�شعد اأن ال�شركة اتخدت وتتجه نحو اإتخاذ 
خط���وات عملية حلماي���ة املزارعني ومنتجاته���ا من الغ�س 
م���ن خلل تغيري �ش���كل العب���وات، ومت تغيري �ش���كل اإحدى 
العب���وات، و�ش���يتم تغيري الباقي م���ع بداية الع���ام املقبل، 
والأن نو�ش���ح للمزارع���ني العبوة الأ�ش���لية من املغ�شو�ش���ة 
ودائما نن�ش���ح الفلح باإختيار البذرة ال�ش���ليمة واجليدة 
ونن���وه دائم���ا عن البذرة املغ�شو�ش���ة، ونب���ه اإىل اأن الفرتة 

القادمة �شت�شهد كل ما هو جديد لدى عا�شم دو�س. 

تغطية
جمدي بنداري
بعد�سة
خـــالد حمـمـد

تنبيه املزارعني بالتغريات املناخية التي حتدث يف م�شر، 
وتلك التي �ش���تحدث حتى يتليف اأ�ش���رار تل���ك التغريات 
م�شريًا اإىل اأن تلك الندوة بداية �شل�شلة من الندوات �شيتم 
تنظيمه���ا تباعا يف الفرتة املقبلة على م�ش���توى حمافظات 
اجلمهورية واأن �ش���ركة عا�ش���م دو�س تقدم اجلديد دائما 

لل�شوق امل�شري. 
اأما املهند�س اأ�ش���عد حمدي مدير الت�ش���ويق لل�ش���ركة اأكد 
اأن عا�ش���م دو����س ت�ش���ع عدة اأه���داف من خ���لل تنظيم 
تلك الندوات واأولها جتديد عقود ال�ش���راكة بني ال�ش���ركة 
و�ش���ركائها م���ن املزارع���ني والتج���ار، واله���دف الث���اين 
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اأكدت اإدارة �صركة باير العاملية اأن ال�صركة تعمل يف م�صر 
منذ عام 1930 اأي منذ 90 عاما واأنها تنوي اال�صتمرار 90 
عاما واأكرث ح�ص���بما اكد الدكتور �صامر لزيق املدير العام 
لل�ص���ركة يف م�ص���ر  خالل احلف���ل الذي نظمته ال�ص���ركة 
باأحد فنادق القاهرة مبنا�ص���بة اإفتت���اح مكتب متثيل باير 
اإيه جى م�ص���ر، وبح�صور عدد كبري من العاملني باحلقل 
الزراع���ي اخلا����ص، ووزارة الزراع���ة ممثل���ة ف���ى جلنة 
مبي���دات االآفات الزراعي���ة واملعمل املرك���زي للمبيدات، 
ومعمل متبقيات املبيدات، ومعه���د وقاية النباتات، وكان 
احل�ص���ور من م�ص���ئويل ال�ص���ركة الدكتور اإياد الدكروري 
مدير املبيعات بال�ص���رق االأو�صط  والدكتور اأحمد حممود 
مدير االعالم بال�ص���رق االو�ص���ط، واملهند����ص عمرو علي 

مدير املبيعات مب�ص���ر، واملهند�ص وليد عبد العزيز مدير 
مكتب متثيل باير ايه جى يف م�صر .

يف بداي����ة احلفل ق����ال الدكتور �ص����امر اأن م�ص����ر اإحدى 
ال����دول املهم����ة الت����ي ت�ص����هد تطورا �ص����ريعا وحت�ص����ن يف 
االأو�صاع املعي�صية واالقت�صادية، واأن باير توؤكد على دعم 
القط����اع الزراعى يف م�ص����ر من خالل تطبي����ق التقنيات 
الزراعي����ة اجلدي����دة الت����ي ت�ص����اهم يف حماي����ة وزي����ادة 
املحا�ص����يل الزراعية من التدهور وم����ن ثم حتقيق وفرة 
الغذاء حتى تتنا�ص����ب مع الزيادة ال�ص����كانية واأن �ص����ركة 
باير تهدف اىل زيادة حجم اأعمالها بال�ص����وق امل�ص����رية 

يف الفرتة املقبلة.
اأما الدكتور اإياد الكردي مدير مبيعات ال�ص���رق االأو�ص���ط 

األقى ال�صوء حول باير ودورها الفاعل يف رعاية املحا�صيل 
فى منطقة ال�صرق االأو�صط خ�صو�صا م�صر، واأن ال�صركة 
تهتم بالتقنيات التي ت�ص���اهم فى حماية املحا�صيل وتوفري 

الغذاء مع �صمان �صالمة البيئة واالإن�صان.
يف ح���ني اأكد الدكت���ور اأحمد حممود مدي���ر االإعالم لباير 
ال�صرق االو�صط، اأن ال�ص���ركة تعمل ب�صكل جاد مع القطاع 
احلكومي امل�صري من اأجل االإرتقاء مب�صتوى اداء العاملني 
بقطاع املبيدات، ومبا ي�ص���من التطبي���ق االمثل للمبيدات 
على املحا�ص���يل الزراعي���ة، الفتا اإىل اأن باي���ر تعمل جنبا 
اإىل جنب لتقدمي الدعم الفنى للمزارع امل�صري الفتا اإىل 
برتوكول التعاون الذي مت توقيعه مع جلنة مبيدات االآفات 

الزراعية موؤخرا.

خـــالل �إحتفاليــة كـــربى 
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حصـــــاد62

�سركة باير �لعاملية : نعمل منذ 90 عاما يف م�سر وننوي �ال�ستمر�ر �أكرث من 90 عاما �أخرى  

63

ويف ت�ص���ريحات خا�صة ملجلة ح�ص���اد اأكد املهند�ص وليد 
عبدالعزي���ز مدي���ر مكت���ب متثيل باي���ر اإيه جى يف م�ص���ر 
ومدير التطوير احلقلي لعلوم املحا�صيل بال�صركة اأن عدد 
املبيدات امل�ص���جلة ل�ص���ركة باير يف م�ص���ر يبل���غ  33 مبيد 
ل���كل االأمرا����ص واالآفات املوجودة واحل�ص���ائ�ص و�صي�ص���ل 
هذا الرقم بنهاية 2020 اىل 14مركب م�ص���جل يف م�ص���ر 
واأن باير م�ص���ر لديها فريق عمل متميز يعمل على االأر�ص 
ويق���دم خدم���ات الدعم الفن���ي للمزارع امل�ص���ري بحيث 
ي�ص���تخدم املزارع تلك املبيدات ب�ص���كل اآمن و�صيلم م�صريا 

اإىل اأن ال�صركة تدعم قطاع الزراعي بقوة
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فيم���ا ميث���ل اإنطالق���ة جدي���دة ل�س���ركة رائدة يف ال�س���وق 
الزراعي���ة امل�س���رية ويف اإطار خططها التو�س���عية، دخلت 
�س���ركة قوي�س���نا للتنمي���ة الزراعية �س���وق بذور اخل�س���ر، 
حيث وقعت ال�س���ركة اإتفاق تعاون مع �سركة اإينوفا �سيد�س 
العاملي���ة للب���ذور، ومبوج���ب هذا الإتفاق ت�س���بح �س���ركة 
قوي�س���نا للتنمية الزراعية وكيال ح�س���ريا ل�س���ركة اإينوفا 
�س���يد�س لتوزيع �س���نف باذجنان كال�سيك مدريد و�سنف 
كو�س���ة F1  كبداية للعمل يف �س���وق بذور اخل�س���ر، وتاأتي 
تلك اخلطوة كمقدمة لتوزيع اأ�س���ناف خ�سر اأخرى عالية 

 … F1 البدابة باذجنان كال�سيك مدريد وكو�سة �سما

قوي�سنا للتنمية الزراعية وكيل ح�سري ل�سركة 
اإينوفا �سيد�س

الإنتاجي���ة ومقاوم���ة لالأمرا�س خلدمة املزارع امل�س���ري 
ح�سبما اأكد م�سئويل قوي�سنا للتنمية الزراعية . 

م���ن جانبها التقيت جملة ح�س���اد باملهند�س وجيه متويل 
املدي���ر الإقليم���ي ل�س���ركة اإينوفا �س���يد�س ملنطقة ال�س���رق 
الأو�س���ط و�س���مال اإفريقي���ا رغبة منها عل���ى التعرف على 
مب���ادئ ومالمح ذل���ك الإتفاق وقد اأ�س���اد املهند�س وجيه 
متويل ب�سركة قوي�س���نا للتنمية الزراعية ودورها الريادي 
يف ال�س���وق الزراعية امل�س���رية خلدمة الف���الح من خالل 
توفري م�س���تلزمات اإنتاج زراعي جيدة، م�سيفا اأنها �سركة 

تتمت���ع بامل�س���داقية وحتظ���ى بثق���ة اجلميع وله���ا تواجد 
ت�س���ويقي قوي على الأر�س، م�سريًا اإىل اأن �سنفي الكو�سة 
والباذجنان اللذين مت منحهما لل�س���ركة هما جمرد بداية 
للتو�سع مع �سركة قوي�سنا يف اأ�سناف بذور خ�سر اأخرى يف 

اطار خطط تو�سعية يف امل�ستقبل 
وك�سف املهند�س وجيه متويل عن اأن �سركة اإينوفا �سيد�س 
�س���تبداأ برنام���ج جت���ارب حقلية قوي مع �س���ركة قوي�س���نا 
للتنمية الزراعية على العديد من بذور حما�س���يل اخل�سر 
مل���ا لها م���ن اإمكاني���ات متاحة لعم���ل جت���ارب حقلية على 

�شــــركــات
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اأ�سناف اخل�سر ب�سكل ناجح وعلى اأعلى م�ستوى.
ومن �سركة قوي�سنا للتنمية الزراعية حتدث الينا املهند�س 
عادل ال�س���رقاوي مدير عام ق�س���م البذور بال�سركة معربا 
عن �س���عادته بالتعاون مع �س���ركة اإينوفا �س���يد�س وم�سيدًا 
بقي���ادات ال�س���ركة وعل���ى راأ�س���ها املهند�س وجي���ه متويل 
واأ�س���نافها من حما�س���يل اخل�س���ر التي تتمت���ع باإنتاجية 

عالية،
 وا�س���ار اإىل اأن���ه كان���ت توجد رغب���ة حقيقي���ة للتعاون مع 
�س���ركة اينوفا �س���يد�س يف جمال بذور اخل�س���ر مل���ا تتمتع 
ا�س���ناف تلك ال�سركة من انتاجية عالية م�سيفا اأن �سركة 
قوي�س���نا للتنمية الزراعية �س���تتواجد ب�سكل بقوي يف �سوق 
بذور اخل�سر خالل املرحلة املقبلة و�سيتم اإختيار اأ�سناف 
جديدة جيدة حتقق اإحتياجات ورغبات ال�س���وق امل�سرية 
و�ستكون مناف�سة بقوة وهذا منهج �سركة قوي�سنا يف العمل 
وذل���ك بناءا على خربة �س���ابقة يف اإختيار اأ�س���ناف جيدة 

على اأ�سا�س علمي 
ولفت املهند�س عادل انه بناءاعلى  ذلك مت اإن�س���اء حمطة 
جتارب يف مزرعة ال�سركة على طريق القاهرة ا�سكندرية 
ال�س���حراوي وق���ال بداأن���ا بالفعل جت���ارب على اأ�س���ناف 
�سركة اإينوفا وقريبا �س���يكون لدينا اأ�سناف عديدة �سيتم 

اإختيارها على اأ�سا�س علمي 
و�سدد على اإمتالك �س���ركة اإينوفا لأ�سناف جتارية جيدة 
ومنها �س���نف باذجنان كال�س���يك مدريد وكو�س���ة �س���ما، 
م�س���يفا اأن �سركة قوي�س���نا قررت الدخول يف �سوق البذور 
نظرا لأنها �س���ركة زراعية رائدة يف ال�س���وق امل�س���رية يف 
جمال الأ�س���مدة منبها اىل اقتحام ال�س���ركة وجناحها يف 
جم���ال املبي���دات منذ عام���ن ولها مبيدات ح�س���رية من 
�س���ركات عاملي���ة مثل �س���ينجنتا وم���ن ثم قررت ال�س���ركة 

الدخول يف جمال البذور. 
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�سركة اإينوفا وقريبا �س���يكون لدينا اأ�سناف عديدة �سيتم 

اإختيارها على اأ�سا�س علمي 
و�سدد على اإمتالك �س���ركة اإينوفا لأ�سناف جتارية جيدة 
ومنها �س���نف باذجنان كال�س���يك مدريد وكو�س���ة �س���ما، 
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نظرا لأنها �س���ركة زراعية رائدة يف ال�س���وق امل�س���رية يف 
جمال الأ�س���مدة منبها اىل اقتحام ال�س���ركة وجناحها يف 
جم���ال املبي���دات منذ عام���ن ولها مبيدات ح�س���رية من 
�س���ركات عاملي���ة مثل �س���ينجنتا وم���ن ثم قررت ال�س���ركة 

الدخول يف جمال البذور. 
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كلمتني وب�س

مهند�س 
ع�صام البمبي   

�شركة مكة للتجارة    
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املنزرع���ة م���ن كل حم�ش���ول واإحتياجات االأ�شواق الداخلية واخلارجية منها حتى ال يك���ون هناك فائ�شا يف االإنتاج ويتعر�س املزارع 
للخ�شائ���ر ب�شب���ب ذل���ك فالب���د واأن يتم تق�شيم املناط���ق الزراعية ويتم عم���ل قاعدة بيان���ات بامل�شاحات التي �شيت���م زراعتها من كل 
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االإنت���اج البحث���ي والدرا�ش���ات يف خمتل���ف اجلوان���ب العلمية ومنها املج���ال الزراعي، وهى ظاه���رة تعد بحق من اأب���رز ال�شمات التي 
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الدولية املتنوعة.





اإطاللة تاريخية عن كيمياء املبيدات

من���ذ اأكرث م���ن 4 ماليني عام واحل�ش���رات موج���ودة على 
�شطح الكرة الأر�شية، تهاجم الإن�شان وحتدث له اأ�شرارًا 
مبا�ش���رة وغري مبا�شرة، وب���داأ الن�شان يح���اول التخل�ص 
م���ن ه���ذه احل�شرات ففك���ر كي���ف يبيده���ا ويتخل�ص من 
اأ�شرارها، ف���كان يحاول التخل�ص منه���ا بالطرق اليدوية 
ع���ن طريق اجلمع والقت���ل، وكان اأول اإ�شتخدام للمبيدات 
هو ا�شتخدام مل���ادة كيمائية �شامة كانت مركبات الزرنيخ 
وخا�شة زرنيخات الر�شا�ص وبع�ص العنا�شر الثقيلة وكان 
ثالث اأك�شيد الزرنيخ من املركبات ال�شامة جدا للح�شرات 
والن�شان، ومازالت ت�شتخدم يف بع�ص دول العامل الثالث، 
وجاءت مادة ال�شيانور ومركبات الزئبق، كل ذلك كان فى 

القرن ال�شابع ع�شر حتى القرن التا�شع ع�شر.
ثم جاءت بعد ذلك امل�شتخل�شات من نباتات طبيعية التي 

كانت تقتل هذه الآفات ومن اأهم هذه النباتات.
نبات الدخان والذى ا�شتخرجت منه مادة النيكوتني، التى 
ا�شتخدمها الإن�ش���ان يف مكافحة احل�شرات حتى يف بداية 

الق���رن الع�شري���ن ولالأ�شف برغ���م معرفتن���ا ب�شمية هذه 
امل���ادة اإل اأن كثري من الب�شر يدخ���ن ال�شجائر املكونة من 

النيكوتني والقطران.
نب���ات  اأزه���ار  م���ن  اأخ���رى  م���ادة  الإن�ش���ان  ا�شتخل����ص 
الكريزان�شيم���م وهى مادة البريث���رم، والتى كانت حتدث 
�شدم���ة ع�شبية للح�شرة وتقتلها، ثم ب���داأ الإن�شان ي�شنع 
هذه امل���ادة وم�شتقاتها حتى تاريخنا ه���ذا، وهى ما يطلق 
عليه���ا م�شتق���ات البريثروي���دز ويوج���د منه���ا العديد من 

امل�شتقات التي تغرق الأ�شواق باأ�شماء جتارية عديدة.
ا�شتخل����ص الإن�شان مادة الروتينون وم�شتقاتها من جذور 
نب���ات الدري����ص وكانت هذه امل���ادة ت�شتخ���دم يف مكافحة 
العدي���د من احل�شرات، وكانت اأمري���كا ت�شتورد من جذور 
ه���ذا النبات 10 ماليني طن فى ع���ام 1951 انخف�ص اإىل 

6 ماليني عام 1955.
فى بداي���ة الربعينيات ومع بداية احل���رب العاملية الثانية 
دخلت علينا اأول ب�شائر املبيدات الع�شوية، وهى املركبات 
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 Chlorinated hydrocarbon compounds الكلوروني���ة
وكان���ت تعترب نقل���ة يف عامل املبيدات عندم���ا مت اإكت�شاف 
مركب الدي دي ت���يDDT ثم مركب اجلامك�شان وملركب 
ال���دي دي ت���ى ال�شاح���ر يف تلك الف���رة اأهمي���ة يف اإنقاذ 
اجليو����ص الأملانية والأوربي���ة من اأمرا����ص الطاعون التي 
اأطاح���ت بعدد من اجلنود يفوق من مات ب�شبب احلروب، 
فق���د انت�ش���رت بني اجلن���ود الرباغيث والقم���ل ولي�ص من 
�شبي���ل للتخل����ص من هذه احل�ش���رات اإل مبيد DDT وقد 
كان ملكت�شف���ه جائ���زة عظم���ى برغ���م اأن���ه كان اإكت�ش���اف 
بال�شدف���ة حيث كان ه���ذا العامل املكت�ش���ف يح�شر مادة 
يف املعم���ل وذه���ب يف اليوم التايل فالح���ظ اأن احل�شرات 
الت���ي متر من على هذه املادة متوت فى احلال وما كان اإل 
الإعالن ع���ن اإكت�شاف هذه املادة الت���ي �شميت بالدي دي 
تي وتنوعت امل�شتقات الكلورونية ومركبات ت�شمى ال�شيكلو 
دايئ���ني وكان يتبعها الألدري���ن والديالدري���ن والهبتاكلور 
والأندري���ن واللندي���ن واملي�شوك�ش���ى كلور وكله���ا مركبات 
�شدي���دة ال�شمية وذات اأث���ر باقي طويل ممكن اأن تظل فى 
البيئة للعديد من ال�شنوات وهل تعلم اأن اأج�شادنا ودمائنا 

ملوث���ة بهذه امل���واد برغم توق���ف ا�شتخدامها من���ذ بداية 
الثمانينات.

مازال���ت تنتقل ه���ذه املواد م���ن الأمه���ات اإىل الأبناء عن 
طري���ق اللنب واحلبل ال�شري و نت���وارث هذه ال�شموم جيل 

من بعد جيل ب�شبب تراكمها يف جميع الكائنات احلية
كان الكت�ش���اف الأك���رث تقدم���ا يف ع���امل املبي���دات ه���ى 
املركب���ات الفو�شفوري���ة الع�شوي���ة وذل���ك اأثن���اء احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة مثلها مث���ل املركبات الكربوني���ة املكلورة 
والت���ى مازلن���ا ن�شتخدمها حتى ه���ذه اللحظ���ة بالأطنان 
يف جمي���ع حياتنا ف���ى احلقول والبيوت وامل���زارع الداجنة 
واحليوانية حتى يف تخزين قوتنا من القمح والذرة والبلح 

والفول.
ج���اء الكت�ش���اف الأكرث تط���ورا وهلت علين���ا بالعديد من 
املركب���ات امل�شتخدم���ة حاليا وهى املبي���دات الكارباماتية 
ومنها ال�شيفني والالنيت والنيودرين والأفوك�ص والالرفني 

واملار�شال وهى مركبات اأي�شا �شديدة ال�شمية .
وكان���ت القف���زة اجلريئة يف ع���امل التط���ور للمبيدات عن 
طري���ق مركبات الب���ريو ثرويدز والتى مازلن���ا ن�شتخدمها 

بكمي���ات كبرية يف حياتن���ا اليومية يف الزراع���ة وال�شحة 
العام���ه حيث اأنه���ا اأقل خط���ورة على �شح���ة الن�شان من 
املركب���ات ال�شابق���ة ومنه���ا طبع���ا مركب���ات الدلتامرثين 
وال�شيربمرثين والداي هالومرثين باأ�شماء جتارية عديدة 

ل جمال لذكرها .
جاءت ال�شيح���ة يف التقدم فى عامل املبي���دات باكت�شاف 
املركب���ات املانع���ة لالإن�ش���الخ وه���ى مركب���ات توؤث���ر على 
هرمون خا�ص باحل�شرات مينع تطور احل�شرة وان�شالخها 
من طور اإىل اأخر و كانت اأكرث اأمان لالن�شان من املركبات 

ال�شابقة ومن اأمثلتها املات�ص .
ثم ج���اءت �شيح���ة اأخ���رى يف ع���امل املبي���دات باكت�شاف 
جمموعة من املركبات كمانعات للتغذية حيث حتدث �شلل 

لأجزاء فم احل�شرة فتتوقف عن التغذية ومتوت 
وكان التط���ور والبحث امل�شتمر حت���ى تو�شلوا اإىل مركبات 
م�شرع���ة الإن�شالخ ف���اإذا ما تغذت عليه���ا احل�شرة تهياأت 
للدخ���ول يف عملي���ة الن�شالخ فتمتنع ع���ن التغذية ومتوت 

ومن اأمثلتها مركب الفريتو وم�شابهاته
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مازال���ت تنتقل ه���ذه املواد م���ن الأمه���ات اإىل الأبناء عن 
طري���ق اللنب واحلبل ال�شري و نت���وارث هذه ال�شموم جيل 

من بعد جيل ب�شبب تراكمها يف جميع الكائنات احلية
كان الكت�ش���اف الأك���رث تقدم���ا يف ع���امل املبي���دات ه���ى 
املركب���ات الفو�شفوري���ة الع�شوي���ة وذل���ك اأثن���اء احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة مثلها مث���ل املركبات الكربوني���ة املكلورة 
والت���ى مازلن���ا ن�شتخدمها حتى ه���ذه اللحظ���ة بالأطنان 
يف جمي���ع حياتنا ف���ى احلقول والبيوت وامل���زارع الداجنة 
واحليوانية حتى يف تخزين قوتنا من القمح والذرة والبلح 

والفول.
ج���اء الكت�ش���اف الأكرث تط���ورا وهلت علين���ا بالعديد من 
املركب���ات امل�شتخدم���ة حاليا وهى املبي���دات الكارباماتية 
ومنها ال�شيفني والالنيت والنيودرين والأفوك�ص والالرفني 

واملار�شال وهى مركبات اأي�شا �شديدة ال�شمية .
وكان���ت القف���زة اجلريئة يف ع���امل التط���ور للمبيدات عن 
طري���ق مركبات الب���ريو ثرويدز والتى مازلن���ا ن�شتخدمها 

بكمي���ات كبرية يف حياتن���ا اليومية يف الزراع���ة وال�شحة 
العام���ه حيث اأنه���ا اأقل خط���ورة على �شح���ة الن�شان من 
املركب���ات ال�شابق���ة ومنه���ا طبع���ا مركب���ات الدلتامرثين 
وال�شيربمرثين والداي هالومرثين باأ�شماء جتارية عديدة 

ل جمال لذكرها .
جاءت ال�شيح���ة يف التقدم فى عامل املبي���دات باكت�شاف 
املركب���ات املانع���ة لالإن�ش���الخ وه���ى مركب���ات توؤث���ر على 
هرمون خا�ص باحل�شرات مينع تطور احل�شرة وان�شالخها 
من طور اإىل اأخر و كانت اأكرث اأمان لالن�شان من املركبات 

ال�شابقة ومن اأمثلتها املات�ص .
ثم ج���اءت �شيح���ة اأخ���رى يف ع���امل املبي���دات باكت�شاف 
جمموعة من املركبات كمانعات للتغذية حيث حتدث �شلل 

لأجزاء فم احل�شرة فتتوقف عن التغذية ومتوت 
وكان التط���ور والبحث امل�شتمر حت���ى تو�شلوا اإىل مركبات 
م�شرع���ة الإن�شالخ ف���اإذا ما تغذت عليه���ا احل�شرة تهياأت 
للدخ���ول يف عملي���ة الن�شالخ فتمتنع ع���ن التغذية ومتوت 

ومن اأمثلتها مركب الفريتو وم�شابهاته



االأهمية اال�سرتاتيجية لنخيل البلح 

هناك عدة نقاط رئي�سية جتعل من �سجرة نخيل البلح اأهمية ا�سرتاتيجية كبرية كالآتي : 
Ü الأهمية الغذائية والطبية لثمار نخيل البلح

اإن ثمار البلح تعترب على راأ�س قائمة الأغذية الهامة للإن�سان ملا له اأهمية غذائية وطبية مبا يحتويه على مواد 
اجل�سم  يكت�سبها  التي  العالية  احلرارية  بال�سعرات  والن�ساط  احليوية  تبث  التي  بالطاقة  الإن�سان  متد  �سكرية 
ويحتوي التمر على 3 اأنواع من ال�سكر )اجللوكوز والفراكتوز( وهي الن�سبة الأعلى وقليل من )ال�سكروز(، فاإن 
كيلوجرام من البلح حوايل 60- 65% �سكر بالإ�سافة اإىل حوايل 2% بروتني، وت�سل اإىل 2% دهن والألياف حوايل 
2.5% من ؟؟؟ ، بالإ�سافة اإىل العنا�سر املعدنية والتي يطلق على البلح باأنه منجم من املعادن لأنه يعترب من 
اأغنى الأغذية من هذه املواد املعدنية وخا�سة فاإنه غني باحلديد والبوتا�سيوم والكال�سيوم واملاغن�سيوم وبع�س 
كميات متو�سطة من الكلور والفو�سفور ، النحا�س ، املاغن�سيوم ، الكربيت ، ال�سليكون ، وبع�س كميات قليلة من 

ال�سوديوم.
                      وهناك الفيتامينات كما يو�ضح اجلدول التايل : 

حصـــــاد74

ب�ســـــــــــــــاتني

وهن���اك بع�ض املكونات الغذائية التي حتمي الإن�ض���ان من 
الأمرا����ض الكثري التي تنتج عن �ض���وء التغذية واخلا�ض���ة 

باملناعة واخل�ضوبة.
 

Ü النخيل يزرع يف جميع حمافظات م�سر
بع�ض الأ�ض���جار ينا�ض���بها ظروف معينة يف بع�ض املناطق 
دون الأخ���رى، لكن نخيل البلح ينا�ض���به جميع الأرا�ض���ي 

واملياه واملناخ يف م�ضر .
اأول : املناخ 

اأ- احل��رارة : ي���زرع نخيل البل���ح يف املناطق املنا�ض���بة 
وغري املنا�ض���بة مثل املناطق القاحلة و�ضبه القاحلة والتي 
تتميز بانعدام الأمطار ورطوبة جوية منخف�ضة ت�ضل اإىل 
ح���د اجلفاف و�ض���دة حرارة عالي���ة وطول النه���ار معظم 

فرتات ال�ضنة .
- وعموم���ا فاإن احل���د الأدن���ى لدرجة احلرارة املنا�ض���ب 

اأ�ستاذ دكتور
حممد عادل الغندور

الكمية يف 100 جم بلحالعنا�سر الغذائيةالكمية يف 100 جم بلحالعنا�سر الغذائية
ال�سعرات احلرارية

ماء )جرام(
بروتني )جرام(

دهون )جرام(
كربوهيدرات )جرام(

اأملح معدنية )جرام(
�سوديوم )مللجرام(

بوتا�سيوم )مللجرام(
ماغن�سيوم )مللجرام(

كال�سيوم )مللجرام(
حديد )مللجرام(

فو�سفور )مللجرام(
كلوريد )مللجرام(

274
22.50
2.30
0.53

72.90
1.82
35.0
648
500
59

2.90
63

177

يود )ميكروجرام(
كاروتني )ميكروجرام(

فيتامني )A( )ميكروجرام(
فيتامني )B1( )ميكروجرام(
فتيامني )B2( )ميكروجرام(

تيكاناميد )مللجرام(
بانثونيك )مللجرام(

فيتامني )B6( )مللجرام(
فتيامني )B12( )مللجرام(

فيتامني )C( )مللجرام(
جلوكوز )جم(
فركتوز )جم(
�سكروز )جم(

1.0
0.038
50.00
0.036
0.073
3.20
0.80
1.13
3.00
3.00

14.40
17.90
37.70

امل�سدر : كتاب العلج بالتمر والرطب – دار الطلئع للن�سر والتوزيع والت�سدير ، 1999 م 5

جدول )1( كمية العنا�سر والفيتامينات التي يحتويها البلح ) التمر (

للنخي���ل يف الظروف العادية 7مº ولكنه يتحمل حتى حتت 
ال�ضفر املئوي يف ال�ضتاء وي�ضل اإىل امل�ضتوى الأمثل º32 م 
واحلد الأق�ضى º40 م ولكنه اأي�ضا يتحمل درجات حرارة 

. ºت�ضل اإىل ± 56 م
جند من هذا اأن نخيل البلح ي�ض���لح جلميع الأجواء داخل 

م�ضر حني يتوفر املاء حتى لو كان بكمية قليلة .
ب – الرطوبة اجلوية : 

اإن مناخ م�ض���ر تتدرج فيه ن�ضبة الرطوبة من الأ�ضكندرية 
حتى تو�ض���كى باأ�ض���وان فتك���ون عالية يف الأ�ض���كندرية ثم 
تت���درج حت���ى ت�ض���ل اإىل اجلف���اف يف تو�ض���كى وبالت���ايل 
ف���اإن نخي���ل البل���ح ي�ض���لح جلميع ه���ذه الظ���روف ولكن 
ن�ض���بة الرطوبة حت���دد فقط زراعة الأ�ض���ناف ، فنجد اأن 
الأ�ض���ناف الرطبة والطرية ينا�ض���بها املن���اخ ذو الرطوبة 
الن�ضبية العالية ، اأما الأ�ضناف ن�ضف اجلافة والأ�ضناف 

اجلافة ينا�ضبها املناخ ذو الرطوبة الن�ضبية املنخف�ضة .

ج� - الري��اح : 
جن���د طبيعة الرتكي���ب املوروفولوجي لنخي���ل البلح متتاز 
بق���وة ومرون���ة ال�ض���اق ، وقوة وعم���ق جذوره���ا بالأر�ض ، 
والأوراق ري�ض���ية خ�ض���بها ق���وي ومت���ني وم���رن والوريقات 
رفيع���ة مدببة وذلك يجعل���ه يتحمل قوة الري���اح ول يتاأثر 
ب�ض���دتها بل الأكرث من ذلك ف���اإن النخيل يحمي من حوله 

النباتات الأخرى .
د – الأمطار : 

نخيل البلح ي�ض���تطيع اأن يتحم���ل هطول الأمطار لكن لي�ض 
يف وق���ت التلقيح فهو قد يوؤدي اإىل ف�ض���ل التلقيح وبالتايل 

عدم العقد والإثمار .
فنجد اأن موعد التلقيح يف م�ضر يبداأ من �ضهر فرباير يف 
اأ�ض���وان والواحات ويف هذه الفرتة لي�ض بها اأمطار وابتداء 
من �ض���هر مار�ض يف مناطق اجليزة حتى اأ�ضيوط لي�ض بها 
اأمط���ار وابتداء من �ض���هر اإبريل يف وج���ه بحري وجند اأن 
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االأهمية اال�سرتاتيجية لنخيل البلح 

هناك عدة نقاط رئي�سية جتعل من �سجرة نخيل البلح اأهمية ا�سرتاتيجية كبرية كالآتي : 
Ü الأهمية الغذائية والطبية لثمار نخيل البلح

اإن ثمار البلح تعترب على راأ�س قائمة الأغذية الهامة للإن�سان ملا له اأهمية غذائية وطبية مبا يحتويه على مواد 
اجل�سم  يكت�سبها  التي  العالية  احلرارية  بال�سعرات  والن�ساط  احليوية  تبث  التي  بالطاقة  الإن�سان  متد  �سكرية 
ويحتوي التمر على 3 اأنواع من ال�سكر )اجللوكوز والفراكتوز( وهي الن�سبة الأعلى وقليل من )ال�سكروز(، فاإن 
كيلوجرام من البلح حوايل 60- 65% �سكر بالإ�سافة اإىل حوايل 2% بروتني، وت�سل اإىل 2% دهن والألياف حوايل 
2.5% من ؟؟؟ ، بالإ�سافة اإىل العنا�سر املعدنية والتي يطلق على البلح باأنه منجم من املعادن لأنه يعترب من 
اأغنى الأغذية من هذه املواد املعدنية وخا�سة فاإنه غني باحلديد والبوتا�سيوم والكال�سيوم واملاغن�سيوم وبع�س 
كميات متو�سطة من الكلور والفو�سفور ، النحا�س ، املاغن�سيوم ، الكربيت ، ال�سليكون ، وبع�س كميات قليلة من 

ال�سوديوم.
                      وهناك الفيتامينات كما يو�ضح اجلدول التايل : 

حصـــــاد74

ب�ســـــــــــــــاتني

وهن���اك بع�ض املكونات الغذائية التي حتمي الإن�ض���ان من 
الأمرا����ض الكثري التي تنتج عن �ض���وء التغذية واخلا�ض���ة 

باملناعة واخل�ضوبة.
 

Ü النخيل يزرع يف جميع حمافظات م�سر
بع�ض الأ�ض���جار ينا�ض���بها ظروف معينة يف بع�ض املناطق 
دون الأخ���رى، لكن نخيل البلح ينا�ض���به جميع الأرا�ض���ي 

واملياه واملناخ يف م�ضر .
اأول : املناخ 

اأ- احل��رارة : ي���زرع نخيل البل���ح يف املناطق املنا�ض���بة 
وغري املنا�ض���بة مثل املناطق القاحلة و�ضبه القاحلة والتي 
تتميز بانعدام الأمطار ورطوبة جوية منخف�ضة ت�ضل اإىل 
ح���د اجلفاف و�ض���دة حرارة عالي���ة وطول النه���ار معظم 

فرتات ال�ضنة .
- وعموم���ا فاإن احل���د الأدن���ى لدرجة احلرارة املنا�ض���ب 

اأ�ستاذ دكتور
حممد عادل الغندور

الكمية يف 100 جم بلحالعنا�سر الغذائيةالكمية يف 100 جم بلحالعنا�سر الغذائية
ال�سعرات احلرارية

ماء )جرام(
بروتني )جرام(

دهون )جرام(
كربوهيدرات )جرام(

اأملح معدنية )جرام(
�سوديوم )مللجرام(

بوتا�سيوم )مللجرام(
ماغن�سيوم )مللجرام(

كال�سيوم )مللجرام(
حديد )مللجرام(

فو�سفور )مللجرام(
كلوريد )مللجرام(

274
22.50
2.30
0.53

72.90
1.82
35.0
648
500
59

2.90
63

177

يود )ميكروجرام(
كاروتني )ميكروجرام(

فيتامني )A( )ميكروجرام(
فيتامني )B1( )ميكروجرام(
فتيامني )B2( )ميكروجرام(

تيكاناميد )مللجرام(
بانثونيك )مللجرام(

فيتامني )B6( )مللجرام(
فتيامني )B12( )مللجرام(

فيتامني )C( )مللجرام(
جلوكوز )جم(
فركتوز )جم(
�سكروز )جم(

1.0
0.038
50.00
0.036
0.073
3.20
0.80
1.13
3.00
3.00

14.40
17.90
37.70

امل�سدر : كتاب العلج بالتمر والرطب – دار الطلئع للن�سر والتوزيع والت�سدير ، 1999 م 5

جدول )1( كمية العنا�سر والفيتامينات التي يحتويها البلح ) التمر (

للنخي���ل يف الظروف العادية 7مº ولكنه يتحمل حتى حتت 
ال�ضفر املئوي يف ال�ضتاء وي�ضل اإىل امل�ضتوى الأمثل º32 م 
واحلد الأق�ضى º40 م ولكنه اأي�ضا يتحمل درجات حرارة 

. ºت�ضل اإىل ± 56 م
جند من هذا اأن نخيل البلح ي�ض���لح جلميع الأجواء داخل 

م�ضر حني يتوفر املاء حتى لو كان بكمية قليلة .
ب – الرطوبة اجلوية : 

اإن مناخ م�ض���ر تتدرج فيه ن�ضبة الرطوبة من الأ�ضكندرية 
حتى تو�ض���كى باأ�ض���وان فتك���ون عالية يف الأ�ض���كندرية ثم 
تت���درج حت���ى ت�ض���ل اإىل اجلف���اف يف تو�ض���كى وبالت���ايل 
ف���اإن نخي���ل البل���ح ي�ض���لح جلميع ه���ذه الظ���روف ولكن 
ن�ض���بة الرطوبة حت���دد فقط زراعة الأ�ض���ناف ، فنجد اأن 
الأ�ض���ناف الرطبة والطرية ينا�ض���بها املن���اخ ذو الرطوبة 
الن�ضبية العالية ، اأما الأ�ضناف ن�ضف اجلافة والأ�ضناف 

اجلافة ينا�ضبها املناخ ذو الرطوبة الن�ضبية املنخف�ضة .

ج� - الري��اح : 
جن���د طبيعة الرتكي���ب املوروفولوجي لنخي���ل البلح متتاز 
بق���وة ومرون���ة ال�ض���اق ، وقوة وعم���ق جذوره���ا بالأر�ض ، 
والأوراق ري�ض���ية خ�ض���بها ق���وي ومت���ني وم���رن والوريقات 
رفيع���ة مدببة وذلك يجعل���ه يتحمل قوة الري���اح ول يتاأثر 
ب�ض���دتها بل الأكرث من ذلك ف���اإن النخيل يحمي من حوله 

النباتات الأخرى .
د – الأمطار : 

نخيل البلح ي�ض���تطيع اأن يتحم���ل هطول الأمطار لكن لي�ض 
يف وق���ت التلقيح فهو قد يوؤدي اإىل ف�ض���ل التلقيح وبالتايل 

عدم العقد والإثمار .
فنجد اأن موعد التلقيح يف م�ضر يبداأ من �ضهر فرباير يف 
اأ�ض���وان والواحات ويف هذه الفرتة لي�ض بها اأمطار وابتداء 
من �ض���هر مار�ض يف مناطق اجليزة حتى اأ�ضيوط لي�ض بها 
اأمط���ار وابتداء من �ض���هر اإبريل يف وج���ه بحري وجند اأن 
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حصـــــاد76

الأمط���ار قليلة وق���د تكون متفرقة وحت���ى اإذا وجدت فاإنه 
ميكن اإعادة التلقيح ، وعامة فاإن الأمطار يف م�ضر ت�ضقط 
يف ال�ض���تاء مبعدل ل ي�ض���ر بالتلقيح اأو الثمار ولذلك فاإن 

جميع املناطق يف م�ضر تتنا�ضب مع زراعة نخيل البلح .
ه� - ال�سوء : 

نخي���ل البلح اأك���رث النباتات حتمال ل�ض���دة الإ�ض���اءة وذو 
احتياجات عالية من الإ�ضاءة .

ثانيا : الرتبة : 
عل���ى الرغم اأن نخيل البلح يعطي اأف�ض���ل اإنتاج يف الرتبة 
اجليدة اإل اأنه يجود اأي�ض���ا يف مدى وا�ض���ع من الأرا�ض���ي 
�ض���واء الطينية اأو الرملية اأو اخلفيفة ، بالإ�ضافة اإىل اأنها 

تتحمل ملوحة الرتبة اأي�ضا .
ثالثا : مياه الري : 

ي���زرع نخيل البلح على جميع م�ض���ادر املي���اه املتاحة مثل 
الأنهار والأمطار اأو املياه اجلوفية حتى اإنه يتحمل درجات 

خمتلفة من امللوحة ت�ض���ل اإىل �ضبعة اآلف جزء يف املليون 
ويعترب اأكرث النباتات املنزرعة حتمال مللوحة املياه.

Ü  : نخيل البلح يكافح الت�سحر
نظرا لكرثة ال�ض���حاري يف م�ض���ر وحتتل ن�ضبة كبرية من 
م�ضاحتها ت�ضل اإىل 96% ، ونظرا لطبيعة حتمل نخيل البلح 
وتاأقلمه مع الظروف البيئي���ة املحيطة ، وتتحمل اجلفاف 
ال�ضديد ومقاومة العط�ض ملدة طويلة ميكن ا�ضتغالل ذلك 
يف زراعة هذه ال�ضحاري بنخيل البلح .وهذا لي�ض بجديد 
فنجد اأن �ض���به اجلزيرة العربي���ة وبع�ض مناطق الواحات 
التي تنت�ض���ر يف م�ضر والبالد العربية تعي�ض لقرون طويلة 
ويق���ام عليها حياة ب�ض���بب وج���ود نخيل البل���ح الذي ميثل 

الغذاء والدواء وامل�ضكن واملاأوى حتى الآن .
واأي�ض���ا ت�ض���اهم زراع���ة نخي���ل البل���ح يف تطوي���ع البيئ���ة 
ال�ض���حراوية لتالئ���م زراع���ة اأن���واع اأخرى ق���د ل تتالئم 

مبفردها يف الزراعة يف هذه البيئة .

Ü : نخيل البلح بديل للغابات اخل�سبية
نظ���را ملا ينتجه نخيل البلح من خملفات خ�ض���بية �ض���نويا 
تقدر بح���ويل م���ن 25 -  35كجم/نخل���ة واأن نخيل البلح 
يعم���ر لأكرث م���ن مائة عام فاإن النخلة ت�ض���تطيع اأن تعطي 
ط���وال حياته���ا منتجات خ�ض���بية تقدر بح���وايل من 2.5 
-  3.5 طن/للنخل���ة  وه���ذا ل يتوف���ر لأي نبات �ض���جري 
ي�ض���تخدم يف الغابات فهو ل ي�ض���تطيع اأن ي�ض���ل اإىل مائة 
ع���ام ول يعطينا اأي منتجات خ�ض���بية �ض���نويا ب���ل يعطينا 
اخل�ض���ب يف نهاية عمره والذي ل ي���زن مثل هذا الوزن يف 

النخيل .
واإن منتج��ات نخي��ل البل��ح اخل�سبي��ة والورقي��ة 

ن�ستطيع اأن نقيم عليها عديد من ال�سناعات : 
1- �ضناعة الأخ�ضاب .
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2- �ضناعة الورق.
3- ال�ضناعات اليدوية اخل�ضبية .

4- �ضناعة الأعالف .
5- �ضناعة الأ�ضمدة ........وغريها .

Ü  زراع��ة نخي��ل البل��ح ل تاأخ��ذ حي��ز كب��ري يف
الأر�ض:

جن����د اأن نخيل البلح ل ي�ض����غل م�ض����احة من الأرا�ض����ي 
املنزرع عليها بل العك�ض فاإنه يرتفع عن �ض����طح الأر�ض 
وبالت����ايل يعط����ي فر�ض����ة لزراع����ة اأكرث من حم�ض����ول 
اأ�ض����فله �ضواء حما�ضيل حقلية اأو خ�ض����ر اأو فاكهة دون 
ال�ضرر بها بل على العك�ض فاإنه يفيد هذه النباتات فهو 
يوفر ظالل خفيفة ويحمي من اأ�ضعة ال�ضم�ض ال�ضديدة 
واأي�ض����ا يحميه����ا م����ن الرياح ال�ض����ديدة ويوف����ر رطوبة 
ن�ضبية منا�ضبة بالإ�ضافة اإىل خف�ض بع�ض من درجات 

احل����رارة العالية فهو ميثل تكييف طبيعي لالأر�ض التي 
ينمو فوقها.

Ü  نخي��ل البلح اأق��ل النبات��ات يف احتياجاته من
اخلدمة الزراعية :

جن���د اأن نخيل البلح يحت���اج اإىل اأقل معدلت يف املقننات 
املائية وال�ض���مادية من النباتات الأخرى ول يتاأثر كثريا يف 
حالة الإهمال بها، واأي�ضا اأقل النباتات تعر�ضا لالأمرا�ض 
والآفات وميكن التغلب عليها مقارنا باملحا�ضيل والأ�ضجار 

الب�ضتانية الأخرى .

Ü :ثمار نخيل البلح متثل الأمن الغذائي للإن�سان
جند اأن الإن�ضان العربي عا�ض يف ال�ضحراء لقرون طويلة 
معتمدا يف غذائه على ثمار البلح وخا�ضة يف مرحلة التمر 
لقدرتها على التخزين لفرتات طويلة طوال العام ، وغناها 
بالقيمة الغذائية وال�ض���عرات احلرارية العالية التي تعينه 
على احلياة وق�ض���وتها ،  فهي كانت بالن�ض���بة له م�ضدر 
للقوة واخل�ضوبة ولأن هذه البيئات كانت ل ت�ضلح لزراعة 
اأي اأنواع اأخرى من املحا�ضيل فكان ل يجد اإل هذا الغذاء 
، واأي�ض���ا يف رحالت و�ضفر العرب �ض���واء للحج اأو التجارة 
كان التم���ر هو الغذاء الأ�ضا�ض���ي الذي يعي����ض عليها اأثناء 
ال�ض���فر ، وجن���د يف احلروب اأي�ض���ا كان يعتمد الفر�ض���ان 
والع�ض���كريون على حمله���م لثمار التمر خا�ض���ة اإنها ذات 
اأوزان قليلة وحتتوي على كمية غذاء كافية لوقت احلرب .

وجند يف ع�ض���رنا احلديث اأن ال�ضبب الرئي�ضي و�ضمود 
ال�ض���عب العراقي اأمام احل�ض���ار القت�ضادي عليها ملدة 
12 ع���ام اعتماده���م يف الغ���ذاء على التم���ور التي تزرع 
بكمي���ات كبرية ولولها لكان كثري من ال�ض���عب يف عداد 

املوتى من اجلوع .
ويف م�ضر جند اأن اأغلب القرى التي تزرع نخيل التمر مثل 
اأ�ضوان والوادي اجلديد و�ضيوة والواحات البحرية واجليزة 

يعتمد �ضكانها على التمر كغذاء رئي�ضي طوال العام .
كل ه���ذه دلئل على اأن حم�ض���ول البلح هو الأمن الغذائي 
والذي ميكن توفريه لل�ض���عوب يف حالة ال�ض���نوات العجاف 

واحلروب واحل�ضار والفقر وال�ضفر .

Ü  نخيل البلح هو ال�سجرة التي يعمل بها كثري من
العمالة املتنوعة : 

حم�ض���ول النخيل يحتاج اإىل عمالة للرعاية الب�ض���تانية ، 
وعمال���ة خلدم���ة راأ�ض النخيل )تلقي���ح – خف- تقوي�ض- 
تقلي���م- جم���ع ( ، عمال���ة يف ت�ض���نيع املنتج���ات املختلفة 
�ض���واء القائمة على الثم���ار اأو املنتج���ات الثانوية ، عمالة 
يف ال�ض���ناعات اليدوية والريفية وبالتايل فاإنه ي�ضاهم يف 

الق�ضاء على البطالة .
Ü  نخي��ل البل��ح منتج ميك��ن اإقامة اقت�س��اد دوله

عليه : 
مم���ا تق���دم ن�ض���تطيع الق���ول اأن النخيل منتج يق���ام عليه 

زراعة و�ضناعة وجتارة وي�ضتوعب كثري من العمالة .
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الأمط���ار قليلة وق���د تكون متفرقة وحت���ى اإذا وجدت فاإنه 
ميكن اإعادة التلقيح ، وعامة فاإن الأمطار يف م�ضر ت�ضقط 
يف ال�ض���تاء مبعدل ل ي�ض���ر بالتلقيح اأو الثمار ولذلك فاإن 

جميع املناطق يف م�ضر تتنا�ضب مع زراعة نخيل البلح .
ه� - ال�سوء : 

نخي���ل البلح اأك���رث النباتات حتمال ل�ض���دة الإ�ض���اءة وذو 
احتياجات عالية من الإ�ضاءة .

ثانيا : الرتبة : 
عل���ى الرغم اأن نخيل البلح يعطي اأف�ض���ل اإنتاج يف الرتبة 
اجليدة اإل اأنه يجود اأي�ض���ا يف مدى وا�ض���ع من الأرا�ض���ي 
�ض���واء الطينية اأو الرملية اأو اخلفيفة ، بالإ�ضافة اإىل اأنها 

تتحمل ملوحة الرتبة اأي�ضا .
ثالثا : مياه الري : 

ي���زرع نخيل البلح على جميع م�ض���ادر املي���اه املتاحة مثل 
الأنهار والأمطار اأو املياه اجلوفية حتى اإنه يتحمل درجات 

خمتلفة من امللوحة ت�ض���ل اإىل �ضبعة اآلف جزء يف املليون 
ويعترب اأكرث النباتات املنزرعة حتمال مللوحة املياه.

Ü  : نخيل البلح يكافح الت�سحر
نظرا لكرثة ال�ض���حاري يف م�ض���ر وحتتل ن�ضبة كبرية من 
م�ضاحتها ت�ضل اإىل 96% ، ونظرا لطبيعة حتمل نخيل البلح 
وتاأقلمه مع الظروف البيئي���ة املحيطة ، وتتحمل اجلفاف 
ال�ضديد ومقاومة العط�ض ملدة طويلة ميكن ا�ضتغالل ذلك 
يف زراعة هذه ال�ضحاري بنخيل البلح .وهذا لي�ض بجديد 
فنجد اأن �ض���به اجلزيرة العربي���ة وبع�ض مناطق الواحات 
التي تنت�ض���ر يف م�ضر والبالد العربية تعي�ض لقرون طويلة 
ويق���ام عليها حياة ب�ض���بب وج���ود نخيل البل���ح الذي ميثل 

الغذاء والدواء وامل�ضكن واملاأوى حتى الآن .
واأي�ض���ا ت�ض���اهم زراع���ة نخي���ل البل���ح يف تطوي���ع البيئ���ة 
ال�ض���حراوية لتالئ���م زراع���ة اأن���واع اأخرى ق���د ل تتالئم 

مبفردها يف الزراعة يف هذه البيئة .

Ü : نخيل البلح بديل للغابات اخل�سبية
نظ���را ملا ينتجه نخيل البلح من خملفات خ�ض���بية �ض���نويا 
تقدر بح���ويل م���ن 25 -  35كجم/نخل���ة واأن نخيل البلح 
يعم���ر لأكرث م���ن مائة عام فاإن النخلة ت�ض���تطيع اأن تعطي 
ط���وال حياته���ا منتجات خ�ض���بية تقدر بح���وايل من 2.5 
-  3.5 طن/للنخل���ة  وه���ذا ل يتوف���ر لأي نبات �ض���جري 
ي�ض���تخدم يف الغابات فهو ل ي�ض���تطيع اأن ي�ض���ل اإىل مائة 
ع���ام ول يعطينا اأي منتجات خ�ض���بية �ض���نويا ب���ل يعطينا 
اخل�ض���ب يف نهاية عمره والذي ل ي���زن مثل هذا الوزن يف 

النخيل .
واإن منتج��ات نخي��ل البل��ح اخل�سبي��ة والورقي��ة 

ن�ستطيع اأن نقيم عليها عديد من ال�سناعات : 
1- �ضناعة الأخ�ضاب .

االأه���������م���������ي���������ة اال��������س�������رات�������ي�������ج�������ي�������ة ل�����ن�����خ�����ي�����ل ال�����ب�����ل�����ح 

77  ال�شنة الرابعة - العدد الرابع ع�شر  2019

2- �ضناعة الورق.
3- ال�ضناعات اليدوية اخل�ضبية .

4- �ضناعة الأعالف .
5- �ضناعة الأ�ضمدة ........وغريها .

Ü  زراع��ة نخي��ل البل��ح ل تاأخ��ذ حي��ز كب��ري يف
الأر�ض:

جن����د اأن نخيل البلح ل ي�ض����غل م�ض����احة من الأرا�ض����ي 
املنزرع عليها بل العك�ض فاإنه يرتفع عن �ض����طح الأر�ض 
وبالت����ايل يعط����ي فر�ض����ة لزراع����ة اأكرث من حم�ض����ول 
اأ�ض����فله �ضواء حما�ضيل حقلية اأو خ�ض����ر اأو فاكهة دون 
ال�ضرر بها بل على العك�ض فاإنه يفيد هذه النباتات فهو 
يوفر ظالل خفيفة ويحمي من اأ�ضعة ال�ضم�ض ال�ضديدة 
واأي�ض����ا يحميه����ا م����ن الرياح ال�ض����ديدة ويوف����ر رطوبة 
ن�ضبية منا�ضبة بالإ�ضافة اإىل خف�ض بع�ض من درجات 

احل����رارة العالية فهو ميثل تكييف طبيعي لالأر�ض التي 
ينمو فوقها.

Ü  نخي��ل البلح اأق��ل النبات��ات يف احتياجاته من
اخلدمة الزراعية :

جن���د اأن نخيل البلح يحت���اج اإىل اأقل معدلت يف املقننات 
املائية وال�ض���مادية من النباتات الأخرى ول يتاأثر كثريا يف 
حالة الإهمال بها، واأي�ضا اأقل النباتات تعر�ضا لالأمرا�ض 
والآفات وميكن التغلب عليها مقارنا باملحا�ضيل والأ�ضجار 

الب�ضتانية الأخرى .

Ü :ثمار نخيل البلح متثل الأمن الغذائي للإن�سان
جند اأن الإن�ضان العربي عا�ض يف ال�ضحراء لقرون طويلة 
معتمدا يف غذائه على ثمار البلح وخا�ضة يف مرحلة التمر 
لقدرتها على التخزين لفرتات طويلة طوال العام ، وغناها 
بالقيمة الغذائية وال�ض���عرات احلرارية العالية التي تعينه 
على احلياة وق�ض���وتها ،  فهي كانت بالن�ض���بة له م�ضدر 
للقوة واخل�ضوبة ولأن هذه البيئات كانت ل ت�ضلح لزراعة 
اأي اأنواع اأخرى من املحا�ضيل فكان ل يجد اإل هذا الغذاء 
، واأي�ض���ا يف رحالت و�ضفر العرب �ض���واء للحج اأو التجارة 
كان التم���ر هو الغذاء الأ�ضا�ض���ي الذي يعي����ض عليها اأثناء 
ال�ض���فر ، وجن���د يف احلروب اأي�ض���ا كان يعتمد الفر�ض���ان 
والع�ض���كريون على حمله���م لثمار التمر خا�ض���ة اإنها ذات 
اأوزان قليلة وحتتوي على كمية غذاء كافية لوقت احلرب .

وجند يف ع�ض���رنا احلديث اأن ال�ضبب الرئي�ضي و�ضمود 
ال�ض���عب العراقي اأمام احل�ض���ار القت�ضادي عليها ملدة 
12 ع���ام اعتماده���م يف الغ���ذاء على التم���ور التي تزرع 
بكمي���ات كبرية ولولها لكان كثري من ال�ض���عب يف عداد 

املوتى من اجلوع .
ويف م�ضر جند اأن اأغلب القرى التي تزرع نخيل التمر مثل 
اأ�ضوان والوادي اجلديد و�ضيوة والواحات البحرية واجليزة 

يعتمد �ضكانها على التمر كغذاء رئي�ضي طوال العام .
كل ه���ذه دلئل على اأن حم�ض���ول البلح هو الأمن الغذائي 
والذي ميكن توفريه لل�ض���عوب يف حالة ال�ض���نوات العجاف 

واحلروب واحل�ضار والفقر وال�ضفر .

Ü  نخيل البلح هو ال�سجرة التي يعمل بها كثري من
العمالة املتنوعة : 

حم�ض���ول النخيل يحتاج اإىل عمالة للرعاية الب�ض���تانية ، 
وعمال���ة خلدم���ة راأ�ض النخيل )تلقي���ح – خف- تقوي�ض- 
تقلي���م- جم���ع ( ، عمال���ة يف ت�ض���نيع املنتج���ات املختلفة 
�ض���واء القائمة على الثم���ار اأو املنتج���ات الثانوية ، عمالة 
يف ال�ض���ناعات اليدوية والريفية وبالتايل فاإنه ي�ضاهم يف 

الق�ضاء على البطالة .
Ü  نخي��ل البل��ح منتج ميك��ن اإقامة اقت�س��اد دوله

عليه : 
مم���ا تق���دم ن�ض���تطيع الق���ول اأن النخيل منتج يق���ام عليه 

زراعة و�ضناعة وجتارة وي�ضتوعب كثري من العمالة .



�صجرية اجلوجوبا م�صتقبل مل�صر 
واإحتياج للعامل Jojoba  )ج2(

اأهم مزايا زراعة اجلوجوبا:      

اجلـــــوجـــــــوبـــــــا
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ا�ستاذ دكتور
عادل ال�سيد حجازي 
ا�ستاذ التقنية احليوية – معهد الهند�سة الوراثية 
جامعة مدينة ال�سادات 

يف هذ� �ملقال نو��س���ل �لكتابة عن نبات �جلوجوبا ��س���تكماال ل�سل�س���ة �ملقاالت �لتي بد�أنا 
ون�سرد يف هذ� �ملقال �أهم مز�يا زر�عة �جلوجوبا ومنها     

�ال�ستفادة من �الر��سي �لغري �ساحلة للمحا�سيل �الأخرى. - 
- ��س���تغالل �أنو�ع �ملاء �الخرى )�أبارملوحتها عالية - �س���رف زر�عي – �س���رف �س���حي 

معالج يف �لري وعدم مناف�سة �ملحا�سيل �لتقليدية يف ماء �لنيل(. 
- يف �لفائدة �و �ل�سعر � زيت �جلوجوبا لي�س له مثيل بني �لزيوت �لنباتية �الأخرى

- �إحتياج �لنباتات لقليل من �ملاء وقدرتها �لكبرية على حتمل �لعط�س وعدم �لري لفرتة 
ميكن �أن ت�س���ل �إىل عدة �س���نو�ت وقد و�سلت بالفعل 4�س���نو�ت يف �ل�سود�ن و20 �سنة فى 

�ريزونا بدون ماء.  
-  حتملها للملوحة �ىل مايزيد عن 10000 جزء فى �ملليون يف معظم �ل�سالالت. 

- حاجتها للرعاية منخف�سة من ناحية �لت�سميد و�لتقليم و�خلدمة.
�ىل �ل�سقيع � منا�سبة جو �ل�سحر�ء لها حيث حتتاج للحر�رة �سيفًا وبرودة الت�سل

� ندرة �إ�سابتها باالأمر��س وعدم حاجتها للر�س �لوقائى
� يوؤدى �لتفاوت �لكبري يف درجات �حلر�رة ما بني �لليل و�لنهار �إيل زيادة �ملح�سول� � 

 � �لبذور التوؤكل فلذلك الحتتاج �ملز�رع �إىل حر��سة.
� ميك���ن جم���ع �الإنتاج على فرت�ت ح�س���ب توف���ر �لعمال���ة �لالزمة للجم���ع وميكن �جلمع 
 �ملو�س���م �لت���اىل، كم���ا ميك���ن تخزي���ن �ملح�س���ول لف���رت�ت طويلة ت�س���ل عدة �س���نو�ت.

� �لعائد �الإقت�سادي �ملرتفع حيث تبد�أ �ل�سجرية فى �الزهار من �لعام �الول من �لزر�عة 
و�إنت���اج حو�يل 100كج���م /فد�ن �س���عرها 9�الف جنيه و�إنتاج �لع���ام �لتايل حو�يل 200 
كجم/فد�ن مبتو�س���ط دخل �س���نوى للفد�ن من بيع �لبذور حو�ىل 18�لف جنيه ثم يزد�د 
�س���نويًا لي�س���ل متو�س���ط دخل �لفد�ن من �س���جري�ت عمر خم�سة �س���نو�ت �إىل و�حد طن 
بذور �سعرها90�لف جنيه ويزد�د هذ� �الإير�د �سنويًا ب�سكل ن�سبى بزيادة جحم �الأ�سجار 
وعمرها ويف �لعام �ل�سابع ي�سل �النتاج �يل 1.5طن بذرة/ فد�ن �سعرها 135�لف جنيه 

)جدول 1(.
ت�سدير �لزيت كم�سدر للعمالت �ل�سعبة و�مل�ساهمة يف �لدخل �لقومي. 

- بناء جمتمعات جديدة و�ال�ستغالل �الأمثل لالر��سي �ل�سحر�وية.
- تو�سيع �لرقعة �لزر�عية وتنوع م�سدر �لدخل. 

- بعد �سيا�سي يف �النت�سار علي �الر��سي �مل�سرية.
- �إقامة م�سانع وحرف جديدة.

- ��ستيعاب عمالة كبرية وخا�سة �ل�سيد�ت يف �الن�سطة �ملختلفة.
مت��سط اإنتاجيه واحد فدان ج�ج�با- 475 �سجره م�ؤنثه

القيمة الفعلية ال�سعار بذور وزيت اجل�ج�با ناجت واحد فدان  ح�سب 
اال�س�اق امل�سرية  2018  جدول) 1 (                

�ل�سنة 

وزن 
�لبذور
 كجم/
 فد�ن

�لزيت 
كجم/
فد�ن
 %40

من وزن 
�لبذور

 

 �لدخل
�الجماىل      �ل�سنوي

�لرت�كمى
للبذور
جنيه

 �لدخل
�ل�سنوي �الجماىل

�لرت�كمى
زيت 
جنيه

كجم بذرة
90 جنيه

كجم زيت
350 ج

2 100 40 9000 9000 14000 14000

3 200 80 18000 27000 28000 42000

4 450 180 40500 67500 63000 105000

5 800 320 72000 139500 112000 217000

6 1200 480 108000 247500 168000 385000

7     1500 600 135000 382500 210000 595000

ودخل فدان واحد  اإن�ساء مت��سط تكاليف 
 

ثمن �ستلة موؤنثة =  475 × 15 جنيه  =  7125 جنيه
ثمن ن�سف كيلو بذور للذكور  = 60 جنيه 

�سبكة رى + جتهيز �ر�س + تغذية + مكافحة وخالفه =  12815 جنيه
------------------------

�إجمايل  تكاليف  =   20 �لف جنيه 

احلد االدنى لدخل فدان واحد:

دخل �لفد�ن �سنويا من بيع �لبذور = 1000 كيلوجر�م  ×  90 جنيه = 90 �لف جنيه 
دخ���ل �لفد�ن �س���نويا �إذ� مت ع�س���ر �لبذور وبيع���ت زيت = 400 كج���م  × 350 جنيه = 

140�لف جنيه
- �لزر�عة يجب �أن تتم حتت ��سر�ف خبري يحدد خر�ئط توزيع �الأ�سجار �ملذكره و�ملوؤنثة 

طبقاأ لتخطيط �الر�س و�أجتاهات �لريح و�ملنطقة.
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�صجرية اجلوجوبا م�صتقبل مل�صر 
واإحتياج للعامل Jojoba  )ج2(
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حصـــــاد80

اأمـــــــرا�ض

النيماتودا طاعون الأرا�ضي ... 
حقائق واإعتبارات

اإن كانت مقول���ة »الوقاية خري من العالج« هو منهج مفيد 
يف احلياة ... فالوقاية من الإ�صابة بالنيماتودا هو احلياة 

نف�صها لأر�صك ورزقك ...
النيمات���ودا ... من اأخطر الآفات املر�ص���ية التي ت�ص���يب 
احلا�ص���الت الزراعي���ة وتعطل الأرا�ص���ي الزراعية ومتنع 

زراعة حما�صيل هامة ومربحة ...
والنيماتودا كائن دقيق »مزعج« و�صيف ثقيل غري مرغوب 
في���ه »متامًا« حيث توجد النيماتودا النباتية يف كافة اأنواع 
البيئات تقريبا، يف الرتبة كما يف النبات وخا�ص���ة جذوره 
وهى مقاومة للجفاف لفرتة طويلة وتكاثرها �ص���ريع  وهي 
�صديقة »خمل�صة« لفطريات الرتبة التي ل ت�صيب النبات 

الإ من خالل اجلروح .
 Prevention »واأهم بند يف الق�صاء عليها هو مبداأ املنع

ال�ص���مدة  “ يعن���ى من���ع غزوه���ا لالأرا�ص���ي عن طريق 
الع�ص���وية اأو املواد النباتية امل�صابة .... فالوقاية هنا اأهم 

العالج . من  “األف” مرة 
ويجب التاكيد على عدة نقاط:

اأن��ت كم��زارع هتعم��ل نظ��ام ملزرعت��ك ولنف�س��ك 
وكاأنك “دولة” .. 

Preventive methods اأوًل: الطرق الوقائية
تهدف هذه الطرق اإىل منع و�ص���ول اأو اإنت�ص���ار النيماتودا 
داخل مزرعتك اأو حقلك حيث ت�صمل هذه الطرق الأتي :-

1- احلجر الزراعي اخلا�ص: 
يعن���ي ل تتعام���ل م���ع اأي م�ص���در لل�ص���ماد الع�ص���وي اأو 
الكمبو�ص���ت اأو للتق���اوي اأو لل�ص���تالت الإ الل���ى اأنت تعرفه 

كوي�س قوي وت�صمنه وكاأنك “هتنا�صبه” كمان :(

2- النظافة ال�سحية الدورية واملتابعة امل�ستمرة: 
اللى عنده م�ص���تل يكون دائم معاملة تربة امل�ص���تل معاملة 
جيدة باملبيدات النيماتودية والتاأكد من خلوها متامًا من 

النيماتودا اأو غريها من اأحياء الرتبة املمر�صة.
الأدوات والآلت  اأو تبخ���ري جمي���ع  كم���ا يج���ب تنظي���ف 
امل�ص���تعملة يف امل�ص���تل واأر�ص���يته وممراتة وكذلك اأماكن 
تخزين وتداول املواد النباتية امل�صتعملة تفاديًا لأي اإنتقال 

حمتمل من النيماتودا اإىل امل�صتل وال�صتالت املنتجة .
كما ت�صمل اإجراءات النظافة ال�صحية يف احلقل التخل�س 
وب�صكل م�صتمر من احل�ص���ائ�س لأنها ت�صكل م�صدرًا دائمًا 
للعدوى بكثري من النيماتودا التي ت�صيبها كنيماتودا تعقد 
اجل���ذور مثاًل  وكذلك عدم زراعة نباتات قابلة لالإ�ص���ابة 
على جانبي قنوات الري وعدم مرور هذة القنوات بحقول 
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دكتور
حممد علي فيهم 
ا�ستاذ املناخ الزراعي ومدير 
مركز تغري املناخ

ملوث���ة بالنيمات���ودا قب���ل و�ص���ولها اإىل احلق���ول اخلالية 
منه���ا كما يجب التاأكد من نظافة جمي���ع الأدوات والآلت 
الزراعي���ة قبل ا�ص���تعمالها وذل���ك ملنع انت�ص���ار النيماتودا 
بوا�ص���طة حبيب���ات الط���ن امللوث���ة اأو الأج���زاء النباتي���ة 

امل�صابة العالقة بها.
3- بن�سم��ع كت��ر اإن املرك��ب الف��اين فع��ال ق��وي 
فى ع��اج النيمات��ودا وعلى افرتا�ص اأنه��ا ا�سابت 
االر�ص عندك )ال قدر اهلل( ... الزم انت كمزارع 

تعرف كام حاجة هامة فى اخل�سو�ص ده:
اأواًل: من املعروف اأن مركبات عالج النيماتودا غري جمدية 

لو كان درجة احلمو�صة pH مرتفعة فى املحلول الر�صي.
ثاني��ًا: لزم الل���ى يج���رب مرك���ب عن���دك تخلي���ه ياخد 
عينة من اجلذور امل�ص���ابة ويعم���ل تقدير للكثافة العددية 
للنيمات���ودا قبل وبعد املعاملة - وه���و ده التقييم احلقيقي 
لفعالية املركب - م�س جمرد »ب�س واتفرج و�صوف الفرق« 
والكثافة العددية للنيماتودا ه���ى عدد النيماتودا )اأطوار 
كاملة اأويرقية اأو بي�ص���ًا( يف وحدة من حجم الرتبة اأو من 

وزن معن من اأن�صجة النبات.
ثالث��ًا: يوجد بع�س الإجراءات الوقائية اجليدة يف احلد 
م���ن النيماتودا زي اإ�ص���افة مفروم الثوم مبا�ص���رة خالل 
�ص���هر مار�س فى جور حول الأ�ص���جار والهتمام بالت�صميد 
البوتا�ص���ي حتى ميكن تقوية الأ�صجار لتقليل الإ�صابة كما 
يجب الإهتمام باإ�ص���افة الأ�صمدة الع�ص���وية احليوية مثل 
�صبلة احلمام فاإن لها دور فى احلد من خطورةالنيماتودا.

اأما كيفية العاج ومكافحة النيماتودا ..
تعترب النيمات���ودا هي العدو املرافق دائما لأعفان اجلذور 
ول ي�ص���ح البدء يف ع���الج اأعفان اجلذور وهناك ا�ص���ابة 

بالنيماتودا وخا�صة نيماتودا التقرح..
مالحظ���ة هام���ة: عن���د اجتم���اع ا�ص���ابة بالنيمات���ودا  �

والأعف���ان يف وج���ود امللوحة يجب الب���دء اأول يف عالج 
امللوحة ثم عالج النيماتودا ثم عالج اأعفان اجلذور..

من الطرق التي ميكن الإعتماد عليها لتخفيف م�صاكل  �
النيمات���ودا ه���و وجود فر�ص���ة لتبوير مناطق الإ�ص���ابة 

ال�صديدة بالتبادل مع مناطق اأخري..
وتعتمد فكرة مكافحة النيماتودا بالتبوير على االآتي:
- حرم���ان النيمات���ودا م���ن الغذاء ب�ص���بب غي���اب عائلها 

النباتي وبالتايل موتها.
- هو موت النيمات���ودا نتيجة للجفاف واحلرارة فاحلرث 
املتكرر �صيعر�س �صطح الرتبة للجفاف واحلرارة بوا�صطة 
الري���اح وال�ص���م�س وبالتايل ي���وؤدي ذلك اإىل م���وت معظم 

اأنواع النيماتودا.
مميزات هذة الطريقة

قدرتها على خف�س كثافة كثري من اأنواع النيماتودا.
املكافحة الكيماوية للنيماتودا:

يتم املعاملة باأحد املبيدات الآتية مع مراعاة ال� PHI لكل 
مبيد:-

SL ٍ%24 فايديت
G % 10 فايديت

GR %10 نيماكور
G %10 راجبي

GR %10 موكاب
وغريها من املبيدات..

اأمثلة:
1- فايدي���ت �ص���ائل 24% مبعدل 2 لرت للف���دان ، يدفع مع 
ماء الرى خالل بجاية مو�صم النمو للفاكهة وبعد الزراعة 
ب�صهر للمحا�ص���يل ثم تكرر املعاملة بعد �صهر من املعاملة 

الأوىل بنف�س املعدل )10 ايام( .
2- موكاب حمبب10% مبعدل )5 جم لكل م2( وهو مبيد 

باملالم�صة وي�صاف خالل مو�صم النمو )25 يوم( .
3- راجب���ى حمبب 10% مبعدل 24 كجم للفدان وهو مبيد 

باملالم�صة وي�صاف خالل مو�صم النمو )100 يوم( .
وت�ص���تخدم جميع املبيدات املحببة م���رة واحدة فى بداية 
مو�ص���م النم���و )مار����س للفاكه���ة( بتوزيعه���ا بجرع���ات 
مت�ص���اوية على ال�صجريات، وتو�صع فى جور اأ�صفل النقاط 
ف���ى حال���ة ال���رى بالتنقي���ط اأو تنرث ف���ى اأخادي���د طولية 
بجوار �ص���فوف ال�ص���جريات فى حالة الرى ال�ص���طحى مع 
تغطيته���ا بالرتبة، مع مراعاة الرى مبا�ص���رة بعد املعاملة 
وميكن ا�ص���تخدام املبيدات يف الأ�صناف املبكرة بعد جمع 

املح�صول مبا�صرة.
اإر�سادات عند ا�ستخدام املبيد:

1- ل ت�ص���تخدم املبي���دات اإل ف���ى حالة التاأك���د من وجود 
ال�ص���ابق ذكره���ا  املمر�ص���ة  النيمات���ودا  باأن���واع  اإ�ص���ابة 
وبالأعداد التي ت�ص���بب �ص���رر بالنباتات وذلك عن طريق 

اإجراء حتاليل معمل للرتبة واجلذور.
2- يج���ب األ تخل���ط املبي���دات النيماتودي���ة م���ع مبيدات 

احل�صائ�س حتى ل تقل كفاءتها .
** ا�ص���تخدام الهيدروج���ن بريوك�ص���يد اأو فوق اأوك�ص���يد 
الهيدروج���ن اأو ما ي�ص���مي مي���اه الوك�ص���جن وهو مركب 
ويت���م  H2O2 وه���و حم����س �ص���عيف  كيميائ���ي رم���زه 
ا�ص���تخدامه زراعيا ملقاومة فطري���ات اجلذور يف الزراعة 
العدي���د م���ن  الهيدروبوني���ك وق���د مت جتربت���ه ملقاوم���ة 
المرا����س ومنها اللفح���ة النارية يف الكم���رثى يف مبعدل 
2 ل���رت للموت���ور ال� 600 ل���رت واأعطي نتائج جي���دة وجاري 
جتربت���ه عل���ي اأعف���ان اجل���ذور يف الرتب���ة العادي���ة ومن 
املركبات املوجودة بال�صواق مركب بريوك�صي بلو %50...
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اأمـــــــرا�ض

النيماتودا طاعون الأرا�ضي ... 
حقائق واإعتبارات

اإن كانت مقول���ة »الوقاية خري من العالج« هو منهج مفيد 
يف احلياة ... فالوقاية من الإ�صابة بالنيماتودا هو احلياة 

نف�صها لأر�صك ورزقك ...
النيمات���ودا ... من اأخطر الآفات املر�ص���ية التي ت�ص���يب 
احلا�ص���الت الزراعي���ة وتعطل الأرا�ص���ي الزراعية ومتنع 

زراعة حما�صيل هامة ومربحة ...
والنيماتودا كائن دقيق »مزعج« و�صيف ثقيل غري مرغوب 
في���ه »متامًا« حيث توجد النيماتودا النباتية يف كافة اأنواع 
البيئات تقريبا، يف الرتبة كما يف النبات وخا�ص���ة جذوره 
وهى مقاومة للجفاف لفرتة طويلة وتكاثرها �ص���ريع  وهي 
�صديقة »خمل�صة« لفطريات الرتبة التي ل ت�صيب النبات 

الإ من خالل اجلروح .
 Prevention »واأهم بند يف الق�صاء عليها هو مبداأ املنع

ال�ص���مدة  “ يعن���ى من���ع غزوه���ا لالأرا�ص���ي عن طريق 
الع�ص���وية اأو املواد النباتية امل�صابة .... فالوقاية هنا اأهم 

العالج . من  “األف” مرة 
ويجب التاكيد على عدة نقاط:

اأن��ت كم��زارع هتعم��ل نظ��ام ملزرعت��ك ولنف�س��ك 
وكاأنك “دولة” .. 

Preventive methods اأوًل: الطرق الوقائية
تهدف هذه الطرق اإىل منع و�ص���ول اأو اإنت�ص���ار النيماتودا 
داخل مزرعتك اأو حقلك حيث ت�صمل هذه الطرق الأتي :-

1- احلجر الزراعي اخلا�ص: 
يعن���ي ل تتعام���ل م���ع اأي م�ص���در لل�ص���ماد الع�ص���وي اأو 
الكمبو�ص���ت اأو للتق���اوي اأو لل�ص���تالت الإ الل���ى اأنت تعرفه 

كوي�س قوي وت�صمنه وكاأنك “هتنا�صبه” كمان :(

2- النظافة ال�سحية الدورية واملتابعة امل�ستمرة: 
اللى عنده م�ص���تل يكون دائم معاملة تربة امل�ص���تل معاملة 
جيدة باملبيدات النيماتودية والتاأكد من خلوها متامًا من 

النيماتودا اأو غريها من اأحياء الرتبة املمر�صة.
الأدوات والآلت  اأو تبخ���ري جمي���ع  كم���ا يج���ب تنظي���ف 
امل�ص���تعملة يف امل�ص���تل واأر�ص���يته وممراتة وكذلك اأماكن 
تخزين وتداول املواد النباتية امل�صتعملة تفاديًا لأي اإنتقال 

حمتمل من النيماتودا اإىل امل�صتل وال�صتالت املنتجة .
كما ت�صمل اإجراءات النظافة ال�صحية يف احلقل التخل�س 
وب�صكل م�صتمر من احل�ص���ائ�س لأنها ت�صكل م�صدرًا دائمًا 
للعدوى بكثري من النيماتودا التي ت�صيبها كنيماتودا تعقد 
اجل���ذور مثاًل  وكذلك عدم زراعة نباتات قابلة لالإ�ص���ابة 
على جانبي قنوات الري وعدم مرور هذة القنوات بحقول 
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دكتور
حممد علي فيهم 
ا�ستاذ املناخ الزراعي ومدير 
مركز تغري املناخ

ملوث���ة بالنيمات���ودا قب���ل و�ص���ولها اإىل احلق���ول اخلالية 
منه���ا كما يجب التاأكد من نظافة جمي���ع الأدوات والآلت 
الزراعي���ة قبل ا�ص���تعمالها وذل���ك ملنع انت�ص���ار النيماتودا 
بوا�ص���طة حبيب���ات الط���ن امللوث���ة اأو الأج���زاء النباتي���ة 

امل�صابة العالقة بها.
3- بن�سم��ع كت��ر اإن املرك��ب الف��اين فع��ال ق��وي 
فى ع��اج النيمات��ودا وعلى افرتا�ص اأنه��ا ا�سابت 
االر�ص عندك )ال قدر اهلل( ... الزم انت كمزارع 

تعرف كام حاجة هامة فى اخل�سو�ص ده:
اأواًل: من املعروف اأن مركبات عالج النيماتودا غري جمدية 

لو كان درجة احلمو�صة pH مرتفعة فى املحلول الر�صي.
ثاني��ًا: لزم الل���ى يج���رب مرك���ب عن���دك تخلي���ه ياخد 
عينة من اجلذور امل�ص���ابة ويعم���ل تقدير للكثافة العددية 
للنيمات���ودا قبل وبعد املعاملة - وه���و ده التقييم احلقيقي 
لفعالية املركب - م�س جمرد »ب�س واتفرج و�صوف الفرق« 
والكثافة العددية للنيماتودا ه���ى عدد النيماتودا )اأطوار 
كاملة اأويرقية اأو بي�ص���ًا( يف وحدة من حجم الرتبة اأو من 

وزن معن من اأن�صجة النبات.
ثالث��ًا: يوجد بع�س الإجراءات الوقائية اجليدة يف احلد 
م���ن النيماتودا زي اإ�ص���افة مفروم الثوم مبا�ص���رة خالل 
�ص���هر مار�س فى جور حول الأ�ص���جار والهتمام بالت�صميد 
البوتا�ص���ي حتى ميكن تقوية الأ�صجار لتقليل الإ�صابة كما 
يجب الإهتمام باإ�ص���افة الأ�صمدة الع�ص���وية احليوية مثل 
�صبلة احلمام فاإن لها دور فى احلد من خطورةالنيماتودا.

اأما كيفية العاج ومكافحة النيماتودا ..
تعترب النيمات���ودا هي العدو املرافق دائما لأعفان اجلذور 
ول ي�ص���ح البدء يف ع���الج اأعفان اجلذور وهناك ا�ص���ابة 

بالنيماتودا وخا�صة نيماتودا التقرح..
مالحظ���ة هام���ة: عن���د اجتم���اع ا�ص���ابة بالنيمات���ودا  �

والأعف���ان يف وج���ود امللوحة يجب الب���دء اأول يف عالج 
امللوحة ثم عالج النيماتودا ثم عالج اأعفان اجلذور..

من الطرق التي ميكن الإعتماد عليها لتخفيف م�صاكل  �
النيمات���ودا ه���و وجود فر�ص���ة لتبوير مناطق الإ�ص���ابة 

ال�صديدة بالتبادل مع مناطق اأخري..
وتعتمد فكرة مكافحة النيماتودا بالتبوير على االآتي:
- حرم���ان النيمات���ودا م���ن الغذاء ب�ص���بب غي���اب عائلها 

النباتي وبالتايل موتها.
- هو موت النيمات���ودا نتيجة للجفاف واحلرارة فاحلرث 
املتكرر �صيعر�س �صطح الرتبة للجفاف واحلرارة بوا�صطة 
الري���اح وال�ص���م�س وبالتايل ي���وؤدي ذلك اإىل م���وت معظم 

اأنواع النيماتودا.
مميزات هذة الطريقة

قدرتها على خف�س كثافة كثري من اأنواع النيماتودا.
املكافحة الكيماوية للنيماتودا:

يتم املعاملة باأحد املبيدات الآتية مع مراعاة ال� PHI لكل 
مبيد:-

SL ٍ%24 فايديت
G % 10 فايديت

GR %10 نيماكور
G %10 راجبي

GR %10 موكاب
وغريها من املبيدات..

اأمثلة:
1- فايدي���ت �ص���ائل 24% مبعدل 2 لرت للف���دان ، يدفع مع 
ماء الرى خالل بجاية مو�صم النمو للفاكهة وبعد الزراعة 
ب�صهر للمحا�ص���يل ثم تكرر املعاملة بعد �صهر من املعاملة 

الأوىل بنف�س املعدل )10 ايام( .
2- موكاب حمبب10% مبعدل )5 جم لكل م2( وهو مبيد 

باملالم�صة وي�صاف خالل مو�صم النمو )25 يوم( .
3- راجب���ى حمبب 10% مبعدل 24 كجم للفدان وهو مبيد 

باملالم�صة وي�صاف خالل مو�صم النمو )100 يوم( .
وت�ص���تخدم جميع املبيدات املحببة م���رة واحدة فى بداية 
مو�ص���م النم���و )مار����س للفاكه���ة( بتوزيعه���ا بجرع���ات 
مت�ص���اوية على ال�صجريات، وتو�صع فى جور اأ�صفل النقاط 
ف���ى حال���ة ال���رى بالتنقي���ط اأو تنرث ف���ى اأخادي���د طولية 
بجوار �ص���فوف ال�ص���جريات فى حالة الرى ال�ص���طحى مع 
تغطيته���ا بالرتبة، مع مراعاة الرى مبا�ص���رة بعد املعاملة 
وميكن ا�ص���تخدام املبيدات يف الأ�صناف املبكرة بعد جمع 

املح�صول مبا�صرة.
اإر�سادات عند ا�ستخدام املبيد:

1- ل ت�ص���تخدم املبي���دات اإل ف���ى حالة التاأك���د من وجود 
ال�ص���ابق ذكره���ا  املمر�ص���ة  النيمات���ودا  باأن���واع  اإ�ص���ابة 
وبالأعداد التي ت�ص���بب �ص���رر بالنباتات وذلك عن طريق 

اإجراء حتاليل معمل للرتبة واجلذور.
2- يج���ب األ تخل���ط املبي���دات النيماتودي���ة م���ع مبيدات 

احل�صائ�س حتى ل تقل كفاءتها .
** ا�ص���تخدام الهيدروج���ن بريوك�ص���يد اأو فوق اأوك�ص���يد 
الهيدروج���ن اأو ما ي�ص���مي مي���اه الوك�ص���جن وهو مركب 
ويت���م  H2O2 وه���و حم����س �ص���عيف  كيميائ���ي رم���زه 
ا�ص���تخدامه زراعيا ملقاومة فطري���ات اجلذور يف الزراعة 
العدي���د م���ن  الهيدروبوني���ك وق���د مت جتربت���ه ملقاوم���ة 
المرا����س ومنها اللفح���ة النارية يف الكم���رثى يف مبعدل 
2 ل���رت للموت���ور ال� 600 ل���رت واأعطي نتائج جي���دة وجاري 
جتربت���ه عل���ي اأعف���ان اجل���ذور يف الرتب���ة العادي���ة ومن 
املركبات املوجودة بال�صواق مركب بريوك�صي بلو %50...
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مع ح�صــــــاد

حكمة نكررها كثريًا ولكن القليل منا من يلزم نف�ص���ه بها خالل الأيام ال�ص���ابقه تابع اجلميع اخلروج احلزين ملنتخب م�صر 
يف كرة القدم من دور ال�ص���ته ع�ص���ر يف بطولة اأمم اإفريقيا 2019 املقامة على اأر�ض م�صر بعد اأداء قيمه اخلرباء بالأ�صعف 

بني الفرق املتاأهلة اإىل هذا الدور يف النهائيات الإفريقية.
جاءت الهزمية بعد اأن اإحتلت م�صر قمة جمموعتها من فريق جنوب اإفريقيا التي اإحتلت املركز الثالث يف جمموعتها.

ما �ص���بق ذكره لتاأكيد احلكمة التي تربينا عليها يف اأن لكل جمتهد ن�ص���يب فلم يجتهد لعبي املنتخب ومل يوؤدوا الدور الذي 
عليهم وهذا ما ينطبق على الكثري من املجالت التي نتكا�صل فيها عن اأداء دورنا الواجب تنفيذه.

فاملراقب للحالة العامة يف الدولة �ص���يجد اأننا ك�ص���عب اإعتاد على قيام اأجهزة الدولة املختلفه بتغطية ما يق�صر فيه املواطن 
م���ن خالل دعمه يف الكثري م���ن اإحتياجاته اليومية وعليه اإعتاد الكثري من املواطنني على ما تقوم به الدولة من هذا الدعم 

وكاأن الدعم هو فر�ض على الدولة تعو�ض به الدولة تق�صري املواطن يف الأداء بدوره.
الدعم الذي كانت تقدمه الدولة كان ي�ص���مل البنزين وال�ص���ولر واملازوت والغاز و�ص���ناعة الأ�صمدة والكهرباء ومياه ال�صرب 

ورغيف اخلبز والتموين وغريها.
مما اأدى اىل حالة عامة من الإ�ص���راف يف ال�ص���تهالك ل داعى لها من منطلق اأن معظم ما �ص���بق رخي�ض الثمن ي�ص���تطيع 

اجلميع حتمل تكاليفه خا�صة مع اأ�صعارها املتدنية.
وعليه اأخذت الدولة احلديثة يف اإتخاذ خطوات الإ�صالح الإقت�صادى من منطلق اأن لكل جمتهد ن�صيب لإيقاف هذا النزيف 
الغري مربر يف ال�ص���تهالك من خالل حتمل كل م�ص���تهلك لتكلفة ا�صتهالكه الفعلي من جيبه اخلا�ض بناء على اإجتهاده ومن 

حم�صلة عمله.
يتبقى الدور على الوزارات املعنية يف ت�صجيع وجذب مزيد من ال�صتثمار لأجل توفري فر�ض عمل بدخل ي�صتطيع من خاللها 
امل�ص���تثمر حتقيق املزيد من الأرباح ليمنح املوظف املزيد من الدخل ي�ص���تطيع اأن ي�ص���عر من خالل الإجتهاد يف الوظيفة اأن 

لكل جمتهد ن�صيب.   

مهند�سلكل جمتهد ن�صيب
ماهر �أبو جبل
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اأعفان اجلذور �صداع كبري يواجه املزارعني

1- عفن الريزوكتونيا Rhizoctonia disease اأو عفن اجلذر التاجي
وي�س���ببه فط���ر الريزوكتوني���ا Rhizoctonia وهو فط���ر خطري له الق���درة على حتمل 

احلرارة و PH تربة وا�سع املدى.
اأ�ضراره: 

- عفن وموت البادرات قبل ظهورها فوق �سطح الرتبة.

- عفن وموت البادرات بعد ظهورها فوق �سطح الرتبة.
- تقرح ال�ساق الريزوكتوين
- عفن اجلذر الريزوكتوين

- �سهولة اقتالع النباتات ملوت اجلذر وحتلله.

اأ�ضباب اأعفان اجلذور اإىل ثالثة اأق�ضام رئي�ضية:-
اأول: امل�ضببات الفطرية لأعفان اجلذور

تعت���ر اأعفان اجل���ذور من اأهم واأخطر الأمرا�ض التي تهدد ا�س���تمرار الزراعة يف الرتبة امل�س���رية القدمية واجلديدة ومهما 
تعددت طرق الري �سواء تنقيط اأو غمر اأو ر�ض اأو حموري اأو اإختلفت نوعية املياه �سواء بحاري اأو اإرتوازي تبقى اأمرا�ض اجلذور 

هى ال�سداع الأكر الذي يواجهه املزارعون

الظرف املالئمة لظهور عفن الريزوكتونيا
- درجات احلرارة العالية 25-30 م – رطوبة اأر�سية اأكرث من %50

مالحظة هامة:
 ل حتدث اإ�سابة عفن ريزوكتوين يف الأرا�سي جيدة ال�سرف والتهوية

- تكون الإ�سابة �سديدة يف الأرا�سي الثقيلة �سيئة ال�سرف
- طريقة الري بالغمر اأ�سد �سررا واإ�سابة من الري بالتنقيط.

v

مر����ض تق���رح ال�س���اق والق�سرة ال�س���وداء فى 
Rhizoctonia البطاط�ض امل�سبب فطر عفن الريزوكتونيا فى فول ال�سويا

اأمــــــــــــرا�ض

حصـــــادحصـــــاد 84

مهند�ض
كرم �ضليمان
مدير الدعم الفنى والت�سويق
�سركة �سرتوفا للتنمية الزراعية والت�سدير

2-  عفن اجلذور الفيوزاريومي Fusarium root rot  اأو العفن اجلاف.
ي�سبب هذا املر�ض جمموعة من �ساللت فطر الفيوزارمي �سديدة ال�سرر

اأ�ضراره:
- تقزم واإ�سفرار الأوراق ال�سفلية 

- قلة املجموع اجلذري
- تل���ون اجل���ذور بلون اأحمر يتطور للون البني على �س���كل �س���قوق اأو خط���وط طولية ومن 

الداخل ت�سبح اجلذور لونها )اأحمر غامق(.
مالحظة هامة جدا:

dry root rot العفن الفيوزاريومي عفن جاف
الظرف املالئمة لظهوره

- اجلو والرتبة الدافئني حرارة من 25-30 م 
- تربة حام�سية قليلة اخل�سوبة

- ري غمر و�سوء �سرف و�سوء تهوية
- ا�سابة بنيماتودا التقرح 

3عفن جذور البيثيوم Pythium root rot اأو عفن ت�ضاقط البادرات 
وي�سبب هذا املر�ض اأنواع من فطر البيثيوم

اأ�ضراره:
- موت البادرات قبل ظهورها فوق �سطح الرتبة
- موت البادرات بعد ظهورها فوق �سطح الرتبة

- تعفن البذور قبل النبات
- ي�سبب عر�ض ال�ساق املجوفة وي�سبح التعفن 

غامقا فيما بعد 
م�س���احبة  بي�س���اء  من���وات  ظه���ور  ي�س���بب   -

لال�سابة علي حما�سيل احلبوب مثل القمح   
الظرف املالئمة لظهور عفن البيثيوم

- تربة �سيئة ال�سرف والتهوية
- ين�سط كثريا يف اجلو البارد 

- زيادة الري مع زيادة تركيز المالح.
مالحظة هامة جدا:

wet root rot عفن البيثيوم عفن طري

 Phytophthora root rot 4-عفن جذور الفيتوفثورا 
megaspermaPhytophthora ي�سبب هذا املر�ض فطر

اأ�ضراره:
- موت النباتات يف بقع غري منظمة باحلقل

- عند قطع اجلذر الرئي�سي طولبا يظهر تلون بني لالأن�سجة الداخلية
- �سهولة اإقتالع النباتات بدون جذورها   

الظروف املالئمة لظهور الفيتوفثورا
- تربة �سيئة ال�سرف والتهوية 

- تقاوي م�سابة
- زيادة الري

مالحظة هامة جدا:
wet root rot  عفن الفيتوفثورا عفن طري
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  Aphanomyces 5-عفن اجلذور يف البقوليات اأفينومي�ضي�س
ي�س���يب العائل���ة البقولية وينا�س���به ظروف الرتب���ة الطينية الثقيلة والري الغزير و�س���وء 

ال�سرف والتهوية – مع درجات حرارة مائلة لالرتفاع من 22-28 م
- من اأخطر المرا�ض التي ت�سيب الب�سلة وفول ال�سويا والفول البلدي وفول ال�سويا

تعتر بكترييا  الروينيا  Erwiniachrysanthem  من اأهم امل�سببات البكتريية لمرا�ض 
اجلذور يف حما�سيل الذرة واجلزر والب�سل ونباتات الزينة

ولهذا املر�ض عدة اأ�سماء متداولة منها:-
- عفن اجلذر وال�ساق البكتريي

- عفن الق�سرة
- عفن البكترييا الطري

- الذبول البكتريي 
الظروف املنا�ضبة لإنت�ضار الذبول البكتريي:

احلرارة العالية- �سوء ال�سرف- بذور م�سابة

Pratylenchuspenetrans نيماتودا تقرح اجلذور
وهى ت�س���يب مدي وا�سع من ال�س���جار واملحا�سيل وت�سبب تق�س���ف وتعفن اجلذور مما 

ي�سطر املزارع لتقليع ال�سجار يف �سن مبكرة ..
مع العلم اأن الإ�س���ابة بنيمات���ودا التقرح متهد الطريق غالبا لالإ�س���ابة بفطريات اأعفان 

اجلذور وي�ساعدها يف ذلك:- 
- الري البحاري ) النيلي (

- اإعطاء جرعات ت�سميدة عالية 
-  الري مبياه عالية امللوحة  

- الري الغزير مع �سوء ال�سرف..

Aphanomyces spp. عفن جذور الب�سلة املت�سبب عن الفطر

اأعرا�ض الفريتي�سيليوم على نبات الفراولة

العفن اال�سكلريوتينى فى اخل�سر
فط���ر  ..امل�سب���ب  الب�س���ل  ف���ى  االبي����ض  العف���ن 

Sclerotiumcepivorum

Sclerotium 7-العفن ال�ضكلريوتيني
ي�س���بب ه���ذا الفطر اأمرا�ض خطرية ت�س���يب الب�س���ل والثوم مثل مر����ض العفن البي�ض 
الذي ي�س���ببه فطر Sclerotiumcepivorum الذي عادة يبداأ انت�ساره يف اأواخر دي�سمر 
وينايرحيث ينا�س���به ظروف الرودةوزيادة الرطوبة الأر�سية وتقف الإ�سابة عند اإرتفاع 

درجة احلرارة

Verticillim 8-الذبول الفريتي�ضيلومي
وهو من الفطريات اخلطرية التي ت�سبب الذبول يف حما�سيل كثرية علي راأ�سها الفراولة 

والبطاط�ض والطماطم والباذجنان والفلفل وكذلك يف اأ�سجار الزيتون والرمان.
ويك���ون ه���ذا الفطر دائما اأكرث ن�س���اطا يف اجلو البارد علي عك�ض الذب���ول الفيوزاريومي 

الذي مييل اإىل احلرارة املرتفعة.
العر�س الرئي�ضي لذبول الفريتي�ضيليوم: 

عن���د عمل قطاع ط���ويل يف اجلذر نالحظ تلون احلزم الوعائي���ة باللون البني املحمر ول 
تلبث اأن متوت النباتات ذات ال�سابات ال�سديدة.

  Bacterial root rot ثانيا: م�ضببات اأعفان اجلذور البكتريية

ثالثا: م�ضببات اأعفان اجلذور النيماتودية 
الذبول البكتريي )العفن البنى فى العائلة الباذجنانية(

اأع������ف������ان اجل����������ذور ������ص�����داع ك����ب����ر ي�����واج�����ه امل�����زارع�����ن
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اأعفان اجلذور ) 2( 
 خطة العالج املتكاملة

بعد اأن تناولنا �س���ابقا امل�س���ببات الأ�سا�س���ية ونظرا خلطورة هذه الأمرا�ض التي ت�س���بب 
زيادة مبا�س���رة اأو غري مبا�س���رة يف تكاليف العمليات الزراعية كما ت�س���بب �س���عف اإنتاج 

املحا�سيل الزراعية بكافة اأنواعها..
لذا �سوف ترتكز اأ�ساليب مقاومة اأمرا�ض اجلذور على اأربعة بنود رئي�سية:-

1-املقاومة باتباع املمار�سات الزراعية ال�سليمة 
2-الوقاية خري من العالج. 

3-العالج الكيميائي لأمرا�ض اجلذور.
4-الطرق الأخرى ملكافحة اأعفان اجلذور والنيماتودا

اأول: املقاومة باإتباع املمار�ضات الزراعية ال�ضليمة.
يف واقع المر ميثل التباع ال�س���ليم لبع�ض املمار�س���ات الزراعية ال�س���ليمة اجلانب الأكرث 
اأهمي���ة وتاأثريا وفاعلي���ة يف مقاومة اأمرا�ض اجل���ذور باأنواعها وهي الأق���ل تكلفة ولكنها 
حتتاج اىل خطة عمل مدرو�س���ة مرتبطة بقناعة املُزاِرع ذاته ب�س���بب �س���عوبة التو�سع يف 

الرقعة الزراعية و�سعوبة تغيري الأنواع والأ�سناف 
وتتمثل هذه املمار�ضات يف الآتي:

1- حتلي��ل الرتب��ة والنيمات��ودا واملي��اه: يعتر هو الق���رار الأول املح���دد لنجاح 
امل�س���روع لأنه يحدد ن���وع الرتبة ومدى تفككه���ا ومكوناتها الع�س���وية والأمرا�ض املتوقعة 
وكذلك �س���اللت النيماتودا املوجودة ودرجة امللوحة للمياه وكلها عوامل �س���تحدد القرار 

ال�سحيح قبل الزراعة.
2- اإتب���اع دورة زراعي���ة ل تق���ل عن 4-5�س���نوات نظرا لتع���دد العوائل وتطور �س���اللت 
امل�س���ببات املر�س���ية ورمبا ي�س���ح ذلك يف يف املحا�س���يل احلقلية اأو حما�س���يل اخل�س���ر 
املك�سوفة املتالحقة اأما اأ�س���جار الفاكهة او البيوت املحمية املحكومة بان�ساءات وتكاليف 
باهظة فت�س���بح حينها الدورة الزراعية حمدودة الفائدة لتواجد ا�س���تثمار ثابت �س���عب 

التبديل على املدى القريب.
3- عدم ا�س���تخدام اأ�س���مدة ع�س���وية غري تامة التحلل مثل ال�س���باخ البلدي لأنها تعتتر 
م�سدر متجدد لوباء النيماتودا و اأعفان اجلذور وا�ستخدام كمبو�ست تام التحلل معتمد 

املكونات من م�سادر موثوقة )على التحليل(
4- العناي���ة بتجهيز الأر�ض قبل الزراعة وتفكيكها وتنعيمهامع العلم اأن ادخال كل معدة 
اأو ميكن���ة كب���رية قب���ل الزراعة لإج���راء عمليات احل���رث والقلب والتفكي���ك وغريها هو 

قرارحكيم جتني ثماره فيما بعد 
5- ت�سوية الأر�ض جيدا قبل الزراعة با�ستخدام الليزر ل يعطي اإنحدارات �سديدة توؤدي 

لرتاكم مياه الري
6- ال�ضت��الت والبذور:يعت���ر اختيار امل�س���ادر املوثوقة لل�س���تالت والب���ذور من اأهم 
عوامل تاليف ا�س���ابات اجلذور وتتعجب حني تري مزارع���ا ينفق الكثري يف بنود الزراعة 
مث���ل الآب���ار والتجهيزات الأخرى والعمالة وغريها ثم تراه يهمل يف اختيار م�س���در جيد 

لل�ستالت اوالبذور مع انها حمدد اأ�سلي لنجاح امل�سروع !!
7- التح�سني امل�ستمر ل�سرف الرتبة والتهوية يقلل كثريا من فر�ض الأعفان اجلذرية.

8- معرف���ة تاري���خ الزراع���ات القدمي���ة بالأر�ض ل���ه تاأث���ري يف الإختيار ال�س���حيح لنوع 
املح�سول لأن العائل القدمي هو م�سدر ا�سابة للعائل اجلديد

9- احل���ذر من رعي الغنام يف احلقول امللوثة بالأمرا�ض الفطرية اخلطرية مثل العفن 
الأبي�ض يف الب�سل والثوم حتى ل تنقل العدوى اىل اأماكن �سليمة.

10- التخل�ض من خملفات وبقايا املحا�سيل ال�سابقة اإما باحلرق اأو ا�ستخدامها لعمل الكمبو�ست 
مع حترمي القائها يف الرتع وامل�سارف لنها م�سدر عدوى �سديدة للزراعات القادمة.

ثانيًا: الوقاية خري من العالج
هناك بع�ض االأمور التي لها تاأثري مبا�سر وغري مبا�سر علي حالة اجلذور 

1- الري: من اأهم العوامل املوؤثرة على زيادة اأعفان اجلذور مب�سبباتها وتعتر طريقة 
ال���ري بالتنقيط هي الخف �س���ررا يليه���ا الري بالر����ض يليها الري بالغم���ر الذي يعتر 

طريقة جاذبة لأمرا�ض اجلذور
وتعتمد فكرة املقاومة لأمرا�س اجلذور باتباع الري ال�ضليم على التي:

- تق�سيم فرتات الري ل يعطي فر�سة لرتاكم وزيادة املياه امل�سببة لالأعفان.
- ع���دم اإجراء الري الغزير بعد عط�ض لأنه ي�س���بب �س���دمة واختن���اق للجذوررمبا يوؤدي 

ملوت النبات.
- انتظام الري ولي�ض كرثته ل يعطي فر�سة لدخول النبات يف اجهاد جزئي اأو كلي.

- اعط���اء مقننات الري ال�س���ليمة تبع���ا لنوع الرتبة و�س���رفها والكثافة اخل�س���رية وقوة 
ال�سجار.

مالحظ��ة: تنت�س���ر اأمرا�ض اجلذور اأكرث عند ا�س���تخدام املياه البح���اري )النيلى( يف 
ال���ري نظ���را لتلوث هذه املياه مب�س���ببات المرا�ض ومرورها مب�س���ارف موب���وءة وتلوثها 

باملخلفات الب�سرية واحليوانية !!
 يف الأرا�س���ي الت���ي تروي بالغمر يج���ب اتباع طريقة الري على احلام���ي مع عمل قنوات 
طولي���ة وعر�س���ية للري )باحلوال(  حتى ل ي�س���مح برتاكم املي���اه يف مناطق توؤدي حينها 
لعفان جذور بال�س���افة لتالم�ض م�س���تمر للمياه جلذوع ال�س���جار وال�سيقان مدة طويلة 

مما يوؤدي لظروف مثالية لنت�سار الأمرا�ض.
2- امللوحة:

تعت���ر ملوح���ة الرتب���ة واملياه م���ن العوام���ل املوؤثرة فعلي���ا يف وج���ود اختناق���ات واأعفان 
جذورارتبط���ت بوجود �س���اللت خطرية من فطري���ات الريزوكتونيا وال�س���كلريوتينا لذا 
يج���ب الهتمام بتخفي���ف اأعباء امللوحة علي اجل���ذور بالطرق املختلفة واأهمها حت�س���ني 

ال�سرف وال�ستخدام املنتظم لالحما�ض لتاأثريها املزدوج علي امللوحة والقلوية
3- الت�ضميد:

يعترب اال�ستخدام غري املح�سوب للأ�سمده من عوامل زيادة العبء علي اجلذوروتعتمد 
فكرة املقاومة باتباع الت�سميد ال�سحيح على النقاط التالية:

توزيع الت�س���ميد على جرعات �س���غرية مع الري بالتنقيط على اأن يبداأ الت�سميد مع بداية 
الري ! وتعطى مدة لتزيد عن 5 دقائق مياه بدون ت�سميد يف النهاية

- ح�ساب مقننات الت�سميد املطلوبة مع الأخذ يف العتبار الر�ض الورقي.
- تخفيف كميات الت�سميد تبعا ل�ستجابة النبات ومنع الت�سميد نهائيا حني توقف النبات 
عن ال�س���تجابة لتلك املعدلت حتى ل يتفاقم المر لن اجلذور حينها �ستكون بها ا�سابة 

اأكيدة باأعفان اجلذوراأو النيماتودا.

خملفات االنهار جتلب املتاعب للمزروعات
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  Aphanomyces 5-عفن اجلذور يف البقوليات اأفينومي�ضي�س
ي�س���يب العائل���ة البقولية وينا�س���به ظروف الرتب���ة الطينية الثقيلة والري الغزير و�س���وء 

ال�سرف والتهوية – مع درجات حرارة مائلة لالرتفاع من 22-28 م
- من اأخطر المرا�ض التي ت�سيب الب�سلة وفول ال�سويا والفول البلدي وفول ال�سويا

تعتر بكترييا  الروينيا  Erwiniachrysanthem  من اأهم امل�سببات البكتريية لمرا�ض 
اجلذور يف حما�سيل الذرة واجلزر والب�سل ونباتات الزينة

ولهذا املر�ض عدة اأ�سماء متداولة منها:-
- عفن اجلذر وال�ساق البكتريي

- عفن الق�سرة
- عفن البكترييا الطري

- الذبول البكتريي 
الظروف املنا�ضبة لإنت�ضار الذبول البكتريي:

احلرارة العالية- �سوء ال�سرف- بذور م�سابة

Pratylenchuspenetrans نيماتودا تقرح اجلذور
وهى ت�س���يب مدي وا�سع من ال�س���جار واملحا�سيل وت�سبب تق�س���ف وتعفن اجلذور مما 

ي�سطر املزارع لتقليع ال�سجار يف �سن مبكرة ..
مع العلم اأن الإ�س���ابة بنيمات���ودا التقرح متهد الطريق غالبا لالإ�س���ابة بفطريات اأعفان 

اجلذور وي�ساعدها يف ذلك:- 
- الري البحاري ) النيلي (

- اإعطاء جرعات ت�سميدة عالية 
-  الري مبياه عالية امللوحة  

- الري الغزير مع �سوء ال�سرف..

Aphanomyces spp. عفن جذور الب�سلة املت�سبب عن الفطر

اأعرا�ض الفريتي�سيليوم على نبات الفراولة

العفن اال�سكلريوتينى فى اخل�سر
فط���ر  ..امل�سب���ب  الب�س���ل  ف���ى  االبي����ض  العف���ن 

Sclerotiumcepivorum

Sclerotium 7-العفن ال�ضكلريوتيني
ي�س���بب ه���ذا الفطر اأمرا�ض خطرية ت�س���يب الب�س���ل والثوم مثل مر����ض العفن البي�ض 
الذي ي�س���ببه فطر Sclerotiumcepivorum الذي عادة يبداأ انت�ساره يف اأواخر دي�سمر 
وينايرحيث ينا�س���به ظروف الرودةوزيادة الرطوبة الأر�سية وتقف الإ�سابة عند اإرتفاع 

درجة احلرارة

Verticillim 8-الذبول الفريتي�ضيلومي
وهو من الفطريات اخلطرية التي ت�سبب الذبول يف حما�سيل كثرية علي راأ�سها الفراولة 

والبطاط�ض والطماطم والباذجنان والفلفل وكذلك يف اأ�سجار الزيتون والرمان.
ويك���ون ه���ذا الفطر دائما اأكرث ن�س���اطا يف اجلو البارد علي عك�ض الذب���ول الفيوزاريومي 

الذي مييل اإىل احلرارة املرتفعة.
العر�س الرئي�ضي لذبول الفريتي�ضيليوم: 

عن���د عمل قطاع ط���ويل يف اجلذر نالحظ تلون احلزم الوعائي���ة باللون البني املحمر ول 
تلبث اأن متوت النباتات ذات ال�سابات ال�سديدة.

  Bacterial root rot ثانيا: م�ضببات اأعفان اجلذور البكتريية

ثالثا: م�ضببات اأعفان اجلذور النيماتودية 
الذبول البكتريي )العفن البنى فى العائلة الباذجنانية(

اأع������ف������ان اجل����������ذور ������ص�����داع ك����ب����ر ي�����واج�����ه امل�����زارع�����ن
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اأعفان اجلذور ) 2( 
 خطة العالج املتكاملة

بعد اأن تناولنا �س���ابقا امل�س���ببات الأ�سا�س���ية ونظرا خلطورة هذه الأمرا�ض التي ت�س���بب 
زيادة مبا�س���رة اأو غري مبا�س���رة يف تكاليف العمليات الزراعية كما ت�س���بب �س���عف اإنتاج 

املحا�سيل الزراعية بكافة اأنواعها..
لذا �سوف ترتكز اأ�ساليب مقاومة اأمرا�ض اجلذور على اأربعة بنود رئي�سية:-

1-املقاومة باتباع املمار�سات الزراعية ال�سليمة 
2-الوقاية خري من العالج. 

3-العالج الكيميائي لأمرا�ض اجلذور.
4-الطرق الأخرى ملكافحة اأعفان اجلذور والنيماتودا

اأول: املقاومة باإتباع املمار�ضات الزراعية ال�ضليمة.
يف واقع المر ميثل التباع ال�س���ليم لبع�ض املمار�س���ات الزراعية ال�س���ليمة اجلانب الأكرث 
اأهمي���ة وتاأثريا وفاعلي���ة يف مقاومة اأمرا�ض اجل���ذور باأنواعها وهي الأق���ل تكلفة ولكنها 
حتتاج اىل خطة عمل مدرو�س���ة مرتبطة بقناعة املُزاِرع ذاته ب�س���بب �س���عوبة التو�سع يف 

الرقعة الزراعية و�سعوبة تغيري الأنواع والأ�سناف 
وتتمثل هذه املمار�ضات يف الآتي:

1- حتلي��ل الرتب��ة والنيمات��ودا واملي��اه: يعتر هو الق���رار الأول املح���دد لنجاح 
امل�س���روع لأنه يحدد ن���وع الرتبة ومدى تفككه���ا ومكوناتها الع�س���وية والأمرا�ض املتوقعة 
وكذلك �س���اللت النيماتودا املوجودة ودرجة امللوحة للمياه وكلها عوامل �س���تحدد القرار 

ال�سحيح قبل الزراعة.
2- اإتب���اع دورة زراعي���ة ل تق���ل عن 4-5�س���نوات نظرا لتع���دد العوائل وتطور �س���اللت 
امل�س���ببات املر�س���ية ورمبا ي�س���ح ذلك يف يف املحا�س���يل احلقلية اأو حما�س���يل اخل�س���ر 
املك�سوفة املتالحقة اأما اأ�س���جار الفاكهة او البيوت املحمية املحكومة بان�ساءات وتكاليف 
باهظة فت�س���بح حينها الدورة الزراعية حمدودة الفائدة لتواجد ا�س���تثمار ثابت �س���عب 

التبديل على املدى القريب.
3- عدم ا�س���تخدام اأ�س���مدة ع�س���وية غري تامة التحلل مثل ال�س���باخ البلدي لأنها تعتتر 
م�سدر متجدد لوباء النيماتودا و اأعفان اجلذور وا�ستخدام كمبو�ست تام التحلل معتمد 

املكونات من م�سادر موثوقة )على التحليل(
4- العناي���ة بتجهيز الأر�ض قبل الزراعة وتفكيكها وتنعيمهامع العلم اأن ادخال كل معدة 
اأو ميكن���ة كب���رية قب���ل الزراعة لإج���راء عمليات احل���رث والقلب والتفكي���ك وغريها هو 

قرارحكيم جتني ثماره فيما بعد 
5- ت�سوية الأر�ض جيدا قبل الزراعة با�ستخدام الليزر ل يعطي اإنحدارات �سديدة توؤدي 

لرتاكم مياه الري
6- ال�ضت��الت والبذور:يعت���ر اختيار امل�س���ادر املوثوقة لل�س���تالت والب���ذور من اأهم 
عوامل تاليف ا�س���ابات اجلذور وتتعجب حني تري مزارع���ا ينفق الكثري يف بنود الزراعة 
مث���ل الآب���ار والتجهيزات الأخرى والعمالة وغريها ثم تراه يهمل يف اختيار م�س���در جيد 

لل�ستالت اوالبذور مع انها حمدد اأ�سلي لنجاح امل�سروع !!
7- التح�سني امل�ستمر ل�سرف الرتبة والتهوية يقلل كثريا من فر�ض الأعفان اجلذرية.

8- معرف���ة تاري���خ الزراع���ات القدمي���ة بالأر�ض ل���ه تاأث���ري يف الإختيار ال�س���حيح لنوع 
املح�سول لأن العائل القدمي هو م�سدر ا�سابة للعائل اجلديد

9- احل���ذر من رعي الغنام يف احلقول امللوثة بالأمرا�ض الفطرية اخلطرية مثل العفن 
الأبي�ض يف الب�سل والثوم حتى ل تنقل العدوى اىل اأماكن �سليمة.

10- التخل�ض من خملفات وبقايا املحا�سيل ال�سابقة اإما باحلرق اأو ا�ستخدامها لعمل الكمبو�ست 
مع حترمي القائها يف الرتع وامل�سارف لنها م�سدر عدوى �سديدة للزراعات القادمة.

ثانيًا: الوقاية خري من العالج
هناك بع�ض االأمور التي لها تاأثري مبا�سر وغري مبا�سر علي حالة اجلذور 

1- الري: من اأهم العوامل املوؤثرة على زيادة اأعفان اجلذور مب�سبباتها وتعتر طريقة 
ال���ري بالتنقيط هي الخف �س���ررا يليه���ا الري بالر����ض يليها الري بالغم���ر الذي يعتر 

طريقة جاذبة لأمرا�ض اجلذور
وتعتمد فكرة املقاومة لأمرا�س اجلذور باتباع الري ال�ضليم على التي:

- تق�سيم فرتات الري ل يعطي فر�سة لرتاكم وزيادة املياه امل�سببة لالأعفان.
- ع���دم اإجراء الري الغزير بعد عط�ض لأنه ي�س���بب �س���دمة واختن���اق للجذوررمبا يوؤدي 

ملوت النبات.
- انتظام الري ولي�ض كرثته ل يعطي فر�سة لدخول النبات يف اجهاد جزئي اأو كلي.

- اعط���اء مقننات الري ال�س���ليمة تبع���ا لنوع الرتبة و�س���رفها والكثافة اخل�س���رية وقوة 
ال�سجار.

مالحظ��ة: تنت�س���ر اأمرا�ض اجلذور اأكرث عند ا�س���تخدام املياه البح���اري )النيلى( يف 
ال���ري نظ���را لتلوث هذه املياه مب�س���ببات المرا�ض ومرورها مب�س���ارف موب���وءة وتلوثها 

باملخلفات الب�سرية واحليوانية !!
 يف الأرا�س���ي الت���ي تروي بالغمر يج���ب اتباع طريقة الري على احلام���ي مع عمل قنوات 
طولي���ة وعر�س���ية للري )باحلوال(  حتى ل ي�س���مح برتاكم املي���اه يف مناطق توؤدي حينها 
لعفان جذور بال�س���افة لتالم�ض م�س���تمر للمياه جلذوع ال�س���جار وال�سيقان مدة طويلة 

مما يوؤدي لظروف مثالية لنت�سار الأمرا�ض.
2- امللوحة:

تعت���ر ملوح���ة الرتب���ة واملياه م���ن العوام���ل املوؤثرة فعلي���ا يف وج���ود اختناق���ات واأعفان 
جذورارتبط���ت بوجود �س���اللت خطرية من فطري���ات الريزوكتونيا وال�س���كلريوتينا لذا 
يج���ب الهتمام بتخفي���ف اأعباء امللوحة علي اجل���ذور بالطرق املختلفة واأهمها حت�س���ني 

ال�سرف وال�ستخدام املنتظم لالحما�ض لتاأثريها املزدوج علي امللوحة والقلوية
3- الت�ضميد:

يعترب اال�ستخدام غري املح�سوب للأ�سمده من عوامل زيادة العبء علي اجلذوروتعتمد 
فكرة املقاومة باتباع الت�سميد ال�سحيح على النقاط التالية:

توزيع الت�س���ميد على جرعات �س���غرية مع الري بالتنقيط على اأن يبداأ الت�سميد مع بداية 
الري ! وتعطى مدة لتزيد عن 5 دقائق مياه بدون ت�سميد يف النهاية

- ح�ساب مقننات الت�سميد املطلوبة مع الأخذ يف العتبار الر�ض الورقي.
- تخفيف كميات الت�سميد تبعا ل�ستجابة النبات ومنع الت�سميد نهائيا حني توقف النبات 
عن ال�س���تجابة لتلك املعدلت حتى ل يتفاقم المر لن اجلذور حينها �ستكون بها ا�سابة 

اأكيدة باأعفان اجلذوراأو النيماتودا.

خملفات االنهار جتلب املتاعب للمزروعات
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- يف حالة الري بالغمر يف�سل اتباع طريقة الت�سميد با�ستخدام برميل بحنفية علي راأ�ض 
قناة الري الرئي�سية تذاب فيه كمية ال�سماد املطلوبة وتفتح احلنفية يف مدة حمددة تبداأ 

من حلظة الري الأويل 
- وتعتمد فكرة املقاومة لمرا�ض اجلذور باتباع طريقة الت�سميد بالرميل يف حالة الري 

بالغمر على التي:-
- كل نقط���ة مياه ري بها حملول �س���مادي ذائب متاما �س���هل المت�س���ا�ض ب���دون تراكم 

لالأمالح.
- ل حتتاج للري الغزير بغر�ض اذابة ال�س���مدة املو�س���وعة تكبي�ض اأو نرث حول ال�س���جار 

اأوبني اخلطوط 
- امكانية و�سع جرعات �سمادية �سغرية اأو خم�سبات �سائلة اأو اأ�سمدة متخ�س�سة.

- وبالتايل نقلل اأعفان اجلذور الناجتة عن الري الغزير
4- النيماتودا:

تعتر النيماتودا هى العدو املرافق دائما لأعفان اجلذور ول ي�سح البدء يف عالج اأعفان 
اجلذور وهناك ا�سابة بالنيماتوداوخا�سة نيماتودا التقرح

- مالحظة هامة: عند اجتماع ا�سابة بالنيماتودا والعفان يف وجود امللوحة يجب البدء 
اأول يف عالج امللوحة ثم عالج النيماتودا ثم عالج اأعفان اجلذور.

- م���ن الطرق الت���ي ميكن العتماد عليها لتخفيف م�س���اكل النيماتودا هو وجود فر�س���ة 
لتبوير مناطق ال�سابة ال�سديدة بالتبادل مع مناطق اأخرى

- وتعتمد فكرة مكافحة النيماتودا بالتبوير على الآتي:-
- حرمان النيماتودا من الغذاء ب�سبب غياب عائلها النباتي وبالتايل موتها.

-  موت النيماتودا نتيجة للجفاف واحلرارة فاحلرث املتكرر �سيعر�ض �سطح الرتبة للجفاف 
واحلرارة بوا�سطة الرياح وال�سم�ض وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل موت معظم اأنواع النيماتودا.

مميزات هذه الطريقة : قدرتها على خف�س كثافة كثري من اأنواع النيماتودا
** املكافحة الكيماوية لنيماتودا التقرح:

يتم املعاملة باأحد املبيدات االتية مع مراعاة ال PHI لكل مبيد:-
فايديت )اأوك�ساميل24%( - نيماكور )فيناميفو�ض10%(- راجبي )كادو�سافو�ض %20(- 
م���وكاب حمبب )ايثوبرفو����ض 10%(- دينت���و )فيناميفو�ض 40%(- ترفيج���و )اأبامكتني 
نيماثوري���ن   -)%40 )فيناميفو����ض  %(-نيمافو����ض   40 جافلني)فيناميفو����ض   -)%2

)فو�سيازات 10 %(-هايديت �ستار)برييدابني 24 %(وغريها من املبيدات

ثالثا: املكافحة الكيماوية لأعفان اجلذور
ترتك���ز طرق املكافحة الكيماوي���ة لعفان واأمرا�ض اجلذورعلى ا�س���تخدام املواد الفعالة 

التية:
)فلوديوك�سانيل+مفينوك�سام/ثيوفانات ميثيل /ثريام/هيمك�سازول/تولكلوفو�ض ميثيل/
ازوك�س���ى �سرتوبني+مفينوك�س���ام/ /فو�س���تيل املونيوم/بروبام���وكارب هيدروكلوري���د/
النحا�ض/�سيموك�س���انيل/ النحا�ض/جلوكون���ات  مانكوزيب/ميتالك�سيل/هيدروك�س���يد 

داميثمورف/ برمنجنات البوتا�سيوم / كريتات النحا�ض(
رابعًا: الطرق الأخري ملكافحة اأعفان اجلذور والنيماتودا

اول: تعقيم الرتبة قبل الزراعة باحدي الطرق التية:
1-التعقيم بالبخار اأو باملواد الكيماوية مثل - مبيد البازميد مبعدل 50-60جم لكل مرت 
مربع من الرتبةاو الفابام مبعدل 100�س���م لكل 2لرتماء لكل م2 من الرتبةاوغاز بروميد 
امليثايل وذلك مبعدل 50-100 جم/م2 ح�س���ب نوع الرتبة وال�س���ابات املوجودةويراعى 
اأن تغطي الرتبة بالبال�س���تيك ال�سفاف ملنع ت�س���رب الغاز ملدة ل تقل عن 24 –48 �ساعة 

ح�سب الظروف اجلوية ال�سائدة.

ثانيا -التعقيم احلراري)ال�ضم�ضي(
يعرف التعقيم ال�سم�س���ي باأنه عبارة عن ت�س���خني الرتبة بالإ�س���عاعات ال�سم�س���ية وذلك 
بتغطية الرتبة الرطبة باإحكام ب�س���رائح بال�س���تيكية قبل موع���د الزراعة بحوايل 4 – 6 
اأ�س���ابيع خالل اأ�س���هر ال�س���يف احلارة مما يوؤدي اإىل قتل اأو اإ�س���عاف حيوية م�س���ببات 
الآفات يف الرتبة، مثل الفطريات – الديدان الثعبانية – الأحياء الدقيقة– احل�سرات– 

بذور احل�سائ�ض.
 

ثاني��ا: ا�ضتخ��دام الهيدروجني بريوك�ضي��د اأو فوق اأوك�ضي��د الهيدروجني اأو 
ماي�ضمي مياهالوك�ضجني

وهو مركب كيميائي رمزه H2O2 وهو حم�ض �سعيف له فوائد عديدة يف جمالت خمتلفة 
ويتم ا�ستخدامه زراعيا ملقاومة فطريات اجلذور يف الزراعة الهيدروبونيك وقد مت جتربته 
ملقاوم���ة العديد من الأمرا�ض ومنها اللفحة النارية يف الكمرثى يف مبعدل 2لرت للموتور ال 

600لرت واأعطى نتائج جيدةوجاري جتربته على اأعفان اجلذور يف الرتبة العادية.

التعقيم ال�سم�سي للرتبة..يوفر الكثري ويق�سى على معظم امل�سببات املر�سية

ما 
طي

فا
ت 

سان
ن 

دا
مي

ن 
 مـ

رع
تف

 م
سر

يـا
ن 

ر ب
ما

 ع
ش

د 
دا

تــ
ام

د 
ؤا

فــ
د 

حم
ش أ

 13
دة

دي
ج

 ال
صر

 م
ن -

را
طي

 ال
ي

اد
ة ن

واب
م ب

ما
أ

01
00

14
5

40
46

- 0
12

22
56

54
3

9 
ن:

و
ــــ

ــــ
ــــ

فـ
لي

ت

مة 
لعا

ت ا
دا

وري
الت

ت و
وال

مقا
و لل

 ني
صفا

ل�
ا

ور 
 مت

رة
جتا

( و
ئل 

�صا
– ف

جة 
ن�ص

 )اأ
ول

جد
وامل

ي 
ربح

ل ال
خي

ت ن
تال

ة �ص
اع

زر
د و

وري
يف ت

ون 
ص�ص

خ�
مت

جية
خلار

ق ا
صوا

الأ�
ىل ا

ة اإ
اكه

الف
ر و

خل�ص
ع ا

نوا
ة اأ

كاف
ير 

�صد
ص ت

خا�
كل 

ب�ص
ول 

جد
امل

MYDESIGN



حصـــــاد88

- يف حالة الري بالغمر يف�سل اتباع طريقة الت�سميد با�ستخدام برميل بحنفية علي راأ�ض 
قناة الري الرئي�سية تذاب فيه كمية ال�سماد املطلوبة وتفتح احلنفية يف مدة حمددة تبداأ 

من حلظة الري الأويل 
- وتعتمد فكرة املقاومة لمرا�ض اجلذور باتباع طريقة الت�سميد بالرميل يف حالة الري 

بالغمر على التي:-
- كل نقط���ة مياه ري بها حملول �س���مادي ذائب متاما �س���هل المت�س���ا�ض ب���دون تراكم 

لالأمالح.
- ل حتتاج للري الغزير بغر�ض اذابة ال�س���مدة املو�س���وعة تكبي�ض اأو نرث حول ال�س���جار 

اأوبني اخلطوط 
- امكانية و�سع جرعات �سمادية �سغرية اأو خم�سبات �سائلة اأو اأ�سمدة متخ�س�سة.

- وبالتايل نقلل اأعفان اجلذور الناجتة عن الري الغزير
4- النيماتودا:

تعتر النيماتودا هى العدو املرافق دائما لأعفان اجلذور ول ي�سح البدء يف عالج اأعفان 
اجلذور وهناك ا�سابة بالنيماتوداوخا�سة نيماتودا التقرح

- مالحظة هامة: عند اجتماع ا�سابة بالنيماتودا والعفان يف وجود امللوحة يجب البدء 
اأول يف عالج امللوحة ثم عالج النيماتودا ثم عالج اأعفان اجلذور.

- م���ن الطرق الت���ي ميكن العتماد عليها لتخفيف م�س���اكل النيماتودا هو وجود فر�س���ة 
لتبوير مناطق ال�سابة ال�سديدة بالتبادل مع مناطق اأخرى

- وتعتمد فكرة مكافحة النيماتودا بالتبوير على الآتي:-
- حرمان النيماتودا من الغذاء ب�سبب غياب عائلها النباتي وبالتايل موتها.

-  موت النيماتودا نتيجة للجفاف واحلرارة فاحلرث املتكرر �سيعر�ض �سطح الرتبة للجفاف 
واحلرارة بوا�سطة الرياح وال�سم�ض وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل موت معظم اأنواع النيماتودا.

مميزات هذه الطريقة : قدرتها على خف�س كثافة كثري من اأنواع النيماتودا
** املكافحة الكيماوية لنيماتودا التقرح:

يتم املعاملة باأحد املبيدات االتية مع مراعاة ال PHI لكل مبيد:-
فايديت )اأوك�ساميل24%( - نيماكور )فيناميفو�ض10%(- راجبي )كادو�سافو�ض %20(- 
م���وكاب حمبب )ايثوبرفو����ض 10%(- دينت���و )فيناميفو�ض 40%(- ترفيج���و )اأبامكتني 
نيماثوري���ن   -)%40 )فيناميفو����ض  %(-نيمافو����ض   40 جافلني)فيناميفو����ض   -)%2

)فو�سيازات 10 %(-هايديت �ستار)برييدابني 24 %(وغريها من املبيدات

ثالثا: املكافحة الكيماوية لأعفان اجلذور
ترتك���ز طرق املكافحة الكيماوي���ة لعفان واأمرا�ض اجلذورعلى ا�س���تخدام املواد الفعالة 

التية:
)فلوديوك�سانيل+مفينوك�سام/ثيوفانات ميثيل /ثريام/هيمك�سازول/تولكلوفو�ض ميثيل/
ازوك�س���ى �سرتوبني+مفينوك�س���ام/ /فو�س���تيل املونيوم/بروبام���وكارب هيدروكلوري���د/
النحا�ض/�سيموك�س���انيل/ النحا�ض/جلوكون���ات  مانكوزيب/ميتالك�سيل/هيدروك�س���يد 

داميثمورف/ برمنجنات البوتا�سيوم / كريتات النحا�ض(
رابعًا: الطرق الأخري ملكافحة اأعفان اجلذور والنيماتودا

اول: تعقيم الرتبة قبل الزراعة باحدي الطرق التية:
1-التعقيم بالبخار اأو باملواد الكيماوية مثل - مبيد البازميد مبعدل 50-60جم لكل مرت 
مربع من الرتبةاو الفابام مبعدل 100�س���م لكل 2لرتماء لكل م2 من الرتبةاوغاز بروميد 
امليثايل وذلك مبعدل 50-100 جم/م2 ح�س���ب نوع الرتبة وال�س���ابات املوجودةويراعى 
اأن تغطي الرتبة بالبال�س���تيك ال�سفاف ملنع ت�س���رب الغاز ملدة ل تقل عن 24 –48 �ساعة 

ح�سب الظروف اجلوية ال�سائدة.

ثانيا -التعقيم احلراري)ال�ضم�ضي(
يعرف التعقيم ال�سم�س���ي باأنه عبارة عن ت�س���خني الرتبة بالإ�س���عاعات ال�سم�س���ية وذلك 
بتغطية الرتبة الرطبة باإحكام ب�س���رائح بال�س���تيكية قبل موع���د الزراعة بحوايل 4 – 6 
اأ�س���ابيع خالل اأ�س���هر ال�س���يف احلارة مما يوؤدي اإىل قتل اأو اإ�س���عاف حيوية م�س���ببات 
الآفات يف الرتبة، مثل الفطريات – الديدان الثعبانية – الأحياء الدقيقة– احل�سرات– 

بذور احل�سائ�ض.
 

ثاني��ا: ا�ضتخ��دام الهيدروجني بريوك�ضي��د اأو فوق اأوك�ضي��د الهيدروجني اأو 
ماي�ضمي مياهالوك�ضجني

وهو مركب كيميائي رمزه H2O2 وهو حم�ض �سعيف له فوائد عديدة يف جمالت خمتلفة 
ويتم ا�ستخدامه زراعيا ملقاومة فطريات اجلذور يف الزراعة الهيدروبونيك وقد مت جتربته 
ملقاوم���ة العديد من الأمرا�ض ومنها اللفحة النارية يف الكمرثى يف مبعدل 2لرت للموتور ال 

600لرت واأعطى نتائج جيدةوجاري جتربته على اأعفان اجلذور يف الرتبة العادية.

التعقيم ال�سم�سي للرتبة..يوفر الكثري ويق�سى على معظم امل�سببات املر�سية
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�آفــــــــــــــــــات

ح�سرات كاملة اإناثحوريات حديثة الفق�س )الحظ لون اجل�سم والعيون(

Euphyllura straminea)ح�سرة الزيتون القطنية )�سيلد الزيتون
ظه���رت هذه الآفة للمرة الأوىل يف مزارع الزيتون يف مار�ش 1988مبنطقة رفح بالعري�ش 
ثم انت�سرت خالل �سنوات قليلة يف كثري من مزارع الزيتون و�سببت خ�سائر كبرية، حاليًا 

مت ال�سيطرة عليها واأ�سبحت �سمن برنامج مكافحة اآفات الزيتون بنجاح.

اأهـــم اآفــات الزيتــون

تعد �سجرة الزيتون الهبة الربانية التي ميزها اهلل �سبحانه وتعاىل ب�سفة املباركة، تتميز هذه ال�سجرة ب�سفات خا�سة فهى ال تفنى وال تبيد، 
جتود زراعتها يف بيئات عديدة حتى البيئات الفقرية تعطي ثمارها فيها والتبخل بهذه الثمرة هبه اهلل للعباد ففيها ال�سفاء والدواء من العديد 
م��ن االأمرا���س، تزداد م�ساحات الزيتون �سنة بعد اأخرى وم��ن االإجتاهات التي تهدف بها الدولة لتح�سني و�سع م�سر وجعلها يف ال�سدارة يف اإنتاج 
الزيت��ون ه��و التو�س��ع يف م�ساحات الزيتون خا�سة مع املن��اخ امل�سري املميز باالإ�سافة الإ�ستنباط اأ�سناف جدي��دة يف اإنتاج الزيت، عمومًا تتعر�س 
اأ�سج��ار الزيت��ون للإ�سابة مبجموعة من االآفات حيث ت�سي��ب االأوراق واالأزهاروالثمار والتى ت�سبب اأ�سرارَا اإقت�سادية كبرية، من هذه االإ�سابات 
واأخطره��ا ماي�سي��ب االأزهار حيث تفقد كميات �سخمة من االأزهار وتف�سل االأعداد الباقية يف العقد، ويف هذا املقال نتناول هذه االآفات الإي�ساح 

ال�سورة اأمام املزارع حتى يتمكن من اإتخاذ االأجراءات التي حتمي املح�سول. 
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مظهر االإ�سابة على الرباعم الزهرية قبل التفتح

مظهر االإ�سابة بذبابة اأوراق الزيتونمظهر االإ�سابة وانتفاخات على اأوراق الزيتون

الدكتور 
عبا�س �سيف الن�سر يو�سف         
معهد بحوث وقاية النباتات

Dasyneuraoleae  ذبابة اأوراق الزيتون
تظهر احل�س���رات الكاملة فى نهاية مار�ش وت�سع البي�ش على الرباعم الزهرية والوراق 
وبعد حوايل اأ�سبوعني يفق�ش البي�ش ثم حتفر الريقات بني ب�سرتي الورقة وت�سبب اإنتفاخ 
تتغ���ذى بداخله، يظهر اجلي���ل الثانى مع نهاية مايو، اأما اجلي���ل الثالث فيظهر يف نهاية 

يونيو مع بع�ش الإختالفات الب�سيطة ح�سب املنطقة.

ميعاد ظهور االإ�سابة:
تظهر الإ�سابة اأعتبارًا من نهاية فرباير واأوائل مار�ش، حيث ت�سع الإناث امللقحة البي�ش 
فردي���ًا يف اآب���اط الرباع���م اخل�س���رية والزهرية ل�س���جرة الزيتون ول ت�س���ع البي�ش على 
الأوراق، يتزامن فق�ش البي�ش مع تك�سف الرباعم الزهرية وترتكز الإ�سابة على العناقيد 
الزهرية وتتلفها، تنخف�ش الإ�س���ابة ب�س���كل حاد مع اكتمال مرحلة التزهري وبداية عقد 
الثمار ول تظهر اإل يف العام التايل مع ا�ستمرار اأثر ال�سرر على الأ�سجار من ندوة ع�سلية 

وعفن اأ�سود.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .وجود البي�ش بحالة فردية يف قواعد الرباعم قبل التزهري مبا�سرة
Ó  مبج���رد فق����ش البي�ش تخرج حوري���ات العم���ر الأول وتتجه اإىل الأزه���ار وتتغذى على

ع�سارتها.
Ó .تلف كميات كبرية من العناقيد الزهرية
Ó  تفرز احلوريات باأعمارها اخلم�س���ة كميات �س���خمة من الإفرازات القطنية البي�ساء

حيث تت�سابك هذه الإفرازات مع مكونات العنقود الزهرية وتف�سل عملية التلقيح.
Ó  نتيجة التغذية ب�س���راهة تفرز احلوريات واحل�س���رات الكاملة الإناث كميات كبرية من

الندوة الع�سلية التي تنمو عليها فطريات العفن الأ�سود وبالتايل تنخف�ش كفاءة عملية 
البناء ال�سوئي وت�سعف الأ�سجار.

Ó .النتيجة النهائية ملا �سبق من اأ�سرار نق�ش حاد يف كمية املح�سول
املكافحة:

نظرًا لتزامن ظهور احل�س���رة مع مرحلة التزهري و�س���عوبة اأج���راء الر�ش يف هذه الفرتة 
يجب الإهتمام بالربنامج التايل:

Ó  الإهتمام بربنامج الت�س���ميد وخا�س���ة عدم الأف���راط فى الت�س���ميد النرتوجيني حيث
ي�ساعد على الإ�سابة.

Ó  التخل�ش من ال�سرطانات حيث تق�سى احل�سرة معظم ال�سنة داخلها حتى ياأتي ميعاد
التزهري فى العام التاىل وتتجدد الإ�سابة.

Ó  مبجرد جمع الزيتون فى نهاية املو�س���م تر�ش الأ�سجار باأحد املبيدات املو�سى بها على
�سبيل املثال:

اأميدان 50% مبعدل 140 جرام لكل 100 لرت ماء اأو �س���ينوك 35% مبعدل 75 �س���م لكل 
100 ل���رت م���اء اأو موفينت���و 10% مبعدل 40% ل���كل 100 لرت ماء مع تركي���ز الر�ش على 

منطقة القلف حيث تخرج ال�سرطانات.
Ó .ميكن اإجراء ر�سة ثانية يف دي�سمرب حت�سبًا لوجود اأى اأطوار للح�سرة
Ó  تعليق امل�سائد ال�سفراء الال�سقةاأعتبارًا من نهاية ينايري�ساعد فى جذب احل�سرات

الكاملة والتخل�ش منها قبل و�سع البي�ش على الرباعم.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .تهاجم الريقات اأوراق الزيتون م�سببة اإنتفاخات �سغرية تعي�ش بداخلها
Ó .تلف اأن�سجة الأوراق مما ي�سبب �سعف عملية البناء ال�سوئي
Ó .تهاجم النموات الطرفية والأزهار وتتلفها وت�سبب �سقوطها

املكافحة:
Ó :مع بداية ظهور احل�سرة تر�ش باأحد املبيدات التالية
Ó .تربو وان 40% مبعدل 150 �سم لكل 100 لرت ماء اأو داميتوك�ش 40% بنف�ش املعدل

Scale insects  احل�سرات الق�سرية
ومنها اأنواع عديدة منها احل�س���رات الق�س���رية امل�س���لحة مثل ح�س���رة الربقوق الق�سرية، 
ح�س���رة الزيتون الق�س���رية البي�س���اء، تتميز هذه الأنواع من احل�س���رات بق�سرة خارجية 
تغطى اأج�س���امها كوقاية لهاهذه الق�س���ور خمتلفة فى اللون، وهى �سغرية احلجم  لتزيد 

عن ملليمرتت، تغطي هذه الق�سور �سطح الآوراق والثمار.
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�آفــــــــــــــــــات

ح�سرات كاملة اإناثحوريات حديثة الفق�س )الحظ لون اجل�سم والعيون(

Euphyllura straminea)ح�سرة الزيتون القطنية )�سيلد الزيتون
ظه���رت هذه الآفة للمرة الأوىل يف مزارع الزيتون يف مار�ش 1988مبنطقة رفح بالعري�ش 
ثم انت�سرت خالل �سنوات قليلة يف كثري من مزارع الزيتون و�سببت خ�سائر كبرية، حاليًا 

مت ال�سيطرة عليها واأ�سبحت �سمن برنامج مكافحة اآفات الزيتون بنجاح.

اأهـــم اآفــات الزيتــون

تعد �سجرة الزيتون الهبة الربانية التي ميزها اهلل �سبحانه وتعاىل ب�سفة املباركة، تتميز هذه ال�سجرة ب�سفات خا�سة فهى ال تفنى وال تبيد، 
جتود زراعتها يف بيئات عديدة حتى البيئات الفقرية تعطي ثمارها فيها والتبخل بهذه الثمرة هبه اهلل للعباد ففيها ال�سفاء والدواء من العديد 
م��ن االأمرا���س، تزداد م�ساحات الزيتون �سنة بعد اأخرى وم��ن االإجتاهات التي تهدف بها الدولة لتح�سني و�سع م�سر وجعلها يف ال�سدارة يف اإنتاج 
الزيت��ون ه��و التو�س��ع يف م�ساحات الزيتون خا�سة مع املن��اخ امل�سري املميز باالإ�سافة الإ�ستنباط اأ�سناف جدي��دة يف اإنتاج الزيت، عمومًا تتعر�س 
اأ�سج��ار الزيت��ون للإ�سابة مبجموعة من االآفات حيث ت�سي��ب االأوراق واالأزهاروالثمار والتى ت�سبب اأ�سرارَا اإقت�سادية كبرية، من هذه االإ�سابات 
واأخطره��ا ماي�سي��ب االأزهار حيث تفقد كميات �سخمة من االأزهار وتف�سل االأعداد الباقية يف العقد، ويف هذا املقال نتناول هذه االآفات الإي�ساح 

ال�سورة اأمام املزارع حتى يتمكن من اإتخاذ االأجراءات التي حتمي املح�سول. 
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مظهر االإ�سابة على الرباعم الزهرية قبل التفتح

مظهر االإ�سابة بذبابة اأوراق الزيتونمظهر االإ�سابة وانتفاخات على اأوراق الزيتون

الدكتور 
عبا�س �سيف الن�سر يو�سف         
معهد بحوث وقاية النباتات

Dasyneuraoleae  ذبابة اأوراق الزيتون
تظهر احل�س���رات الكاملة فى نهاية مار�ش وت�سع البي�ش على الرباعم الزهرية والوراق 
وبعد حوايل اأ�سبوعني يفق�ش البي�ش ثم حتفر الريقات بني ب�سرتي الورقة وت�سبب اإنتفاخ 
تتغ���ذى بداخله، يظهر اجلي���ل الثانى مع نهاية مايو، اأما اجلي���ل الثالث فيظهر يف نهاية 

يونيو مع بع�ش الإختالفات الب�سيطة ح�سب املنطقة.

ميعاد ظهور االإ�سابة:
تظهر الإ�سابة اأعتبارًا من نهاية فرباير واأوائل مار�ش، حيث ت�سع الإناث امللقحة البي�ش 
فردي���ًا يف اآب���اط الرباع���م اخل�س���رية والزهرية ل�س���جرة الزيتون ول ت�س���ع البي�ش على 
الأوراق، يتزامن فق�ش البي�ش مع تك�سف الرباعم الزهرية وترتكز الإ�سابة على العناقيد 
الزهرية وتتلفها، تنخف�ش الإ�س���ابة ب�س���كل حاد مع اكتمال مرحلة التزهري وبداية عقد 
الثمار ول تظهر اإل يف العام التايل مع ا�ستمرار اأثر ال�سرر على الأ�سجار من ندوة ع�سلية 

وعفن اأ�سود.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .وجود البي�ش بحالة فردية يف قواعد الرباعم قبل التزهري مبا�سرة
Ó  مبج���رد فق����ش البي�ش تخرج حوري���ات العم���ر الأول وتتجه اإىل الأزه���ار وتتغذى على

ع�سارتها.
Ó .تلف كميات كبرية من العناقيد الزهرية
Ó  تفرز احلوريات باأعمارها اخلم�س���ة كميات �س���خمة من الإفرازات القطنية البي�ساء

حيث تت�سابك هذه الإفرازات مع مكونات العنقود الزهرية وتف�سل عملية التلقيح.
Ó  نتيجة التغذية ب�س���راهة تفرز احلوريات واحل�س���رات الكاملة الإناث كميات كبرية من

الندوة الع�سلية التي تنمو عليها فطريات العفن الأ�سود وبالتايل تنخف�ش كفاءة عملية 
البناء ال�سوئي وت�سعف الأ�سجار.

Ó .النتيجة النهائية ملا �سبق من اأ�سرار نق�ش حاد يف كمية املح�سول
املكافحة:

نظرًا لتزامن ظهور احل�س���رة مع مرحلة التزهري و�س���عوبة اأج���راء الر�ش يف هذه الفرتة 
يجب الإهتمام بالربنامج التايل:

Ó  الإهتمام بربنامج الت�س���ميد وخا�س���ة عدم الأف���راط فى الت�س���ميد النرتوجيني حيث
ي�ساعد على الإ�سابة.

Ó  التخل�ش من ال�سرطانات حيث تق�سى احل�سرة معظم ال�سنة داخلها حتى ياأتي ميعاد
التزهري فى العام التاىل وتتجدد الإ�سابة.

Ó  مبجرد جمع الزيتون فى نهاية املو�س���م تر�ش الأ�سجار باأحد املبيدات املو�سى بها على
�سبيل املثال:

اأميدان 50% مبعدل 140 جرام لكل 100 لرت ماء اأو �س���ينوك 35% مبعدل 75 �س���م لكل 
100 ل���رت م���اء اأو موفينت���و 10% مبعدل 40% ل���كل 100 لرت ماء مع تركي���ز الر�ش على 

منطقة القلف حيث تخرج ال�سرطانات.
Ó .ميكن اإجراء ر�سة ثانية يف دي�سمرب حت�سبًا لوجود اأى اأطوار للح�سرة
Ó  تعليق امل�سائد ال�سفراء الال�سقةاأعتبارًا من نهاية ينايري�ساعد فى جذب احل�سرات

الكاملة والتخل�ش منها قبل و�سع البي�ش على الرباعم.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .تهاجم الريقات اأوراق الزيتون م�سببة اإنتفاخات �سغرية تعي�ش بداخلها
Ó .تلف اأن�سجة الأوراق مما ي�سبب �سعف عملية البناء ال�سوئي
Ó .تهاجم النموات الطرفية والأزهار وتتلفها وت�سبب �سقوطها

املكافحة:
Ó :مع بداية ظهور احل�سرة تر�ش باأحد املبيدات التالية
Ó .تربو وان 40% مبعدل 150 �سم لكل 100 لرت ماء اأو داميتوك�ش 40% بنف�ش املعدل

Scale insects  احل�سرات الق�سرية
ومنها اأنواع عديدة منها احل�س���رات الق�س���رية امل�س���لحة مثل ح�س���رة الربقوق الق�سرية، 
ح�س���رة الزيتون الق�س���رية البي�س���اء، تتميز هذه الأنواع من احل�س���رات بق�سرة خارجية 
تغطى اأج�س���امها كوقاية لهاهذه الق�س���ور خمتلفة فى اللون، وهى �سغرية احلجم  لتزيد 

عن ملليمرتت، تغطي هذه الق�سور �سطح الآوراق والثمار.
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املكافحة :
Ó .جمع الثمار املت�ساقطة وحرقها
Ó .) م�سائد يدوية )خي�ش ، كرتون
Ó .) م�سائد فرمونية ) فرمون + مادة ل�سقة
Ó .مكافحة اجليل الأول يف نهاية ف�سل ال�ستاء عندما تبداأ الريقات بالتحرك نحو القمم النامية
Ó .مكافحة اجليل الثاين على الأزهار قبل تفتح الرباعم الزهرية
Ó .مكافحة اجليل الثالث ) عندما تكون الريقات داخل النواة (  جمع الثمار املت�ساقطة واإتالفها
Ó  %0.5 الر�ش باأحد املبيدات التالية: اأفانت 15% مبعدل 25 �سم لكل 100 لرت ماء اأو اأمربيور

مبعدل 80 �سم لكل 100 لرت ماء اأو �سالنجر �سوبر 24% مبعدل 50 �سم لكل 100 لرت ماء.

املكافحة :
Ó .جمع الثمار املت�ساقطة اأوًل باأول وحرقها لأنها حتتوي على الريقات
Ó  حرث الأر�ش �سطحيًا بعد اإنتهاء املو�سم للق�ساء على احل�سرات املتعذرة والتي تق�سي

البيات ال�ستوي فى الرتبة.
Ó  تعليق  )امل�س���ائد القاتلة – الر�ش اجلزئى( عندما ت�س���ل ن�س���بة الإ�س���ابة يف الثمار

7 – 10% من اإجماىل عينة الثمار املفحو�سة ع�سوائيًا.
Ó  حت�سري امل�سيدة )مبيد مات�ش 5% مبعدل 160�سم مبيد +  800 �سم مادة جاذبة لكل

40 م�سيدة( للفدان الواحد.
Ó  الر����ش باأح���د املبيدات التالية: مات�ش 5% مبعدل 40 �س���م لكل 100 لرت ماء اأو تري�س���ر

24% مبعدل 20 �سم لكل 100 لرت ماء اأو بيليو 50% مبعدل 50 �سم لكل 100 لرت ماء.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó  تهاجم هذه احل�س���رات الأوراق وتقوم باإمت�سا�ش الع�س���ارة النباتية حيث تظهر بقع

�سفراءعلى الأوراق يف مناطق الإ�سابة وتعم الورقة ح�سب �سدة الإ�سابة.
Ó .يف الإ�سابات ال�سديدة يجف الأفرع ومتوت خا�سة الأفرع الطرفية
Ó .تنخف�ش القيمة الت�سويقية للثمار نتيجة لوجود الق�سور على �سطحها اخلارجي
Ó .pH تنخف�ش قيمة الزيت امل�ستخرج نتيجة لتغري رقم حمو�سة الثمار

املكافحة :
Ó .الإهتمام بالتقليم حيث يقلل من تعداد احل�سرات ب�سفة عامة
Ó  الر����ش بالزيوت املعدنية مثل: دايفر97% اأو �س���تار اأوي���ل 98% اأو كزد اأويل 95% مبعدل

لرت ون�سف لكل 100 لرت ماء خملوطًا مع اأحد املبيدات التالية: اأميى باور 35% مبعدل 
75 �س���م لكل 100 لرت ماء اأو بروفى 10% مبعدل 50 �س���م لكل 100 لرت ماء اأو �س���ينوك 

35% مبعدل 75 �سم لكل 100 لرت ماء.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .ظهور اأماكن و�سع البي�ش اأو خروج الريقة على الثمار على �سكل بقع ملونة بنية
Ó .ت�ساقط الثمار قبل ن�سجها

Prays oleae  فرا�سة الزيتون
ت�س���مى اأي�س���ًا عثة الثمار اأو ثاقبة الثمار واحل�س���رة الكاملة �س���غرية ي�سل طولها حوايل 
�س���نتيمرت ون�سف ، الأجنحة الأمامية ف�سية اللون اأما الأجنحة اخللفية فيميل لونها اإىل 

الرمادي، الريقة لونها اأخ�سر فاحت تتميز بوجود بقع حمراء متيل اإىل البنف�سجي.

Bactroceraoleae ذبابة ثمار الزيتون
ت�سبب فقد مبا�سر وكبري يف ثمار الزيتون، لذا الإ�سابة بذباب الثمار عادة ما يكون عائق 
لت�سدير الفواكة، اأما يف حالة الزيتون فلن تكون هذه م�سكلة، ولكن الفقد من هذه الآفة 
يف احلقل �س���يكون من ناحية تقليل املنتج النهائي وتقليل ن�س���بة الزيوت يف ثمار الزيتون 
ب�س���بب الإ�س���ابة، تظهر الإ�س���ابة من �س���هر يوليو فى ال�ساحل ال�س���ماىل ونهاية �سبتمرب 

وحتى اأوائل اأكتوبر فى الفيوم ح�سب الظروف املناخية وال�سنف.
و�سع البي�ش يف بداية يونيو مع بداية ن�سج الثمار املبكرة - لها من 2 -5 اأجيال.  

مظهر االإ�سابة باحل�سرات الق�سرية على اأوراق وفروع وثمار الزيتون

الريقةفرا�سة الزيتون

مظهر اإ�سابة فرا�سة الزيتون على االأوراق

اأثر و�سع بي�س ذبابة ثمار الزيتون

مظهر االإ�سابة على الثمار

مظهر االإ�سابة على االأزهار

مظهر ال�سرر داخل الثمرة

مو�سع دخول الريقة فى عنق الثمرة

الريقةذبابة ثمار الزيتون

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .تاأكل الأوراق والأفرع احلديثة مع وجود اأنفاق
Ó .ثقوب يف بتالت الأزهار مع اأنت�سار خيوط حريرية ت�ستخدمة الريقة يف التنقل
Ó .وجود ثقب لدخول الريقة من منطقة عنق الثمرة يوؤدي اإىل ت�ساقطها ووجود ثقب يف نواة الثمرة



حصـــــاد92

املكافحة :
Ó .جمع الثمار املت�ساقطة وحرقها
Ó .) م�سائد يدوية )خي�ش ، كرتون
Ó .) م�سائد فرمونية ) فرمون + مادة ل�سقة
Ó .مكافحة اجليل الأول يف نهاية ف�سل ال�ستاء عندما تبداأ الريقات بالتحرك نحو القمم النامية
Ó .مكافحة اجليل الثاين على الأزهار قبل تفتح الرباعم الزهرية
Ó .مكافحة اجليل الثالث ) عندما تكون الريقات داخل النواة (  جمع الثمار املت�ساقطة واإتالفها
Ó  %0.5 الر�ش باأحد املبيدات التالية: اأفانت 15% مبعدل 25 �سم لكل 100 لرت ماء اأو اأمربيور

مبعدل 80 �سم لكل 100 لرت ماء اأو �سالنجر �سوبر 24% مبعدل 50 �سم لكل 100 لرت ماء.

املكافحة :
Ó .جمع الثمار املت�ساقطة اأوًل باأول وحرقها لأنها حتتوي على الريقات
Ó  حرث الأر�ش �سطحيًا بعد اإنتهاء املو�سم للق�ساء على احل�سرات املتعذرة والتي تق�سي

البيات ال�ستوي فى الرتبة.
Ó  تعليق  )امل�س���ائد القاتلة – الر�ش اجلزئى( عندما ت�س���ل ن�س���بة الإ�س���ابة يف الثمار

7 – 10% من اإجماىل عينة الثمار املفحو�سة ع�سوائيًا.
Ó  حت�سري امل�سيدة )مبيد مات�ش 5% مبعدل 160�سم مبيد +  800 �سم مادة جاذبة لكل

40 م�سيدة( للفدان الواحد.
Ó  الر����ش باأح���د املبيدات التالية: مات�ش 5% مبعدل 40 �س���م لكل 100 لرت ماء اأو تري�س���ر

24% مبعدل 20 �سم لكل 100 لرت ماء اأو بيليو 50% مبعدل 50 �سم لكل 100 لرت ماء.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó  تهاجم هذه احل�س���رات الأوراق وتقوم باإمت�سا�ش الع�س���ارة النباتية حيث تظهر بقع

�سفراءعلى الأوراق يف مناطق الإ�سابة وتعم الورقة ح�سب �سدة الإ�سابة.
Ó .يف الإ�سابات ال�سديدة يجف الأفرع ومتوت خا�سة الأفرع الطرفية
Ó .تنخف�ش القيمة الت�سويقية للثمار نتيجة لوجود الق�سور على �سطحها اخلارجي
Ó .pH تنخف�ش قيمة الزيت امل�ستخرج نتيجة لتغري رقم حمو�سة الثمار

املكافحة :
Ó .الإهتمام بالتقليم حيث يقلل من تعداد احل�سرات ب�سفة عامة
Ó  الر����ش بالزيوت املعدنية مثل: دايفر97% اأو �س���تار اأوي���ل 98% اأو كزد اأويل 95% مبعدل

لرت ون�سف لكل 100 لرت ماء خملوطًا مع اأحد املبيدات التالية: اأميى باور 35% مبعدل 
75 �س���م لكل 100 لرت ماء اأو بروفى 10% مبعدل 50 �س���م لكل 100 لرت ماء اأو �س���ينوك 

35% مبعدل 75 �سم لكل 100 لرت ماء.

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .ظهور اأماكن و�سع البي�ش اأو خروج الريقة على الثمار على �سكل بقع ملونة بنية
Ó .ت�ساقط الثمار قبل ن�سجها

Prays oleae  فرا�سة الزيتون
ت�س���مى اأي�س���ًا عثة الثمار اأو ثاقبة الثمار واحل�س���رة الكاملة �س���غرية ي�سل طولها حوايل 
�س���نتيمرت ون�سف ، الأجنحة الأمامية ف�سية اللون اأما الأجنحة اخللفية فيميل لونها اإىل 

الرمادي، الريقة لونها اأخ�سر فاحت تتميز بوجود بقع حمراء متيل اإىل البنف�سجي.

Bactroceraoleae ذبابة ثمار الزيتون
ت�سبب فقد مبا�سر وكبري يف ثمار الزيتون، لذا الإ�سابة بذباب الثمار عادة ما يكون عائق 
لت�سدير الفواكة، اأما يف حالة الزيتون فلن تكون هذه م�سكلة، ولكن الفقد من هذه الآفة 
يف احلقل �س���يكون من ناحية تقليل املنتج النهائي وتقليل ن�س���بة الزيوت يف ثمار الزيتون 
ب�س���بب الإ�س���ابة، تظهر الإ�س���ابة من �س���هر يوليو فى ال�ساحل ال�س���ماىل ونهاية �سبتمرب 

وحتى اأوائل اأكتوبر فى الفيوم ح�سب الظروف املناخية وال�سنف.
و�سع البي�ش يف بداية يونيو مع بداية ن�سج الثمار املبكرة - لها من 2 -5 اأجيال.  

مظهر االإ�سابة باحل�سرات الق�سرية على اأوراق وفروع وثمار الزيتون

الريقةفرا�سة الزيتون

مظهر اإ�سابة فرا�سة الزيتون على االأوراق

اأثر و�سع بي�س ذبابة ثمار الزيتون

مظهر االإ�سابة على الثمار

مظهر االإ�سابة على االأزهار

مظهر ال�سرر داخل الثمرة

مو�سع دخول الريقة فى عنق الثمرة

الريقةذبابة ثمار الزيتون

مظاهر االإ�سابة وال�سرر:
Ó .تاأكل الأوراق والأفرع احلديثة مع وجود اأنفاق
Ó .ثقوب يف بتالت الأزهار مع اأنت�سار خيوط حريرية ت�ستخدمة الريقة يف التنقل
Ó .وجود ثقب لدخول الريقة من منطقة عنق الثمرة يوؤدي اإىل ت�ساقطها ووجود ثقب يف نواة الثمرة



م.عادل من�شورفـريجـز  �شـركة بيلـــكو
طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي-ال�سادات.

 م/عماد هيكل
  ت/01005488933

   )خ�سروات- فواكه(

 مركز بدر-البحرية - قرية واقد.
 م/م�سطفي را�سي

  ت/01003448885
  )تعبئة موز- عنب- ماجنو(

 ك84 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/عادل من�سور

  ت/01002100025
  )عنب- ماجنو(

الواحـــةاحلــاج علي عبـده �شركة الوادي للتنمية الزراعية
 وادي النطرون.

  م/حمدي
   ت/01229054499

   )فواكه(

مدق فرج- ك74طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 اأ/تامر 

  ت/01227904490
  )فواكه(

 ك116 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي
 م/اأ�سامه حمجوب

  ت/01006662762
)بلح- زيتون- رمان(

احلاج:�شالح تعاليبجنوب �شيناء245
 ك76طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.

 م/طارق ال�سيد
  ت/01006864526

  )فواكه(

ك62طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي- ريجوا.
 م/احمد ابو م�سلم

  ت/01006396764
  )عنب- ماجنو(

 طريق ال�سادات االقليمي.
  م/هاين �سالح

   ت/01009162110
  )موز- عنب- موالح(

الــــهاللالعجــيزي�شركــة الفجر
ك71طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.   

 م/اأحمد جمعه
  ت/010029800092

)خ�سروات- فواكه(

الطريق االقليمي بجوار كمني العجيزي- ال�سادات.
م/�سامي عبد الغفنور

ت/01002369531
)عنب- خوخ- رمان(

ك52 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
م/م�سطفى �سعراوي

ت/01003003537
)زيتون- موالح- ماجنو-عنب(

              عـويــــ�س           مــجدى من�شـورالكيــلو70
 ك70 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.

  م/حممد حممدي
   ت/01068839936

   )خ�سروات- فواكه(

 احلزام االأخ�سر مدينة ال�سادات.
  م/جمدى من�سور

   ت/01111883099
  )عنب- موالح- ماجنو(

 ك62طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/حممد عوي�س

  ت/01222116913
   )فواكه(

فين�شياماهر فن�شامزارع اخليــر
مركز2 طريق املحاجر تابع ملركز بدر.

 م/حممد جالل عبداهلل
  ت/014063470062 
)فراولة- موز- عنب(

 اخلطاطبه.
 م/ح�سام حممد

  ت/014005682760
)فواكه(

وادي النطرون.
 م/�سامي عبد الوهاب

  ت/01227420294
)فواكه(

زوبعــةاأل ح�شـــني امل�شت�شار:عا�شــم عبد اجلبـار
مركز بدر- طريق املطار.

 م�ست�سار: عا�سم
ت/01204424046  

)عنب- موالح- جوافه(

ريجوا بجوار �سروق الند.
 م/حممد �سعد

  ت/01017874515
)ماجنو- رمان- موالح(

 النوباريه الطريق ال�سحراوي.
 م/عادل

  ت/010698000440
)موالح- عنب( 

اللواء:اأحمد را�شخالعميد:نبيل العجــميبلــو الين
  منطقة احلمـام.

 م/�سابعي حممود
  ت/01142616481
 )خ�سروات- عنب(

النوبارية م�سروع نا�سر مدق ال�سعايدة.
 م/�سبحي رجب

  ت/01002831768
  )عنب- حبوب(

مدخل اخلطاطبه طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/ر�سا رم�سان

  ت/01007130178  
)عنب(

دليـــل املــزارع والتجـــار

حصـــــاد94

الكنانةوادي النوربا�شـــم خليـل
مركز بدر طريق النجاح.

 م/با�سم خليل
  ت/01280315771 

)ماجنو- عنب- خوخ-م�سم�س(

وادي النطرون اخر مزرعة الدبلوما�سني.
م/علي املداح

  ت/01211199691 
   )يو�سفي- برتقال- رمان(

وادي النطرون.
 م/احمد زيدان

  ت/01223218091
)عنب- خوخ- موالح- قمح-بطاط�س(

م�شاتل املنىدلتا م�شر جروب�شركة االأهرام
وادي النطرون الوادي الفارغ.

 م/م�سيلحي حممد
  ت/01093432754 

  )موالح- رمان(

النوباريه الطريق ال�سحراوي قبل كوبري الدويل. 
 م/عبد املنعم م�سطفي

  ت/01065544881
 )رمان- عنب- موالح- خ�سار(

املدخل ال�سكني ال�سادات.
م/م�سطفي اأبو عالمة

  ت/01221868102
)يو�سفي- ماجنو- زيتون-كمرثي(

�شركة اأجرو فود�شكري يو�شفاللــــــــــــــواء
العاملني- حمافظه مطروح

  م/جابر عبدالوني�س
  ت/01010863711

)تفاح- ماجنو(

القنطرة غرب اال�سماعلية.
 م/حممد �سكري يو�سف

  ت/01227799639
 )ماجنو(

مدخل طريق التحدي طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/�سريف حجاج

 ت/01002406733
  )خ�سروات- فواكه(

�شريف ح�شناملـيـــمالر�شـــــا
مركز بدر طريق التحدي. 

 م/اأ�سرف املتويل متويل
  ت/010010856145

  )ماجنو- عنب- خوخ(

وادي النطرون مدخل البيت بيتك.
 م/فرحات اإبراهيم

  ت/01007776219
  )عنب- رمان- يو�سفي(

وادي النطرون طريق الدبلوما�سيني.
 م/ابراهيم

  ت/01024348294
    )فواكه(

االإ�شالميةاأنــور نبـيل �شركة العامرية لالأبحاث
ك57 طريق القاهرة االأ�سكندريه ال�سحراوي.

  م/حممد �سبحي
   ت/01001052541

  )فواكه(

النوبارية.
 م/اأنور نبيل

  ت/01001164984
  )فواكه(

البحرية.
م/عبداحلميد

 ت/01099196609
  )موالح(

�شركة اأبو حجازيالزهـــراءد.طارق حلمي
ك62طريق م�سر اإ�سكندرية ال�سحراوي.

  م/ �سحات ال�سيد
ت/01126375561

)عنب- موالح- ماجنو- خ�سار(

 طريق التحدي بجوار مزارع االإمارات.
 م/ ماهر ال�سحيمي

  ت/01016143905
  )فواكه(

مركز بدر قرية عمربن اخلطاب.
 م/ ح�سن �سرغام

  ت/01023394911
   )خ�سروات- فواكه(

علي الــعطارفـر�س فالـيالريـــ�س
اأجا- املن�سورة- الدقهلية.

 م/ بهاء الري�س
  ت/01003923456

  )برتقال- يو�سفي- ماجنو(

وادي النطرون- الدبلوما�سني.
 م/تامر �سريف

  ت/01116160101
)ماجنو- برتقال- خوخ- يو�سفي(

وادي النطرون-مدق العطار-طريق الدبلوما�سني.
 م/عمرو نور الدين

  ت/01000551311
)عنب- موالح- زيتون- رمان(

�شركة البلتاجيحجــــازي�شركة حممد ذكي
ال�سحراوي-ال�سادات- ا�سكندرية  م�سر  طريق 

اخلطاطبة.
م/حممد ذكي

 ت/01288242899

ك54 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
م/ اأحمد عبداخلالق
 ت/01223484763
)خ�سروات- فواكه(

ك84طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي ال�سادات.
 م/ حممود بركات

  ت/01014259452
 )اأ�سمدة- مبيدات(

     �شركة الر�شوان         �شركة م�شر اخل�شرة �شركة جرين ديزرت
مركز بدر-البحرية- قرية املعركة.

 م/ حمادة جمال
  ت/01112808702
  )اأ�سمدة- مبيدات(

مركز بدر- البحرية.
م/طلعت عمر

  ت/01121118125
  )اأ�سمدة- مبيدات(

مركز بدر-البحرية.
م/ اأحمد ربيع

  ت/01010815179
  )اأ�سمدة- مبيدات(
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م.عادل من�شورفـريجـز  �شـركة بيلـــكو
طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي-ال�سادات.

 م/عماد هيكل
  ت/01005488933

   )خ�سروات- فواكه(

 مركز بدر-البحرية - قرية واقد.
 م/م�سطفي را�سي

  ت/01003448885
  )تعبئة موز- عنب- ماجنو(

 ك84 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/عادل من�سور

  ت/01002100025
  )عنب- ماجنو(

الواحـــةاحلــاج علي عبـده �شركة الوادي للتنمية الزراعية
 وادي النطرون.

  م/حمدي
   ت/01229054499

   )فواكه(

مدق فرج- ك74طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 اأ/تامر 

  ت/01227904490
  )فواكه(

 ك116 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي
 م/اأ�سامه حمجوب

  ت/01006662762
)بلح- زيتون- رمان(

احلاج:�شالح تعاليبجنوب �شيناء245
 ك76طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.

 م/طارق ال�سيد
  ت/01006864526

  )فواكه(

ك62طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي- ريجوا.
 م/احمد ابو م�سلم

  ت/01006396764
  )عنب- ماجنو(

 طريق ال�سادات االقليمي.
  م/هاين �سالح

   ت/01009162110
  )موز- عنب- موالح(

الــــهاللالعجــيزي�شركــة الفجر
ك71طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.   

 م/اأحمد جمعه
  ت/010029800092

)خ�سروات- فواكه(

الطريق االقليمي بجوار كمني العجيزي- ال�سادات.
م/�سامي عبد الغفنور

ت/01002369531
)عنب- خوخ- رمان(

ك52 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
م/م�سطفى �سعراوي

ت/01003003537
)زيتون- موالح- ماجنو-عنب(

              عـويــــ�س           مــجدى من�شـورالكيــلو70
 ك70 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.

  م/حممد حممدي
   ت/01068839936

   )خ�سروات- فواكه(

 احلزام االأخ�سر مدينة ال�سادات.
  م/جمدى من�سور

   ت/01111883099
  )عنب- موالح- ماجنو(

 ك62طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/حممد عوي�س

  ت/01222116913
   )فواكه(

فين�شياماهر فن�شامزارع اخليــر
مركز2 طريق املحاجر تابع ملركز بدر.

 م/حممد جالل عبداهلل
  ت/014063470062 
)فراولة- موز- عنب(

 اخلطاطبه.
 م/ح�سام حممد

  ت/014005682760
)فواكه(

وادي النطرون.
 م/�سامي عبد الوهاب

  ت/01227420294
)فواكه(

زوبعــةاأل ح�شـــني امل�شت�شار:عا�شــم عبد اجلبـار
مركز بدر- طريق املطار.

 م�ست�سار: عا�سم
ت/01204424046  

)عنب- موالح- جوافه(

ريجوا بجوار �سروق الند.
 م/حممد �سعد

  ت/01017874515
)ماجنو- رمان- موالح(

 النوباريه الطريق ال�سحراوي.
 م/عادل

  ت/010698000440
)موالح- عنب( 

اللواء:اأحمد را�شخالعميد:نبيل العجــميبلــو الين
  منطقة احلمـام.

 م/�سابعي حممود
  ت/01142616481
 )خ�سروات- عنب(

النوبارية م�سروع نا�سر مدق ال�سعايدة.
 م/�سبحي رجب

  ت/01002831768
  )عنب- حبوب(

مدخل اخلطاطبه طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/ر�سا رم�سان

  ت/01007130178  
)عنب(

دليـــل املــزارع والتجـــار

حصـــــاد94

الكنانةوادي النوربا�شـــم خليـل
مركز بدر طريق النجاح.

 م/با�سم خليل
  ت/01280315771 

)ماجنو- عنب- خوخ-م�سم�س(

وادي النطرون اخر مزرعة الدبلوما�سني.
م/علي املداح

  ت/01211199691 
   )يو�سفي- برتقال- رمان(

وادي النطرون.
 م/احمد زيدان

  ت/01223218091
)عنب- خوخ- موالح- قمح-بطاط�س(

م�شاتل املنىدلتا م�شر جروب�شركة االأهرام
وادي النطرون الوادي الفارغ.

 م/م�سيلحي حممد
  ت/01093432754 

  )موالح- رمان(

النوباريه الطريق ال�سحراوي قبل كوبري الدويل. 
 م/عبد املنعم م�سطفي

  ت/01065544881
 )رمان- عنب- موالح- خ�سار(

املدخل ال�سكني ال�سادات.
م/م�سطفي اأبو عالمة

  ت/01221868102
)يو�سفي- ماجنو- زيتون-كمرثي(

�شركة اأجرو فود�شكري يو�شفاللــــــــــــــواء
العاملني- حمافظه مطروح

  م/جابر عبدالوني�س
  ت/01010863711

)تفاح- ماجنو(

القنطرة غرب اال�سماعلية.
 م/حممد �سكري يو�سف

  ت/01227799639
 )ماجنو(

مدخل طريق التحدي طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
 م/�سريف حجاج

 ت/01002406733
  )خ�سروات- فواكه(

�شريف ح�شناملـيـــمالر�شـــــا
مركز بدر طريق التحدي. 

 م/اأ�سرف املتويل متويل
  ت/010010856145

  )ماجنو- عنب- خوخ(

وادي النطرون مدخل البيت بيتك.
 م/فرحات اإبراهيم

  ت/01007776219
  )عنب- رمان- يو�سفي(

وادي النطرون طريق الدبلوما�سيني.
 م/ابراهيم

  ت/01024348294
    )فواكه(

االإ�شالميةاأنــور نبـيل �شركة العامرية لالأبحاث
ك57 طريق القاهرة االأ�سكندريه ال�سحراوي.

  م/حممد �سبحي
   ت/01001052541

  )فواكه(

النوبارية.
 م/اأنور نبيل

  ت/01001164984
  )فواكه(

البحرية.
م/عبداحلميد

 ت/01099196609
  )موالح(

�شركة اأبو حجازيالزهـــراءد.طارق حلمي
ك62طريق م�سر اإ�سكندرية ال�سحراوي.

  م/ �سحات ال�سيد
ت/01126375561

)عنب- موالح- ماجنو- خ�سار(

 طريق التحدي بجوار مزارع االإمارات.
 م/ ماهر ال�سحيمي

  ت/01016143905
  )فواكه(

مركز بدر قرية عمربن اخلطاب.
 م/ ح�سن �سرغام

  ت/01023394911
   )خ�سروات- فواكه(

علي الــعطارفـر�س فالـيالريـــ�س
اأجا- املن�سورة- الدقهلية.

 م/ بهاء الري�س
  ت/01003923456

  )برتقال- يو�سفي- ماجنو(

وادي النطرون- الدبلوما�سني.
 م/تامر �سريف

  ت/01116160101
)ماجنو- برتقال- خوخ- يو�سفي(

وادي النطرون-مدق العطار-طريق الدبلوما�سني.
 م/عمرو نور الدين

  ت/01000551311
)عنب- موالح- زيتون- رمان(

�شركة البلتاجيحجــــازي�شركة حممد ذكي
ال�سحراوي-ال�سادات- ا�سكندرية  م�سر  طريق 

اخلطاطبة.
م/حممد ذكي

 ت/01288242899

ك54 طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي.
م/ اأحمد عبداخلالق
 ت/01223484763
)خ�سروات- فواكه(

ك84طريق م�سر ا�سكندرية ال�سحراوي ال�سادات.
 م/ حممود بركات

  ت/01014259452
 )اأ�سمدة- مبيدات(

     �شركة الر�شوان         �شركة م�شر اخل�شرة �شركة جرين ديزرت
مركز بدر-البحرية- قرية املعركة.

 م/ حمادة جمال
  ت/01112808702
  )اأ�سمدة- مبيدات(

مركز بدر- البحرية.
م/طلعت عمر

  ت/01121118125
  )اأ�سمدة- مبيدات(

مركز بدر-البحرية.
م/ اأحمد ربيع

  ت/01010815179
  )اأ�سمدة- مبيدات(
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