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املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي
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�شهر �أيار  -مايو

�أخي املواطن:
�إن احلفاظ على الغابات والأ�شجار م�س�ؤولية جماعية والواجب يحتم علينا زراعة �أ�شجار
جديدة ف�إن مل ت�ستطع �أن تزرع فال �أقل من �أن متنع قطع الأ�شجار املزروعة و�أن حتافظ عليها
من �أخطار النريان.

خالل هذه الفرتة
•�إزالة الأع�شاب اجلافة بعيد ًا عن الأ�شجار املثمرة حتى ال تكون م�صدر ًا للحرائق.
•نن�صح برتبيط الأغ�صان التي منت يف املو�سم احلايل يف �أ�شجار التفاح واالجا�ص والربقوق
والكرز يف و�ضع �أفقي تقريب ًا للإ�سراع يف حتويلها �إلى �أفرع ثمرية يف املوا�سم املقبلة.
•�إ�ضافة الأ�سمدة النيرتوجينية والبوتا�سية لأ�شجار احلم�ضيات.
•ت�سميد اخليار املزروع حتت البال�ستيك يف املناطق املرتفعة بالأ�سمدة املركبة التي حتتوي
ن�سبة �أعلى من البوتا�سيوم مثل الأ�سمدة ذات الن�سب ( 3 :1 :1نيرتوجني :ف�سفور:
بوتا�سيوم).
�أخي املزارع:
نن�صح خالل �شهر �أيار بخف ثمار الدراق والنكرتين والتفاح والأجا�ص كما نن�صح خالل �شهر
حزيران بالتقليم ال�صيفي لأ�شجار اللوزيات خا�صة الربقوق والدراق والنكرتين ويقت�صر هذا
التقليم على �إزالة النموات املت�شابكة ال �سيما املتجهة منها نحو داخل ال�شجرة وتزال هذه
النموات كلي ًا با�ستثناء حوايل � 3سم عند قاعدة كل منو ملنع تك�شف الأفرع الرئي�سية لأ�شعة
ال�شم�س املبا�شرة.
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�أخي املواطن:
للع�سل الأردين �سمعة طيبة يف �أ�سواقنا والأ�سواق العربية املجاورة وللمحافظة على القيمة
ال�شفائية والغذائية للع�سل يجب حفظه يف �أوعية زجاجية فالأوعية البال�ستيكية واملعدنية قد
تتفاعل معه وت�ؤثر على طعمه كما نن�صح بعدم حفظه يف الثالجة مك�شوف ًا لأنه ميت�ص الرطوبة
ويتعر�ض للتخمر والتلف .ونن�صح بعدم ت�سخينه لإ�سالته لأن الت�سخني يحطم الفيتامينات
والأنزميات املفيدة يف الع�سل.
�أخي مربي املا�شية
•االهتمام بتغذية النعاج ب�شكل جيد يف املراحل االخرية من احلمل (الفرتة � 8-6أ�سابيع
قبل الوالدة) بحيث يقدم لها العلف املركز ( %16-14بروتني خام) مبعدل 1.5-1كغم /
ر�أ�س يومي ًا بالإ�ضافة �إلى كمية ب�سيطة من العلف املالىء جيد النوعية.
•تقدم �أعالف مركزة ذات قيمة غذائية عالية مع كمية قليلة من العلف املالىء ذو النوعية
اجليدة للنعاج يف الفرتة الأخرية من احلمل وذلك لأن  %70من منو اجلنني يحدث خالل
هذه املرحلة ويزيد حجم الرحم على ح�ساب الكر�ش لذلك تقدم كميات قليلة من الأعالف
املالئة ذات احلجم الكبري والقيمة الغذائية املنخف�ضة وتقدم كميات كبرية من العلف
املركز ذي القيمة الغذائية العالية ذات احلجم القليل.
•اال�ستمرار يف تغذية النعاج ب�شكل طبيعي (عليقة حافظة) وهي حامل يف ال�شهرين الثاين
والثالث وذلك بال�سماح لها بالرعي على بقايا احل�صاد وحما�صيل اخل�ضار مع تقدمي
0.25كغم  /ر�أ�س يومي ًا من ال�شعري �أو العلف املركز.
•جز ال�صوف للأغنام النظيفة يف يوم معتدل احلرارة خوف ًا من �إ�صابة الأغنام ب�ضربة
�شم�س مع مراعاة عدم �إطعام الأغنام قبل عملية اجلز ب�ساعات وبعد تغطي�س �أو ر�ش
الأغنام باملبيدات احل�شرية للتخل�ص من الطفيليات اخلارجية.
خلطة �سماد حملية
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�أخي املزارع� ،أخي املواطن
حماية للبيئة وبهدف اال�ستفادة من نواجت املزرعة �أو احلديقة املنزلية نن�صح مبا يلي:
•جمع نواجت التع�شيب و�أوراق الأ�شجار املت�ساقطة ونواجت ق�ص م�سطحات النجيل بالإ�ضافة
للثمار غري ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري ودفنها يف حفرة منا�سبة يف طرف املزرعة �أو
احلديقة.
•�إ�ضافة كمية قليلة من �سماد نيرتوجيني للمكونات وترطيبها وخلطها ثم �ضغطها وتغطيتها
بالبال�ستيك �أو الرتاب.
•�إ�ضافة كميات بنف�س الطريقة حلني امتالء احلفرة.
•ترطيب نهائي و�إغالق احلفرة ملدة �سنة ،بعدها تتحلل املكونات وت�صبح خلطة مالئمة
ال�ستعمالها مع الرتبة ك�سماد بلدي جيد.

بدائل املبيدات (�آمنة ،حتافظ على البيئة ،رخي�صة الثمن).
•الكربيت ال��زراع��ي (احل��د من احل�شرات املا�صة كاملن والذبابة البي�ضاء والعنكبوت
الأحمر).
•املبيدات ال�صابونية (ملكافحة املن والذبابة البي�ضاء) ويف�ضل التعفري بالكربيت بعد
الر�ش بال�صابون.
•امل�صائد الفرمونية (ا�صطياد ذكور احل�شرات باجلاذب اجلن�سي).
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�أخي املزارع:
•ميكنك البدء بالتقليم ال�صيفي لأ�شجار اللوزيات خا�صة ال��دراق والنكرتين والربقوق
ويقت�صر هذا التقليم على �إزالة النموات املت�شابكة خا�صة ما هو متجه منها نحو داخل
ال�شجرة وتزال هذه النموات كلي ًا با�ستثناء حوايل � 3سم عند قاعدة كل منو ملنع تك�شف
الأفرع الرئي�سية لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
•ا�ستمرار خف الثمار لال�شجار املثمرة كالدراق.
•�إزالة الأع�شاب من ب�ساتني الأ�شجار املثمرة ب�شكل م�ستمر ي�ؤدي �إلى حت�سني نوعية الثمار
املنتجة ملا له من �أثر يف تقليل مناف�ستها للنباتات على املاء والغذاء واحلد من انت�شار
الأمرا�ض.
•يق�ص الزعرت على ارتفاع �50-30سم على �أن يكون ارتفاع الق�ص حوايل �7سم عن
�سطح الأر�ض وقبل التزهري ويتم احل�صاد يف ال�صباح الباكر �أو يف امل�ساء تالفي ًا لأثر
ارتفاع درجات احلرارة.

•�أثناء قطف الثمار البندورة يف�ضل ا�ستعمال قفازات ويراعى الإبقاء على العنق مت�ص ًال
بالثمرة.
•ين�صح بقطف ثمار البندورة يف مرحلة اللون الأخ�ضر الفاحت للت�صدير للأ�سواق البعيدة
�أو عند التلون اخلفيف للأ�سواق املحلية القريبة �أو عند اكتمال التلون لال�ستهالك
املحلي والت�صنيع.
•عند فرز ثمار البندورة يجب التخل�ص من امل�صاب منها ب�آفات �أو جروح �أو ر�ضو�ض �أو
لفحة �شم�س �أو �أية �أ�ضرار �أخرى وتنظيفها من الأتربة و�أية �آثار عالقة بها.
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فول ال�صويا (احلبة الذهبية)
•حم�صول غذائي �صناعي علفي �سمادي .من نباتات العائلة البقولية.
•يعمل على تثبيت نيرتوجني اجلو وبالتايل يوفر يف �إ�ضافة الأ�سمدة النيرتوجينية للرتبة.
•حم�صول �صيفي يزرع بعد ح�صاد حم�صول القمح �أو بعد �إراحة الأر�ض.
•يحتاج الدومن للزراعة من  20-10كغم وين�ضج املح�صول بعد 100-80يوم.
•حتوي بذور ال�صويا  %35-15زيت  %50-30بروتني  %30-20كربوهيدرات بالإ�ضافة
للفيتامينات.
•يدخل يف �صناعة الأغذية كاخلبز واحللويات ،كما يدخل يف �صناعة الدهانات وال�صابون
والأوراق والأخ�شاب و�أفالم الت�صوير وغريها.
�إر�شادات متنوعة:
•الر�ش ب�أ�سمدة العنا�صر ال�صغرى لأ�شجار اللوزيات والتفاحيات.
•مراقبة احل�شرات والأمرا�ض على الأ�شجار واملحا�صيل والر�ش عند ال�ضرورة باملبيدات
املنا�سبة.
•ما زالت الفر�صة مالئمة لطالء حملول اجلري واجلنزارة ل�سيقان الأ�شجار املثمرة.
•توفري الري التكميلي لأ�شجار الزيتون بكميات متو�سطة وعلى فرتات متقاربة بهدف
حت�سني فر�ص عقد الثمار وتقليل ت�ساقط الأزهار وجفاف الثمار ال�صغرية.
•ا�ستمرار التطعيم بالعني للأ�شتال بامل�شتل وكذلك للأ�شجار الربية �أو املطلوب تغيري
�صنفها.
•ا�ستمرار تو�ضيع عناقيد العنب وذلك ب�إزالة الأوراق والأفرع التي تغطي العناقيد وتركها
تتدلى لأ�سفل مع مراعاة عدم تعري�ض القطوف اجلانبية لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
�أخي املزارع:
ً
�إذا تعذر تخزين املبيدات منف�صلة يف م�ستودع �آخر بعيدا عن الأ�سمدة فال �أقل من ف�صلهما
يف امل�ستودع الواحد وا�ستخدام البطاقات املل�صقة التي تبني املعلومات اخلا�صة بكل منهما
من حيث النوع واال�ستعمال وتاريخ ال�صالحية ودرجة اخلطورة.
اجعل قرار ر�ش املبيدات مبني ًا على زيارة املزرعة �أو البيت البال�ستيكي وتدوين املعلومات
اخلا�صة بحركة و�أعداد احل�شرات.
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�أخي مربي الدواجن:
�إن اختيارك للأعالف جيدة النوعية وتخزينها جيد ًا يعطي �أف�ضل النتائج لذلك احر�ص على
تخزين الأعالف ح�سب الأ�س�س التالية:
•ت�أكد من خلو الأعالف من التلف �أو الرطوبة �أو التعفن �أو الت�سو�س.
•عبىء الأعالف يف عبوات نظيفة جافة مل ي�سبق ا�ستعمالها.
خال من الرطوبة ،جيد التهوية ،بارد.
•ت�أكد �أن امل�ستودع جاف ٍ
•ال تع ّر�ض املادة العلفية املخزنة �إلى �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
•�أبعد املادة العلفية املخزنة عن م�صادر التلوث كالأ�سمدة واملبيدات.
•ال ت�سمح للقوار�ض والطيور الربية بالو�صول �إلى امل�ستودع.

كيف تعرف الدجاجة التي توقفت عن البي�ض؟
الأع�ضاء الواجب
مراقبتها

الدجاجة
التي تبي�ض

الدجاجة التي
توقفت عن البي�ض

�صغري �شاحب ومق�شب
كبري و�أحمر ووهاج
•العرف
ناعمتان
ملاعتان
•العينان
عري�ض وم�ستطيل ورطب �ضيق وم�ستدير ونا�شف
•البطن
�أ�صفر غامق �أو داكن
�أ�صفر باهت �أو �شاحب
•املنقار
�أ�صفر غامق �أو داكن
�أ�صفر باهت �أو �شاحب
•لون جلد الأرجل والأظافر
•ال �ع �ظ �م �ت��ان ال �ظ��اه��رت��ان يف متفتحة ،تبعد العظمة عن �ضيقة ،قريبة لبع�ضها البع�ض وال
الأخرى م�سافة � 4-2أ�صابع يدخل فيها �أكرث من ا�صبع واحد
امل�ؤخرة

65

دليل املزارع ال�سنوي 2011

�شهر �أيار  -مايو

ن�صائح ت�سويقية
•�إن عملية الفرز الأويل للثمار ال�سيئة وامل�صابة توفر عليك تكاليف العبوات والنقل والتعبئة
بالإ�ضافة �إلى املحافظة على جودة الثمار و�إطالة عمرها الت�سويقي.
•من ال�ضروري �أن يتم ا�ستبعاد الثمار امل�صابة باجلروح والت�شققات ولفحة ال�شم�س لأنها
بيئة �صاحلة لنمو الأمرا�ض عليها ومن ثم انت�شارها �إلى الثمار ال�سليمة يف العبوة الواحدة.
•ثمار اخل�ضار والفواكه ح�سا�سة و�سريعة التلف فعاملها بلطف عند القطف واجلمع يف
احلقل والتعبئة يف العبوات وخالل عمليات النقل والعر�ض والبيع.
�أ�صدر املركز الوطني العديد من الن�شرات حول طرق االنتاج والتعامل مع املنتجات �أثناء
وبعد احل�صاد ،للمزيد من املعلومات يرجى الرجوع الى موقع املركز الإلكرتوين.

تو�صية الزراعات املحمية:
�أخي مزارع اخل�ضار:
عند بداية ظهور ح�شرات املن والعنكبوت الأحمر ف�إنه ين�صح بجمع الأوراق امل�صابة والتخل�ص
منها بد ًال من الت�سرع يف ر�ش املبيدات الكيماوية مع املراقبة امل�ستمرة.
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مدار�س املزارعني احلقلية و�سيلة �إر�شادية ت�شاركية
تعتمد على الت�شارك بني املزارعني واملر�شدين والباحثني.

�أ�سا�س التعلم هو التعلم عن طريق التجربة.احلقل هو �أكرث مكان منا�سب للتدريب.مدر�سة املزارعني احلقلية مدر�سة بدون جدران.-حتليل النظام البيئي الزراعي �أ�سا�س اتخاذ قرار التدخل يف املكافحة.
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

�أخي مزارع الأغوار:
�إن ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف تعقيم ومكافحة �آفات الرتبة الزراعية يحقق ما يلي:
•توفري يف كلفة التعقيم.
•�سهولة يف التنفيذ.
•�أمان يف اال�ستعمال.
•حماية للبيئة الزراعية.
ميكن ا�ستعمال البال�ستيك الأبي�ض ال�شفاف يف عملية التعقيم ال�شم�سي كما ميكن ا�ستعمال
�أغطية البال�ستيك الأ�سود غري املثقب (املل�ش) وامل�ستخدم �أ�ص ًال لزراعة اخل�ضار يف البيوت
البال�ستيكية والزراعة املك�شوفة.
تتلخ�ص خطوات التعقيم ال�شم�سي با�ستخدام الأغطية البال�ستيكية غري املثقبة مبا يلي:
1 .1حت�ضري الرتبة :ريها ري ًا ثقي ًال (رب�ص) ثم حرثها بعد وفرها ثم عمل امل�صاطب الطولية
والت�سميد وتوزيع �أنابيب الري بالتنقيط وجتربة �أنابيب الري.
2 .2تغطية الرتبة بال�شرائح الطولية و�شد ال�شرائح قبل تثبيت حوافها اجلانبية يف �أتالم على
جانبي امل�صطبة (يجب �أن تكون ال�شرائح مال�صقة متام ًا للرتبة).
3 .3ري الرتبة بالتنقيط مرة كل ثالثة �أ�سابيع.
4 .4بعد �شهرين مع بداية املعاملة ت�صبح الرتبة معقمة جاهزة للزراعة ويتم تثقيب
البال�ستيك الأ�سود يف مكان زراعة البذور �أو الأ�شتال.
ونذكر ب�أن فرتة التغطية حتتاج حلوايل �شهرين من �أ�شهر ال�صيف وتزداد فعالية التعقيم مع
زيادة فرتة التغطية وارتفاع درجة احلرارة.
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م�شروع تفريخ اال�سماك يف حمطة �شرحبيل
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�أخي مربي املا�شية:
•يف مرحلة احلمل الأولى للنعاج يجب اال�ستمرار بعملية الدفع الغذائي للنعاج ال�ضعيفة
والهزيلة كما يجب عدم �إرهاق النعاج �أو �إخ�ضاعها لأي نوع من الإجهاد (الرعي مل�سافات
طويلة ،اخلوف ،عدم �إطعامها ب�شكل جيد) يف هذه الفرتة احلرجة لأن هذه العوامل قد
ت�ؤدي �إلى عدم ثبات احلمل.
•يف�ضل بقاء كبا�ش التلقيح مع النعاج ملدة ثالثة دورات �شبق على الأقل (� 8أ�سابيع) للتزاوج
حتى تعطى النعاج التي مل يثبت حملها يف التلقيحة الأولى فر�صة احلمل يف التلقيحات
الثانية �أو الثالثة ،وتعزل الكبا�ش بعد ذلك عن القطيع.
•�أثناء مرحلة احلمل الأولى ت�ستمر تغذية النعاج ب�شكل عادي (تقدم لها عليقة حافظة)
وذلك بال�سماح لها بالرعي على بقايا احل�صاد مع تقدمي جزء ب�سيط من العلف املركز
مبعدل 0.250كغم /ر�أ�س يومي ًا.
•ين�صح ب�إعطاء فيتامني  Eوال�سيلينوم لرفع ن�سبة اخل�صوبة مع مراعاة التقيد بالن�سبة
املو�صى بها.
�أخي •املزارع:
•ا�ستمرار تطعيم ال�شجرة املثمرة بهدف تغيري ال�صنف.
•ا�ستمرار ت�سميد �أ�شجار الب�ساتني املروية بالعنا�صر الغذائية الرئي�سية �أما العنا�صر
النادرة فت�ضاف عند احلاجة فقط.
•ما زال الوقت مالئم ًا لطالء �سيقان �أ�شجار املزرعة مبحلول اجلري وكربيتات النحا�س
(اجلنزارة).

•موعد ح�صاد حم�صول الب�صل.
•موعد ح�صاد الكو�سا البعلية.
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�أخي املواطن:
�إن من �أهم �أ�سباب حرائق الغابات رمي �أعقاب ال�سجائر امل�شتعلة من نوافذ ال�سيارات �أو
ا�شتعال النريان بق�صد الطهي �أو التخل�ص من الأع�شاب والأ�شواك يف الأرا�ضي املجاورة
للغابات.
لقد زودتك الغابات باملتعة واجلمال واملياه والظالل فهل يكون اجلزاء �إ�شعال النار فيها؟!
احلامول
•ينت�شر على حما�صيل اخل�ضار مثل امللوخية والب�صل والبطيخ وال�شمام كما ينت�شر على
�أ�شجار الفاكهة كالزيتون واحلم�ضيات والعنب والتفاح.
•يتكاثر بوا�سطة البذور التي تنمو مع توفر الرطوبة على �سطح الرتبة ونظر ًا حلاجته
للإ�ضاءة فاحلامول يت�سلق قمم الأ�شجار ويهاجم النموات احلديثة من النبات.
�أهم طرق املكافحة:
•القلع اليدوي:
•الدورة الزراعية – حتتاج ملراقبة بعد زراعة العائل.
•احلراثة العميقة .ال �سيما بعد االنتهاء من ح�صاد حم�صول العائل.
•املكافحة املتكاملة (زراع��ة بذور نقية ،تنظيف املحا�صيل وجتنب و�صولها �إلى احلقول
املوبوءة ،تنظيف الآالت الزراعية ،تنظيف قنوات الري ،مكافحة مو�ضعية ،منع �إ�ضافة
ال�سماد غري املختمر للمحا�صيل والأ�شجار املثمرة).
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
�إن الغابات تلعب دور ًا حا�سم ًا يف حماربة تغيري املناخ وتلتقط وتخزن كميات من
الكربون الذي يلوث اجلو ويرفع حرارة الأر�ض.
�أخي مربي النحل:
•متابعة فرز الع�سل مع فح�ص اخلاليا با�ستمرار.
•توفري التهوية الالزمة للخاليا وذلك بفتح مداخل اخلاليا بالكامل.
•توفري املاء البارد للنحل.
•�إمكانية تق�سيم اخلاليا بعد الفرز.
•بدء فرز الع�سل يف املناطق ال�شفوية.
•اال�ستمرار يف مكافحة الدبابري و�آفات النحل.
•�إذا الحظت �أن بع�ض الطوائف فقدت ملكاتها �أثناء عملية الفح�ص �أو الفرز ميكنك
تعوي�ض ملكاتها من الطرود التي �سبق و�أن ق�سمتها حتى ال تعطل الطائفة �أو �إدخال ملكات
جديدة ملقحة.
�أخي املزارع:
•ت�شقق ثمار الرمان من الأمرا�ض الف�سيولوجية التي قد تعود �إلى عدم انتظام عمليات
الري وذلك بتعطي�ش الأ�شجار ثم �إعطائها كمية كبرية من املاء �أو �سقايتها يف فرتات غري
منتظمة .وميكن التغلب على هذا املر�ض بتنظيم �أعمال الري و�إعطاء ريات متقاربة يف
�أوقات احلر ال�شديد.
•عند ظهور احل�شرات الق�شرية على �أ�شجار الزيتون ين�صح بر�شها بالزيت ال�صيفي مع
مراعاة التقليل من ا�ستعمال املبيدات احل�شرية املختلفة التي تق�ضي على احل�شرات النافعة.
•موعد مالئم لتطعيم الف�ستق احللبي.
•مكافحة ذبابة ثمار الزيتون با�ستعمال امل�صائد الغذائية والتي تقلل ن�سبة احل�شرات
ال�ضارة بالإ�ضافة �إلى حتديد املوعد املالئم �إلى الأ�شجار وذلك با�ستخدام املعادلة 7
ح�شرات  /م�صيدة واحدة � 7 /أيام.
•ح�صاد القمح وال�شعري يف املناطق املرتفعة ،يجب مراعاة �شروط التخزين اجليدة للبذار.
�أخي املواطن:
الغابات ت�ساهم يف �إن�ت��اج الأخ�شاب وال�غ��ذاء (الثمار) والتوابل والزيوت
والأعالف والدباغات والعالجات والع�سل.
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الربوكلي
•�أحد اخل�ضراوات التي �أدخلها البحث العلمي للأردن.
•خفيف وه�ضمه �سهل ينا�سب جميع الأعمار حمتواه من الطاقة قليل لذلك فهو منا�سب
لربامج تخفيف الوزن.
•غني بفيتامني  Cوفيتامني  Aوفيتامني  Kوكلما كان
طازج ًا كان �أكرث تركيز ًا وفائدة باملواد النافعة فيه.
•ي�ساهم يف خف�ض �ضغط الدم.
•�أف�ضل طريقة لتناوله طازج ًا مع ال�سلطات �أو طبخه
بالبخار ملدة  5دقائق.
�أخي مربي الدواجن:
من الطرق التي ميكن ا�ستخدامها خلف�ض درجة احلرارة داخل الربك�سات وبالتايل جتنب
الت�أثري ال�ضار للحرارة على الطيور ما يلي:
•ر�ش املياه على �أ�سقف الربك�سات وجدرانها من اخلارج.
•ر�ش املياه حول البيوت �أثناء �ساعات النهار احلارة.
•تخفيف �سمك الفر�شة.
•�سحب الأعالف من �أمام الطيور �أثناء �ساعات الظهرية وا�ستبدالها بكميات �إ�ضافية من
املياه الباردة ن�سبي ًا وتزويد الطيور بكميات كافية من الأعالف �صباح ًا ويف الليل.
•ر�ش رذاذ املاء داخل الربك�سات على �أن ال يتم ترطيب الفر�شة (الر�ش �إلى �أعلى).
•تقليل عدد الطيور يف املرت املربع الواحد.
•زيادة حركة الهواء داخل بيوت الدجاج.
�أخي املزارع:
ي�صيب حفار جذور اللوزيات (الكابنود�س) �أ�شجار اللوزيات وت�ؤدي الإ�صابة �إلى موت
الأ�شجار ال�ضعيفة .وملقاومة احلفار يجب تقوية الأ�شجار بالري والت�سميد وجمع اخلنف�ساء
باليد يف ال�صباح الباكر حيث تكون ك�سولة خالل �أ�شهر ني�سان و�أيار وحزيران �أما الريقات
فيجب مقاومتها قبل و�صولها للجذور با�ستخدام مبيد ح�شري مالئم� .شهر حزيران.
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�أخي املزارع:
من عالمات ن�ضج حم�صويل امل�شم�ش والدراق:
•�سهولة انف�صال الثمرة عن حاملها.
•و�صول الثمار �إلى احلجم واللون وال�شكل املميز لل�صنف.
•اختفاء الطعم احلام�ض والقاب�ض وظهور الطعم والنكهة املميزة لل�صنف.
•�سهولة انف�صال الطبقة اللحمية عن البذور يف بع�ض الأ�صناف.
•نق�ص �صالبة الثمار �إلى احلد املنا�سب مع الأخ��ذ بعني االعتبار طول الفرتة الزمنية
الالزمة لو�صول الثمار للم�ستهلك.
دوار ال�شم�س:
ي�ستخرج من بذور عباد ال�شم�س زيت ًا ي�ستعمل للطبخ وت�ستعمل ك�سبته كعلف للحيوان و�أوراقه
لتغذية الأبقار و�أزهاره للنحل وي�ستخدم عباد ال�شم�س كم�صدات للرياح يف حقول اخل�ضار
ال�صيفية وميكن زراعة عباد ال�شم�س يف املناطق البعلية التي يزيد معدل �أمطارها ال�سنوي عن
( )300ملم ،وذلك اعتبار ًا من منت�صف �آذار ،ومتتد الزراعة �إلى منت�صف �أيار يف املناطق
املروية ويحتاج الدومن ( )3-2كغم /بذور وتزرع على خطوط امل�سافة بينها (� )70-50سم
وامل�سافة بني النبتة والأخرى (� )30-25سم تقريب ًا.
اال�سكدنيا (امل�شم�ش الهندي)
•حتتاج ملناطق دافئة �شتا ًء ومعتدلة يف ال�صيف
تت�أثر بال�صقيع الربيعي.
•تنجح زراعتها يف الأرا��ض��ي الطينية اخل�صبة
اخلفيفة جيدة ال�صرف.
•يزيد الإنتاج مع زيادة الأ�صناف يف الب�ستان الواحد.
•التكاثر بالبذرة للأ�صناف اجليدة (يف�ضل التطعيم على الأ�صول البذرية للأ�سكدنيا).
•يقدر �إنتاج ال�شجرة الواحدة نحو 60كغم.
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�أخي مربي النحل:
الدبابري تفرت�س النحل ال�سارح وهو يجمع الرحيق �أو
املاء وبالتايل تقلل من �إنتاج الع�سل كما ت�ضعف اخللية
وقد تدمرها متام ًا عندما تهاجمها مبا�شرة .وملقاومة
الدبابري نن�صح بالبحث عن �أوك��اره��ا و�صب كمية من
ال�سوالر �أو الكاز على هذه الأوكار .كما ميكن ا�ستخدام
م�صائد الدبابري التي تو�ضع فيها طعوم كال�سردين �أو
بقايا ال�شمع املفروز وغريها.
لربة املنزل:
•بعد �شراء البي�ض النظيف اخل��ايل من الت�شققات وال��روائ��ح الكريهة يجب خزنه يف
الثالجة لأنه يفقد طعمه الطبيعي ب�سرعة يف درجة حرارة الغرفة ولكن ال ين�صح بحفظه
يف الثالجة �أكرث من ع�شرة �أيام لأن ذلك ي�ؤدي �إلى متزق الغالف املحيط بال�صفار وقلة
لزوجة البيا�ض و�إلى اختالطهما عند ك�سر البي�ضة للطهي.

•تخزن احلبوب اجلافة كالقمح والعد�س والفول والأرز وكذلك يخزن الطحني وال�سكر
وامللح يف املنزل يف جو الغرفة يف مكان جاف معتدل احلرارة ويف�ضل تعبئتها يف �أواين
نظيفة جافة متام ًا من البال�ستيك وذات �أغطية حمكمة� ،أما الزيوت والدهون فتخزن
يف املنزل يف �أوعية زجاجية ذات �أغطية حمكمة ويجب عدم تعري�ضها للهواء �أو احلرارة
العالية �أو ال�ضوء حتى ال تف�سد.
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�أخي مربي الأبقار:
من الأف�ضل تقدمي املادة العلفية املركزة واملادة العلفية املالئة مع ًا للأبقار احللوب بد ًال من
�إطعام كل مادة على حدى وذلك لتح�سني ا�ستهالك الأعالف وحت�سني عملية التخمري داخل
الكر�ش كما �أنه من الأف�ضل تقدمي الأعالف على وجبات يرتاوح عددها من  5-4وجبات متتد
ما بني اخلام�سة �صباح ًا �إلى الثامنة م�ساء يومي ًا.
�أخي مزارع احلبوب ال�شتوية:
�إن تبوير �أر�ضك بعد زراعتها قمح ًا يف املناطق التي يزيد معدل �أمطارها ال�سنوي عن  300ملم
هو خ�سارة �شخ�صية لك وخ�سارة وطنية .فقد �أثبتت جتارب املركز الدويل للبحوث الزراعية
يف املناطق اجلافة جناح زراعة البقوليات بعد القمح يف تلك املناطق .كما �أثبتت التجارب �أن
القمح املزروع بعد البقوليات يزيد �إنتاجه بعد �إراحة الأر�ض �أو تبويرها.
�أخي مربي املا�شية� .أخي مربي الأبقار:
احلمى القالعية من الأمرا�ض الوبائية التي ت�صيب احليوانات ذات الأظالف ومنها الأبقار
وال�ض�أن واملاعز فت�ؤدي �إلى انخفا�ض �إنتاجها وبالتايل خ�سارة املربي .ومن �أعرا�ض احلمى
القالعية ارتفاع درجة حرارة احليوان وظهور برثات بالفم وعلى جانبي الل�سان ويف اللثة مع
�إفرازات لعابية وفقدان ال�شهية وقد تظهر البرثات على حلمات ال�ضرع وبني الظلفني م�سببة
العرج للحيوان .وينت�شر هذا املر�ض عند اختالط احليوانات ال�سليمة بامل�صابة �أو بتناول
�أعالف �أو مياه ملوثة و�أحيان ًا بوا�سطة الهواء .وللوقاية من هذا املر�ض نن�صحك مبراجعة
ق�سم البيطرة يف مديرية الزراعة مبنطقتك لتطعيم حيواناتك باللقاح الوبائي.
�إر�شادات بيئية
•ال�شواء داخل الغابات = �سبب رئي�سي حلرائق الغابات.
•ا�ستعمالك للأكيا�س القما�شية = تقليل تلويث البيئة بالبال�ستيك.
•قطع �شجرة = قتل كائن حي وتخريب البيئة.
•ا�ستخدام القطط وامل�صائد بد ًال من ال�سم لل�سيطرة على الفئران والقوار�ض = توفري
مادي  +و�سيلة �آمنة.
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�أخي املزارع:
ذبابة ثمار الزيتون من احل�شرات ال�ضارة التي ت�صيب ثمار الزيتون وت�ؤدي �إلى ت�ساقطها
ونق�ص الإنتاج ورداءة نوعية الزيت ومن �أهم �إج��راءات املكافحة جمع الثمار املت�ساقطة
وامل�صابة وحرقها وحراثة الب�ستان بعد انتهاء املو�سم حراثة �سطحية للق�ضاء على احل�شرات
املوجودة يف الرتبة وكذلك احلراثة يف نهاية ف�صل ال�شتاء �أما املكافحة با�ستخدام املبيدات
فتتطلب مراقبة م�ستوى الإ�صابة قبل مبا�شرة الر�ش وملزيد من املعلومات يرجى االت�صال
باملر�شد الزراعي يف منطقتك.

ما هي الزراعة الع�ضوية؟
�إدارة نظام الإنتاج البيئي الزراعي التي ت�شجع وحت�سن التنوع ون�شاطات �أحياء الرتبة
وتقليل ا�ستعماالت املدخالت من خارج املزرعة.
ما هي �أهداف الزراعة الع�ضوية؟
•�إنتاج �سلع ذات قيمة غذائية عالية باال�ستفادة من الإمكانات املتاحة لأق�صى درجة.
•التكامل النباتي واحليواين البيئي.
•ت�شجيع وجود نظام حيوي متوازن داخل املزرعة (املقاومة احليوية).
•التعامل مع املادة الع�ضوية والعنا�صر الغذائية كنظام مغلق (تدوير املنتجات).
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خف الثمار “اليدوي”
(دراق ،نكرتين ،م�شم�ش ،برقوق ،جرنك ،تفاح،
�أجا�ص.)...
ما هو اخلف؟
تقليل حمل ال�شجرة الغزير من الثمار.
ملاذا اخلف؟
•يحقق توازن يف توزيع الثمار على الأفرع وعلى ال�شجرة.
•يقل من ظاهرة تبادل احلمل “املعاومة”.
•يحد من �إنتاج الثمار غري املطابق للموا�صفات من حيث احلجم ال�صغري ،واللون
والطعم.
•يحد من تديل الأفرع وتك�سرها نتيجة احلمل العزير.
ما هي �شروط اخلف؟
•اختيار فرتة ما بعد الت�ساقط الطبيعي (نهاية �أيار – منت�صف حزيران).
•مراعاة الأولوية يف اخلف للثمار ال�ضعيفة وال�صغرية واملتزاحمة.
•مراعاة التوزيع على الفرع وعلى ال�شجرة عموم ًا.
•مراعاة مدى قوة الأ�شجار وحالتها العامة وتوفر احتياجاتها.
تو�صية الزراعات املحمية
�أخي مزارع اخل�ضار:
•ملزارعي اخل�ضار وخا�صة اخليار يف املناطق املرتفعة يف هذه الفرتة والتي يطلق على
موعد زراعتهم با�سم “الزراعة املحرية” لوقوعها بني زرعتني �أ�سا�سيتني الأول��ى يف
�شهر �آذار والثانية يف �شهر متوز �أو �آب ،يف هذه الفرتة يبد�أ ن�شاط احل�شرات ولذلك من
ال�ضروري �إحكام �إغالق البيوت البال�ستيكية بعد الزراعة مبا�شرة بال�شا�ش وذلك بتثبيته
على مداخل البيت وعلى فتحات التهوية بالطريقة ال�صحيحة حتى مننع دخول احل�شرات
وبالتايل نقلل ر�ش املبيدات.
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

•اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية يف منطقة الأغوار لتعقيم الأر�ض الزراعية.
•ا�ستمرار ح�صاد احلبوب وحراثة �سطحية للأر�ض بعد احل�صاد.
•مقاومة �آفات العنب الهامة (دودة ثمار العنب ،البيا�ض الدقيقي) .وين�صح با�ستعمال
امل�صائد اجلن�سية (الفرمونية) لتحديد موعد ظهور احل�شرات وكثافتها ور�شها بالوقت
واملبيد املالئمني اعتماد ًا على املعادلة 5( :ح�شرات “العثة”  /م�صيدة واحدة � 7 /أيام).

ملربي النحل:
•تهوية خاليا النحل وتظليلها والعناية بالطرود احلديثة.
•�إ�ضافة الرباويز ملنع االزدحام ،التق�سيم ،توفري املاء.
•قطف الع�سل يف املناطق اجلبلية ومتابعة �إنتاج الغذاء امللكي مع مراعاة منع ظاهرة
ال�سرقة �إذا كان املرعى جاف ًا.
لربة املنزل:
الوقت مالئم لتجفيف الفواكه (عنب ،ت�ين)..
وكذلك اخل�ضار (بامياء ،ملوخية ،ب�ن��دورة)...
الفرتة مالئمة ل�صنع املربيات (م�شم�ش ،فراولة،
تني ،دراق.)...
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�أخي املواطن:
ين�ص قانون الزراعة على منع قطع الأ�شجار احلرجية �أو تقليمها �أو نقل مادة حرجية
�أو الرعي يف الغابات بدون احل�صول على ترخي�ص م�سبق ويفر�ض القانون عقوبات على
املخالفني.
كذلك ال يجوز �إ�شعال النريان داخل الغابات وحتت الأ�شجار املزروعة على جوانب
الطرق بق�صد الطهي �أو لأي غر�ض �آخر.
�إن احلفاظ على الغابات والأ�شجار م�س�ؤولية جماعية الواجب يحتم علينا زراعة �أ�شجار
جديدة ف�إن مل ي�ستطع املواطن �أن يزرع فال �أقل من �أن مينع قطع الأ�شجار املزروعة و�أن
يحافظ عليها من الأخطار الأخرى كاحلرائق.
�أخي مربي الأبقار:
•من الأف�ضل تقدمي املادة العلفية املركزة واملادة العلفية املالئة مع ًا للأبقار احللوب
بد ًال من �إطعام كل مادة على حدى وذلك لتح�سني ا�ستهالك الأعالف وحت�سني عملية
التخمري داخل الكر�ش كما �أنه من الأف�ضل تقدمي الأع�لاف على وجبات يرتاوح
عددها من  5-4وجبات متتد ما بني اخلام�سة �صباح ًا �إلى الثامنة م�ساء يومي ًا.
•موعد التلقيح اال�صطناعي للأبقار.
•متابعة نظافة وتهوية حظائر الأبقار.
•توفري امل�ساحات املظللة اخلارجية للأبقار.
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�إر�شادات عامة:
•ا�ستمرار ر�ش �أ�سمدة العنا�صر ال�صغرى للحم�ضيات ويف�ضل ر�شها يف الأي��ام املعتدلة
احلرارة عند ال�شروق �أو م�ساء.
•ا�ستمرار تطعيم الأ�شجار املرغوب تعديل �أ�صنافها مثل اللوزيات والزيتون.
•ا�ستمرار �أعمال التقليم ال�صيفي للأفرع املت�شابكة واجلافة و�إزالة الطرود املائية التي
تزيد من ت�شابك الأجزاء الداخلية للأ�شجار.
•ا�ستمرار التع�شيب يف ب�ساتني الأ�شجار واحلدائق املنزلية.
•توفري الرطوبة لنباتات الزينة الداخلية.
•من الآفات التي ت�صيب �أ�شجار التني ح�شرة التني ال�شمعية التي ت�ضعف الأ�شجار وت�ش ّوه
الثمار وهي ح�شرة �صغرية فنجانية ال�شكل لونها رمادي فاحت ي�صل طولها �إلى ()2ملم
وميكن مالحظتها على الأ�شجار امل�صابة اعتبار ًا من  15ني�سان �إلى � 15أيار قبل �أن تغطي
نف�سها بطبقة �شمعية �سميكة وهي الفرتة املنا�سبة للق�ضاء عليها با�ستخدام �أحد املبيدات.
ويكرر الر�ش من منت�صف متوز �إلى منت�صف �آب املبيدات املتخ�ص�صة ،مع �ضرورة االنتباه
لعدم �أكل الثمار قبل مرور �أ�سبوعني على الأقل من تاريخ الر�ش وح�سب نوع املبيد امل�ستعمل.
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الهالوك:
•من �أخطر النباتات الزهرية على املحا�صيل اخل�ضرية (باذجنان ،بندورة ،بطاطا،
كو�سا) وكذلك على الأ�شجار املثمرة كالرمان.
•يتكاثر بوا�سطة البذور وينت�شر بوا�سطة الرياح وحيوانات املزرعة.
•�أهم طرق املكافحة:
القلع باليد.
ا�ستخدام الدورة الزراعية (وهي غري عملية).
الت�سميد النيرتوجيني املتوازن.
املكافحة الكيماوية (طريقة مكلفة و�ضارة بالبيئة).
التعقيم ال�شم�سي ،وهي طريقة ذات كفاءة عالية و�آمنة وغري مكلفة.

•عالمات ن�ضج البطيخ ..هي جفاف املحالق من عنق الثمرة مع حتول اجلزء املال�صق
للرتبة من ق�شرة الثمرة �إلى اللون الأ�صفر الفاحت مع �صعوبة خد�شها بالأظافر،تن�ضج
الثمار بعد  120-90يوم من الزراعة وذلك ح�سب ال�صنف.
•عند حتميل اخل�ضار والفواكه يف و�سائط النقل يجب تغطية احلمولة حلمايتها من �أ�شعة
ال�شم�س املبا�شرة و�آثار الغبار �أثناء النقل والت�سويق.
•ل�سعات الربد حتدث تغري يف اللون �أو ت�شوه ًا يف الق�شرة �أو ن�ضج ًا غري طبيعي وغري مت�ساو
مع تزايد يف التعفن ب�سبب ن�شاط البكترييا والطفيليات.
•ر�ش التفاح قبل احل�صاد بعن�صر الكال�سيوم �أو غ�سل الثمار مبحلول الكال�سيوم بعد
احل�صاد يقلل من الإ�صابة مبر�ض الندبة املرة (ظهور بقع �سوداء على الثمار) �أثناء
التخزين مما يحافظ على جودة التفاح املخزن لفرتة �أطول.
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لربة املنزل:
حتفظ علب ع�صري البندورة مثل باقي املعلبات بحرارة الغرفة ولكن يراعى عدم تعر�ضها
لدرجات حرارة عالية.
كما حتفظ يف الثالجة عند الرغبة يف تناول الع�صري مربد ًا ويف حال عدم ا�ستهالك جميع
حمتويات الع�صري تنقل املحتويات الباقية �إلى وعاء زجاجي مغطى مثل مرطبان �أو ك�أ�س
وحتفظ يف الثالجة حلني اال�ستعمال.
ويحتوي ع�صري البندورة املعلب على فيتامينات و�أمالح معدنية �ضرورية ل�صحة اجل�سم.
وين�صح بتناول ع�صري البندورة عند القيام مبجهود ع�ضلي �شاق لتعوي�ض اجل�سم عن ال�سوائل
والأم�لاح التي يفقدها كما ميكن ا�ستعمال الع�صري املعلب يف الأطعمة ك�شوربة البندورة
وغريها.
�أخي مزارع الأغوار
�إن ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف تعقيم ومكافحة �آفات الرتبة الزراعية يحقق ما يلي:
توفري يف كلفة التعقيم.
�سهولة يف التنفيذ.
�أمان يف اال�ستعمال.
حماية للبيئة الزراعية.
ميكن ا�ستعمال البال�ستيك الأبي�ض ال�شفاف يف عملية التعقيم ال�شم�سي كما ميكن ا�ستعمال
�أغطية البال�ستيك الأ�سود غري املثقب (املل�ش) وامل�ستخدم �أ�ص ًال لزراعة اخل�ضار يف البيوت
البال�ستيكية والزراعة املك�شوفة.
تتلخ�ص خطوات التعقيم ال�شم�سي با�ستخدام الأغطية البال�ستيكية غري املثقبة مبا يلي:
 -1حت�ضري الرتبة :ريها ري ًا ثقي ًال (رب�ص) ثم حرثها بعد وفرها ثم عمل امل�صاطب الطويلة
والت�سميد وتوزيع �أنابيب الري بالتنقيط وجتربة �أنابيب الري.
 -2تغطية الرتبة بال�شرائح الطولية و�شد ال�شرائح قبل تثبيت حوافها اجلانبية يف �أتالم على
جانبي امل�صطبة (يجب �أن تكون ال�شرائح مال�صقة متام ًا للرتبة).
 -3ري الرتبة بالتنقيط مرة كل ثالثة �أ�سابيع.
 -4بعد �شهرين من بداية املعاملة ت�صبح الرتبة معقمة جاهزة للزراعة ويتم تثقيب البال�ستيك
الأ�سود يف مكان زراعة البذور �أو الأ�شتال.
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• �إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية للبيوت البال�ستيكية قبل عملية التعقيم ال�شم�سي لال�ستفادة
من عملية التعقيم يف تخمري ال�سماد وكذلك اال�ستفادة من احلرارة والأحما�ض الع�ضوية
الناجتة من عملية التخمري يف زيادة كفاءة التعقيم ال�شم�سي.
�أخي مربي النحل:
الدبابري تفرت�س النحل ال�سارح وهو يجمع الرحيق �أو املاء وبالتايل تقلل من �إنتاج الع�سل كما
ت�ضعف اخللية وقد تدمرها متام ًا عندما تهاجمها مبا�شرة .وملقاومة الدبابري نن�صح بالبحث
عن �أوكارها و�صب كمية من ال�سوالر �أو الكاز على هذه الأوكار .كما ميكن ا�ستخدام م�صائد
الدبابري التي تو�ضع فيها طعوم كال�سردين �أو بقايا ال�شمع املفروز وغريها.

ن�صائح ت�سويقية
•�إن عملية الفرز الأويل للثمار ال�سيئة وامل�صابة توفر عليك تكاليف العبوات والنقل والتعبئة
بالإ�ضافة �إلى املحافظة على جودة الثمار و�إطالة عمرها الت�سويقي.
•من ال�ضروري �أن يتم ا�ستبعاد الثمار امل�صابة باجلروح والت�شققات ولفحة ال�شم�س لأنها
بيئة �صاحلة لنمو الأمرا�ض عليها ومن ثم انت�شارها �إلى الثمار ال�سليمة يف العبوة الواحدة.
•ثمار اخل�ضار والفواكه ح�سا�سة و�سريعة التلف فعاملها عند القطف واجلمع يف احلقل
والتعبئة يف العبوات وخالل عمليات النقل والعر�ض والبيع.
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�أخي مربي الدواجن:
يف الطق�س احلار يقل ا�ستهالك ال�صي�صان للعلف وال ت�أخذ احتياجاتها الكافية من الربوتينات
والفيتامينات والأمالح املعدنية مما يقلل الإنتاج لذلك نن�صح مبا يلي:
•زيادة كمية مياه ال�شرب الباردة النظيفة مع زيادة عدد امل�شارب واملحافظة على املياه باردة.
•تظليل خزان املاء الرئي�سي �أو تغطيته ب�أكيا�س خي�ش وترطيبه با�ستمرار.
•�إ�ضافة الفيتامينات خا�صة فيتامني (ج  )C -مع الأمالح املعدنية �إلى الأعالف �أو مياه
ال�شرب بالكميات املطلوبة وح�سب تعليمات ال�شركات ال�صانعة املدونة عل العبوة.
•يف الأيام احلارة جد ًا ميكن و�ضع قوالب من الثلج يف خزان املاء الرئي�سي.
•�إعطاء علفة طازجة �صباحية و�أخرى م�سائية ورفع العلف من �أمام الطيور بقية اليوم
وخا�صة يف فرتة الظهرية لي�ساعد ذلك يف زيادة ا�ستهالك العلف.
•ميكن اللجوء لو�سائل التربيد اال�صطناعي يف حاالت احلر ال�شديد من خالل ر�ش املياه مع
احلر�ص على عدم تعري�ض الطيور للرتطيب �أو البلل.
•تهوية بيوت الدواجن �شريطة �أن تكون ال�شبابيك والفتحات مغطاة بال�شبك ملنع دخول
الطيور والقوار�ض واحل�شرات �إلى بيوت الدواجن.

�أخي املزارع
ي�ؤدي �إرتفاع درجات احل��رارة الى العديد من الأ�ضرار على حما�صيل اخل�ضار بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة حيث ي��ؤدي الى جفاف املجموع اخل�ضري للمحا�صيل وبالتايل
تعري�ض الثمار لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة والتي ت�ؤدي الى الإ�صابة بلطعة او ل�سعة ال�شم�س
وتدين نوعية الثمار و�سرعة ن�ضجها وتلفها و�إذا ما ترافق �إرتفاع درجات احلرارة مع عدم
�إنتظام الري ف�إنها ت�ؤدي الى ت�شقق وت�شوه �شكل الثمار و�إنخفا�ض جودتها و�سرعة �إ�صابتها
باالمرا�ض واحل�شرات كما انها ت�ؤدي الى ذبول النباتات وت�ساقط الأزهار والثمار .لذلك
يف�ضل يف حال �إرتفاع درجات احلرارة تظليل النباتات وتنظيم الري يف الفرتة امل�سائية من
اليوم ما امكن.
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�أخي املزارع:
ذبابة ثمار الزيتون من احل�شرات ال�ضارة التي ت�صيب ثمار الزيتون وت�ؤدي �إلى ت�ساقطها
ونق�ص الإنتاج ورداءة نوعية الزيت ومن �أهم �إج��راءات املكافحة جمع الثمار املت�ساقطة
وامل�صابة وحرقها وحراثة الب�ستان بعد انتهاء املو�سم حراثة �سطحية للق�ضاء على احل�شرات
املوجودة يف الرتبة وكذلك احلراثة يف نهاية ف�صل ال�شتاء �أما املكافحة با�ستخدام املبيدات
فتتطلب مراقبة م�ستوى الإ�صابة قبل مبا�شرة الر�ش وملزيد من املعلومات يرجى االت�صال
باملر�شد الزراعي يف منطقتك.
�إر�شادات �آمنة ال�ستخدام املبيدات
•تختلف فرتة الأمان من مبيد لآخر ومن حم�صول لآخر وتختلف يف الظروف املناخية
املختلفة ،وميكن معرفة فرتة الأمان بقراءة البطاقة املل�صقة على عبوة املبيد.
•�إذا حدث وان�سكب جزء من املبيد على الأر�ض �أثناء النقل �أو حت�ضري املبيد بادر �إلى
منع الأ�شخا�ص واحليوانات من االقرتاب �إلى املوقع و�ضع الرتاب �أو ن�شارة اخل�شب على
املبيد املن�سكب المت�صا�ص ال�سوائل .بعد ذلك قم بكن�سها ودفنها يف موقع ال ميكن �أن
ي�ؤدي �إلى م�صادر املياه وا�ستعمل مالب�س واقية �أثناء عمليات التنظيف.
•�إن اال�ستخدام الع�شوائي واملتكرر لنف�س املبيد الزراعي ي�ؤدي لظهور �سالالت من الآفات
مقاومة لت�أثري هذا املبيد بالإ�ضافة لزيادة كلفة املكافحة وتناق�ص الإنتاج.
•ن�ؤكد لك �أن �أف�ضل املبيدات لي�س دائم ًا �أغالها ثمن ًا ويف الأ�سواق مبيدات عديدة تباع
ب�أ�سعار خمتلفة وت�ستخدم ملكافحة نف�س الآفة.

�أخي املزارع:
�إذا تعذر تخزين املبيدات منف�صلة يف م�ستودع �آخر بعيد ًا عن الأ�سمدة فال �أقل من
ف�صلهما يف امل�ستودع الواحد وا�ستخدام البطاقات املل�صقة التي تبني املعلومات
اخلا�صة بكل منهما من حيث النوع واال�ستعمال وتاريخ ال�صالحية ودرجة اخلطورة.
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يف هذه الفرتة:
•التوقف عن التطعيم بالعني للأ�شجار املثمرة �أثناء موجات احلر.
•تغطية الف�سائل عند ا�شتداد احلرارة واال�ستمرار يف ري ف�سائل و�أ�شجار النخيل.
•مكافحة �آفات احلفارات على ا�شجار اللوزيات والتفاحيات والرمان والزيتون.
•ري �أ�شجار احلديقة املنزلية �صباح ًا �أو بعد املغيب بهدف تقليل تبخر املياه.
•البدء يف جمع وجتهيز الأ�سمدة الع�ضوية (داخل حفرة منا�سبة يف طرف املزرعة) متهيد ًا
ال�ستعمالها يف ت�سميد الأ�شجار املثمرة خالل ف�صل ال�شتاء.
•توفري الرطوبة اجلوية لنباتات الظل داخل املنازل وذلك بر�ش الأوراق باملياه بوا�سطة
بخاخ عند ارتفاع درجات احلرارة.
•جمع بذور الأ�شجار احلرجية مثل الكازواينا متهيد ًا لإكثارها.
•متابعة �إزالة الطرود املائية والنموات الربية والأغ�صان اجلافة وامل�صابة على الأ�شجار
املثمرة و�إتالفها.
•مكافحة �آفات العنب الرئي�سية و�أهمها البيا�ض الدقيقي ودودة ثمار العنب.
•ري �أ�شجار الزيتون يف املناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350ملم وكذلك �إذا
ظهرت عالمات العط�ش على الثمار.
•مكافحة الأع�شاب النامية بني الأ�شجار املثمرة.
•مكافحة الآفات والأمرا�ض الفطرية على حما�صيل اخل�ضار والفواكه.
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بدائل املبيدات (�آمنة ،حتافظ على البيئة ،رخي�صة الثمن).
•الكربيت ال��زراع��ي (احل��د من احل�شرات املا�صة كاملن والذبابة البي�ضاء والعنكبوت
الأحمر).
•املبيدات ال�صابونية (ملكافحة املن والذبابة البي�ضاء) ويف�ضل التعفري بالكربيت بعد
الر�ش بال�صابون.
•امل�صائد الفرمونية (ا�صطياد ذكور احل�شرات باجلاذب اجلن�سي).
تو�صية الزراعات املحمية
�أخي مزارع اخل�ضار
يف امل �ن��اط��ق امل��رت �ف �ع��ة ي���زداد
ن�شاط الذبابة البي�ضاء يف هذه
الفرتة وتكمن �أهمية هذه الآفة
على حم�صول اخليار بقدرتها
على نقل مر�ض فريو�سي يدعى
با�صفرار ع��روق اخليار وي ��ؤدي
الإ�صابة به ال�صفرار العروق يف
الأوراق و�إنتاج ثمار م�شوهة غري
قابلة للت�سويق .للحماية من هذا
املر�ض نن�صح بالت�أكد من نظام
الإغالق للبيت البال�ستيكي �سواء
البال�ستيك �أو ال�شا�ش وكذلك
التخل�ص من الأ�شتال امل�صابة يف
املراحل املبكرة ،لقد وجد �أن ر�ش
مدخل البيت فقط باملبيد املالئم
يكون كافي ًا وال يوجد حاجة لر�ش
كل البيت البال�ستيكي.
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املكافحة احليوية

م�صائد ح�شرية
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

�أخي املواطن
�إن من �أهم �أ�سباب حرائق الغابات رمي �أعقاب ال�سجائر امل�شتعلة من نوافذ ال�سيارات �أو
ا�شتعال ال�نران بق�صد الطهي �أو التخل�ص من الأع�شاب والأ�شواك يف الأرا�ضي املجاورة
للغابات.
لقد زودتك الغابات باملتعة واجلمال واملياه والظالل فهل يكون اجلزاء �إ�شعال النار فيها؟!
�أخي مربي املا�شية
•يف مرحلة احلمل الأولى للنعاج يجب اال�ستمرار بعملية الدفع الغذائي للنعاج ال�ضعيفة
والهزيلة كما يجب عدم �إرهاق النعاج �أو �إخ�ضاعها لأي نوع من الإجهاد (الرعي مل�سافات
طويلة ،اخلوف ،عدم �إطعامها ب�شكل جيد) يف هذه الفرتة احلرجة لأن هذه العوامل قد
ت�ؤدي �إلى عدم ثبات احلمل.
•يف�ضل بقاء كبا�ش التلقيح مع النعاج ملدة ثالثة دورات �شبق على الأقل (� 8أ�سابيع) للتزاوج
حتى تعطى النعاج التي مل يثبت حملها يف التلقيحة الأولى فر�صة احلمل يف التلقيحات
الثانية �أو الثالثة ،وتعزل الكبا�ش بعد ذلك عن القطيع.
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�أخي املزارع
لتجنب انت�شار الأمرا�ض واحل�شرات على الأ�شجار املثمرة يف املو�سم القادم يجب القيام
بالإجراءات التالية:
•التخل�ص من بقايا الثمار امل�صابة واملتواجدة على الأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها.
•جمع الأوراق والثمار املت�ساقطة على الأر�ض وحرقها.
•حراثة الرتبة حراثة �سطحية والتخل�ص من الأع�شاب لأنها ت�شكل ملج�أ للأمرا�ض
واحل�شرات املختلفة.
�أخي املزارع
•ري الأ�شجار املثمرة املزروعة بع ًال وذات احلمل الغزير (حتى بعد قطاف ثمارها)
وتهيئتها حلمل ال�سنة التالية.
•ت�سميد �أ�شجار الب�ساتني املروية ري ًا منتظم ًا بالأ�سمدة النيرتوجينية والبوتا�سية ال �سيما
�إذا كانت الأ�شجار حتمل حم�صو ًال وفري ًا.
•متابعة �إزالة الطرود املائية والنموات اجلافة واملت�شابكة يف ب�ستان الأ�شجار املثمرة.
•مراقبة دودة ثمار التفاح ودودة هريان العنب وذبابة ثمار الزيتون وكذلك مر�ض البيا�ض
الدقيقي على العنب والتفاح واللوزيات ونباتات الزينة.
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�أخي املزارع
الإحتياطات الواجب �إتباعها عند زراعة اال�شتال يف احلقل الدائم يف ظروف احلرارة املرتفعة
تعترب مرحلة الأ�شتال ملحا�صيل اخل�ضار من �أكرث املراحل ح�سا�سية وت�أثرا بالظروف املناخية
حيث ت�ؤدي �إرتفاع درجات احلرارة الى موت اال�شتال نتيجة للعط�ش حيث تكون جذورها غري
مت�أقلمة مع ظروف الرتبة املحيطة بالإ�ضافة الى املوت املفاجئ نتيجة ملالم�سة ال�سيقان
احل�سا�سة لال�شتال للرتبة مرتفعة احلرارة كما ميكن ان ي�ؤدي �إنت�شار امرا�ض الرتبة التي
تن�شط ب�إرتفاع درجات احلرارة الى موت الأ�شتال خا�صة يف الرتبة غري املعقمة لذلك ف�إن نقل
الأ�شتال يف مثل هذة الظروف يحتاج الى عناية خا�صة مع انه يف�ضل ت�أخري نقل اال�شتال الى
حني توقر الظروف املناخية املنا�سبة واهمها احلرارة املعتدلة.
من املتوقع ان يتم البدء بنقل اال�شتال خا�صة البندورة للزراعات املك�شوفة يف منطقة
غورال�صاايف
اما �أهم الإج��راءات التي يجب �إتباعها يف حال نقل الأ�شتال الى احلقل الدائم يف ظروف
�إرتفاع درجات احلرارة
•تق�سية الأ�شتال ما امكن يف امل�شاتل من خالل تعري�ضها للعط�ش وتخفيف ن�سبة التظليل
•نقل الأ�شتال بطريقة �صحيحة من امل�شتل بتغطيتها باخلي�ش املرطب ملنع جفافها اثناء
النقل
•رب�ص االر�ض املخ�ص�صة للزراعة باملياه قبل عملية الزراعة
•زراعة الأ�شتال يف الفرتة امل�سائية وعدم زراعتها يف الفرتة ال�صباحية
•ري اال�شتال بعد زراعتها ويف الفرتة امل�سائية فقط
•تق�سيه اال�شتال لدفعها الى تطوير جذور قويه .
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�أخي املزارع
•التوقف عن التطعيم بالعني خالل موجات احلر املتعاقبة واالنتظار للتطعيم اخلريفي
بالعني النائمة.
•ا�ستخدام امل�صائد يف مكافحة الدبابري يف املناطق املوبوءة.
•متابعة فرز الع�سل.
•مراقبة ح�شرات وفطريات العنب ور�شها قبل تقدم الإ�صابة.
•ري احلدائق العامة واحلدائق املنزلية وين�صح بالري يف ال�صباح الباكر �أو بعد مغيب
ال�شم�س.
�أخي مزارع التني:
•من الآفات التي ت�صيب �أ�شجار التني ح�شرة التني ال�شمعية التي ت�ضعف الأ�شجار وت�ش ّوه
الثمار وهي ح�شرة �صغرية فنجانية ال�شكل لونها رمادي فاحت ي�صل طولها �إلى ()2ملم
وميكن مالحظتها على الأ�شجار امل�صابة اعتبار ًا من  15ني�سان �إلى � 15أيار قبل �أن
تغطي نف�سها بطبقة �شمعية �سميكة وهي الفرت املنا�سبة للق�ضاء عليها با�ستخدام �أحد
املبيدات املتخ�ص�صة .ويكرر الر�ش من منت�صف متوز �إلى منت�صف �آب مع �ضرورة
االنتباه لعدم �أكل الثمار قبل مرور �أ�سبوعني من تاريخ الر�ش وح�سب نوع املبيد.
لربة املنزل:
•ال��وق��ت م�لائ��م لتجفيف ال �ف��واك��ه
(ع �ن��ب ،ت�ي�ن )..وك��ذل��ك اخل�ضار
(بامياء ،ملوخية ،بندورة.)...
•ال �ف�ت�رة م�لائ �م��ة ل���ص�ن��ع امل��رب �ي��ات
(م�شم�ش ،فراولة ،تني ،دراق.)...
•ال��ف�ت�رة م�لائ �م��ة ل�لا� �س �ت �ف��ادة من
ثمار ال��رم��ان املت�شققة (الأ�صناف
احلام�ضة) ب�صنع دب�س الرمان.
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نباتات �سامة
•ثمار الفول ( الأكل املبا�شر للثمار اخل�ضراء ) ...تك�سري يف كريات الدم.
•بذور اخلروع ..تخرث يف الدم.
•نبات الدفلة ...ت�ؤثر على القلب.
•بذور الأكا�سيا الكاذبة (روبينيا) ت�سمم من �أكل البذور �سيما الأطفال.
•قثاء احلمار ...جميع �أجزاء النبات �سامة للإن�سان.
ن�صائح لتجنب النباتات ال�سامة
•تعليم الأطفال منذ ال�صغر بعدم و�ضع �أي جزء من النبات يف الفم.
•ال تفرت�ض �أن عملية طهي النباتات ال�سامة يزيل املادة ال�سامة منها.
•جتنب النباتات التي حتتوي �سوائل حليبية.
•جتنب مل�س �أو �أكل الفطر الربي.
•ا�ستمرار تع�شيب املحا�صيل املختلفة لتقليل املناف�سة.
•توفري التظليل حلظائر الأبقار.
•توفري الرطوبة اجلوية لنباتات الزينة الداخلية داخل املنزل عن طريق ر�ش الأوراق
باملياه ر�ش ًا رذاذي ًا بوا�سطة بخاخ ال �سيما �أثناء موجات احلر.
�أخي مزارع اللوزيات
•مراقبة حفار ج��ذور ال�ل��وزي��ات “الكابنود�س”
وقتل احل�شرات الكاملة “اخلناف�س” بوا�سطة
جمعها خالل �أ�شهر الربيع وال�صيف يف ال�صباح
قبل ارتفاع درجات احلرارة .كما ميكن مكافحة
ال�ي�رق ��ات ق �ب��ل تعمقها داخ� ��ل ال �� �س��اق وذل��ك
با�ستخدام مبيد ح�شري جهازي طويل املفعول ويف�ضل �أن يكون على �شكل حبيبات تنرث
حول ال�ساق وتطلق �أبخرة �سامة على فرتة زمنية طويلة.
•�أما بالن�سبة للأ�شجار التي تقدمت فيها الإ�صابة �إلى حد جفاف الأفرع العلوية وانتقال
اجلفاف �إلى �أ�سفل فين�صح با�ست�شارة �أخ�صائي وقاية قبل �إزالتها وحرقها.
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�أخي املزارع
•ري �أ�شجار التفاحيات املزروعة بعال وذات احلمل الغزير قبل قطف الثمار بثالثة �أ�سابيع
ميكنك من احل�صول على ثمار �أكرب حجم ًا ويح�سن من نوعية الثمار ،وي�ضاف لل�شجرة
الواحدة من تنكتني �إلى �أربع تنكات ماء ( )80-40لرت وذلك ح�سب عمر وغزارة احلمل
ونن�صح ب�إ�ضافة املياه �صباح ًا �أو م�ساء وتغطية تربة اجلورة املبللة بعد الري برتبة جافة
حلفظ الرطوبة ومنع التبخر.
�أخي املزارع
�أخي املزارع – �أخي املواطن
�إن الغابات تلعب دور ًا حا�سم ًا يف حماربة تغيري املناخ وتلتقط وتخزن كميات
من الكربون الذي يلوث اجلو ويرفع حرارة الأر�ض ،فال تعتدي عليها بالقطع
وا�شعال النريان لأنها حق لالجيال القادمة.
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�أخي املزارع� ،أخي املواطن:
املبيدات الزراعية مواد �سامة �شديدة اخلطورة على احلياة ومن �أعرا�ض الت�سمم بعد
ر�ش املبيدات :ال�صداع ،حكة اجللد ،حرقة العني ،حرقة الفم ،التعرق ال�شديد� ،صعوبة
التنف�س ،الغثيان.
وقد ال تظهر �أعرا�ض الت�سمم بعد ر�ش املبيدات مبا�شرة فاملبيدات عندما تدخل
اجل�سم ترتاكم فيه وت�سبب �أمرا�ض ًا خطرية قاتلة بعد عدة �سنني.
�شجرة النيم
(م�ستقبل لل�سيطرة على الآفات)
•�شجرة حرجية ذات قيمة اقت�صادية
عالية.
•تتحمل اجلفاف والرتبة الفقرية.
•ت��زرع يف املتنزهات وعلى جوانب
الطريق كما ت��زرع يف املنحدرات
للحد من اجنراف الرتبة.
•لها ق��درة عالية على حتمل التلوث
ال� �ن ��اجت م ��ن امل �� �ص��ان��ع وع�� ��وادم
ال�سيارات.
•تعترب بذورها غنية يف �إنتاج املادة
الفعالة ل�صناعة املبيدات احل�شرية
علم ًا ب�أن معدل �إنتاج ال�شجرة من
البذور حوايل  30كغم.
•ي�ستخدم خ�شب النيم يف �صناعة
الأثاث والبناء واجل�سور حيث �أن لأخ�شابها القدرة على مقاومة النمل الأبي�ض وحفارات
ال�ساق.
•نظر ًا النخفا�ض ن�سبة الألياف بالأوراق فهي مالئمة كم�صدر علف �أخ�ضر للما�شية ،كما
ت�صلح ك�سماد �أخ�ضر للرتبة.
•امل�ستخل�ص الزيتي من �أوراق وبذور النيم ي�ستخدم يف ال�صباغة وبع�ض ال�صناعات الطبية
واملبيدات الطاردة للذباب والنامو�س.
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املهرجانات واملعار�ض الزراعية
تنظم مديرية الإعالم الزراعي جمموعة معار�ض ومهرجانات يف حمافظة اململكة.
املعر�ض و�سيلة �إر�شادية حتقق الفائدة للمنتج ال��زراع��ي من خ�لال البيع املبا�شر
للم�ستهلك.
كما يعرف املواطن بخ�صائ�ص املنتج املحلي ومن �أهمها:
مهرجان الزيتون ال�سنوي ،معر�ض الرمان ال�سنوي ومعر�ض منتجات املر�أة الريفية.

�أخي مربي املا�شية:
تتعر�ض النعجة ذات الإدرار العايل �أكرث من غريها اللتهاب ال�ضرع وقد ي�ؤدي االلتهاب �إلى
نفوق النعجة لذا يجب احلر�ص على مراقبة ال�ضرع طيلة فرتة الإدرار وعدم �إبقاء �أية كمية
من احلليب يف ال�ضرع ومن �أعرا�ض االلتهاب تغري لون ال�ضرع �إلى اللون املائل لالخ�ضرار
�أو االحمرار واختالف لون احلليب ونزول دم من ال�ضرع وامتناع احليوان عن الأكل فعند
مالحظة هذه الأعرا�ض يجب مراجعة الطبيب البيطري فور ًا.
•يف نهاية عملية احللب من ال�ضروري تفريغ ال�ضرع متام ًا من احلليب وهو ما ي�سمى
بالتقطري �إذا �أن عدم تفريغ ال�ضرع الكامل ي�ؤدي على اجلفاف املبكر للنعاج و�إلى تدين
نوعية احلليب حيث �أن احلليب املتبقي يف ال�ضرع يكون عادة هو الأغنى بالدهن ،وقد
ت�صل كمية احلليب املتبقية يف ال�ضرع �إلى ثلث الكمية التي حتلبها وترك هذا املقدار
خ�سارة مادية لك والقت�صاد وطنك.
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�شروط متطلبات املمار�سات الزراعية اجليدة GLOBAL GAP
•�شهادة متنحها دول ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة للراغبني يف ت�صدير اخل�ضار والفواكه
لها.
املتابعة :معلومات ت�شجع على حت�سني نوعية املنتج (ا�سم الدولة ،ا�سم املزارع ،مكان
املزرعة ،تاريخ القطاف.)...
ال�سجالت املزرعية :ت�شمل الإنتاج واملعامالت الزراعية موثقة باملعلومة والتاريخ.
الأ�صناف والف�صول� :ضمن اتفاقية بني املزارع وامل�ستورد.
�إدارة املوقع :تنظيم �سجالت للمكان واملحا�صيل والتحاليل للرتبة واملياه والدورات
الزراعية.
�إدارة الرتبة :االحتفاظ بخرائط لرتبة املزرعة وا�ستخدام بدائل املعقمات الكيماوية
ما �أمكن.
ا�ستخدام الأ�سمدة :االهتمام بدرا�سة احتياجات املح�صول من العنا�صر الغذائية
والت�سميد وفق ًا للنتائج ور�أي املخت�ص �إ�ضافة لت�سجيل الأ�سمدة امل�ضافة ب�أنواعها
وكمياتها وتواريخ الت�سميد.
�إدارة الري :املعرفة التامة الحتياجات املحا�صيل من مياه ال�سقاية ،وين�صح با�ستخدام
�أ�ساليب الري احلديثة وحتليل مياه الري �سنوي ًا.
حماية املحا�صيل :االعتماد على الوقاية وتطبيق برامج �إدارة املكافحة املتكاملة
والبيولوجية وحتليل متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية.
ح�صاد املح�صول :نظام ي�شمل نظافة العاملني ال�شخ�صية ،تخزين مواد التعبئة
والتغليف يف �أماكن نظيفة �آمنة.
معامالت ما بعد احل�صاد :ت�سجيل املح�صول والعمليات الزراعية املرافقة من غ�سل
وتو�ضيب ونقل وغريها.
�إدارة املخلفات وامل��واد امللوثة :االهتمام بتدوير و�إع��ادة ا�ستخدام املخلفات من
املحا�صيل و�أدوات العمل.
�صحة و�سالمة العمال :خطة لتح�سني ظروف العمل.
الق�ضايا البيئية :خطة ت�ضمن احلفاظ على املوارد الطبيعية وحماية البيئة.
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�أخي مربي الدواجن:
عند البدء برتبية فوج جديد من ال�صي�صان نن�صح مبا يلي:
•التخل�ص من �أكيا�س العلف امل�ستعملة وعلب الأدوية الفارغة والطيور النافقة
و�أية خملفات �أخرى بدفنها �أو حرقها يف املكان املخ�ص�ص لهذا الغر�ض بعد
بيع القطيع ال�سابق.
•تنظيف وتطهري بيوت الدواجن ب�أحد املطهرات الفعالة.
•اختيار �صي�صان جيدة النوعية مت�ساوية يف احلجم و�شرائها من م�صدر موثوق.
•مراعاة �أن تكون ال�صي�صان نظيفة وخا�صة يف منطقة امل�ؤخرة وذات ري�ش
نا�شف ،والري�ش ال�صغري طويل ن�سبي ًا وخالية من التهاب ال�سرة والأمرا�ض
املختلفة.

تو�صية الزراعات املحمية
اخي مزارع اخل�ضار:
التعقيم ال�شم�سي يقلل �أع��داد الآف��ات
داخ��ل ال�ترب��ة � �س��واء ك��ان��ت ح�شرية �أو
�أمرا�ض فطرية �أو نيماتودا وحتى كثري
من بذور الأع�شاب .ن�ؤكد على �أن هذه الطريقة غري مكلفة وفعالة و�آمنة بالإ�ضافة �إلى �سهولة
تنفيذها ال �سيما يف مناطق الأغوار ونذكر ب�أن فرتة التغطية حتتاج حلوايل �شهرين من �أ�شهر
ال�صيف وتزداد فعالية التعقيم مع زيادة فرتة التغطية وارتفاع درجات احلرارة.
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

�أخي املزارع – �أخي املواطن
الغابات هي بالوعات الكربون فهي تزيله من اجلو وتخزنه يف الأوراق والأخ�شاب والرتبة على
مدى فرتة ممتدة من الزمن ولكن هذه الكميات ال�ضخمة من الكربون تطلق يف اجلو فقط
حني حترتق الغابات مما يزيد االنحبا�س احلراري للأر�ض.
لقد زودتك الغابات باملتعة واجلمال واملياه والظالل فهل يكون اجلزاء �إ�شعال النار فيها؟!
�أخي مربي املا�شية
•يف مرحلة احلمل الأولى للنعاج يجب اال�ستمرار بعملية الدفع الغذائي للنعاج ال�ضعيفة
والهزيلة كما يجب عدم �إرهاق النعاج �أو �إخ�ضاعها لأي نوع من الإجهاد (الرعي مل�سافات
طويلة ،اخلوف ،عدم �إطعامها ب�شكل جيد) يف هذه الفرتة احلرجة لأن هذه العوامل قد
ت�ؤدي �إلى عدم ثبات احلمل.
•يف�ضل بقاء كبا�ش التلقيح مع النعاج ملدة ثالثة دورات �شبق على الأقل (� 8أ�سابيع) للتزاوج
حتى تعطى النعاج التي مل يثبت حملها يف التلقيحة الأولى فر�صة احلمل يف التلقيحات
الثانية �أو الثالثة ،وتعزل الكبا�ش بعد ذلك عن القطيع.
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�أخي املزارع:
•متابعة خدمة الأ�شجار املثمرة التي قطفت ثمارها مثل الدراق واخلوخ والتفاح والأجا�ص
وغريها وذلك بريها ور�شها �ضد الآف��ات وت�سميدها ل�ضمان حم�صول جيد يف املو�سم
التايل.
•بداية ق�ص و�إكثار الزيتون بوا�سطة العقل الطرفية يف امل�شاتل املتخ�ص�صة ،نن�صح بق�ص
العقل من �أمهات زيتون معروفة ال�صنف وخالية من الإ�صابة باحل�شرات والأمرا�ض.
•التخل�ص من بقايا الثمار امل�صابة املتواجدة على الأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها،
وكذلك جمع الأوراق والثمار املت�ساقطة من الأ�شجار املثمرة وحرقها و�إذا مل تكن الثمار
م�صابة والأوراق املت�ساقطة �سليمة فيمكن جمعها و�إ�ضافتها �إلى حفرة ال�سماد الطبيعي
قبل تخمريه.
•موعد مالئم للتطعيم اخلريفي يف الأ�شجار املثمرة.
•جمع ثمار الزيتون امل�صابة واملت�ساقطة حتت الأ�شجار
توت العليق (ال�شليك)
•من الف�صيلة الوردية� ،شجرية مت�سلقة ي�صل
منوها عدة �أمتار.
•تنجح زراع�ت��ه يف ال�ظ��روف املعتدلة (750
�ساعة ب��رودة) كما ينمو يف ظ��روف الرتبة
املتوازنة جيدة ال�صرف واحلام�ضية ()8-6
 PHالغنية باملواد الع�ضوية.
•عمر ال�شجرة � 25-8سنة.
•ت�ستخدم ال�ث�م��ار ل�ل�أك��ل ال �ط��ازج و�صناعة
احللويات والفطائر والأغذية املجمدة واملعلبة
والع�صائر واملربيات.
•يقدر �إنتاج الدومن الواحد (� )500شجرية من
ثمار التوت بحوايل ( )2-1طن.

106

�أيلول � -سبتمرب

دليل املزارع ال�سنوي 2011

ملزارعي التفاح
•مراقبة الإ�صابة مبر�ض التعفن التاجي على �أ�شجار التفاح وي�ستدل على ذلك من �ضعف
الأ�شجار و�سقوط �أوراقها مبكر ًا ،بالإ�ضافة ال�سوداد املنطقة التاجية ،وتعفن اجلذور
عند خلع ال�شجرة .ي�ساهم يف الإ�صابة خنق اجل��ذور ب�سبب رداءة التهوية وكذلك
التطعيم على الأ�صل  ،M106وين�صح با�ست�شارة �أخ�صائي قبل املكافحة.
•مراقبة �إ�صابة ثمار التفاح بلفحة ال�شم�س وزيادة عدد مرات الري عند توقع حدوث
موجات احلر ال�شديد
ملربي النحل:
•تدمري �أوكار الدبابري يف املناطق املوبوءة وو�ضع امل�صائد.
•و�ضع خاليا النحل يف مناطق حممية عن �أعني طري الوروار يف املناطق املوبوءة.
•متابعة فرز الع�سل.
•تغيري امللكات غري املنتجة يف اخلاليا.
•مكافحة حلم الفاروا وحلم الق�صبات.
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�أخي املواطن:
زيت الزيتون
•ي�سهل ه�ضم الأطعمة “الثقيلة” ال �سيما
يف الدهون.
•ين�شط انقبا�ض امل��رارة كما ي�سهل �سري
الأطعمة يف الأمعاء.
•ي�سمح للج�سم بامت�صا�ص الكال�سيوم
وفيتامني .D
•يحافظ على لون الأ�سنان و�سالمة اللثة.
•ملعقة كبرية من زيت الزيتون توفر 120
�سعر حراري جل�سم الإن�سان.
•�أف�ضل زيت لقلي الأطعمة.
•ي��وف��ر حماية �ضد الإ��ص��اب��ة باجللطات
وال �� �س �ك �ت��ات ال �ق �ل �ب �ي��ة ومي� �ن ��ع ت��راك��م
الكول�سرتول ال�ضار والت�سبب يف اجللطة.
•ي�ساهم يف خف�ض �ضغط الدم.
•ي�ساهم يف املحافظة على �صحة مر�ضى
ال�سكري.
•التقليل من �أخطار ال�سرطان.
�أخي املواطن:
•الع�سل الأردين غذاء ودواء ميتاز عن �سواه من
الأع�سال بكونه يحمل معظم �صفات وخ�صائ�ص
النباتات الطبية والأع���ش��اب التي تك�سو جبال
و�سهول الأردن.
•م��ن ال�صفات الطبيعية ملعظم الأع���س��ال ميلها
للتبلور (التجمد).
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ملزارعي الأغوار
•تظهر احل�شرات الق�شرية على احلم�ضيات يف مناطق الأغوار يف �شهري �أيلول وت�شرين
�أول وت�ؤدي �إلى ت�ساقط الثمار وت�شوهها وت�ضعف الأ�شجار ،ونن�صح باملكافحة كما يلي:
•قبل �إجراء املكافحة يجب مراجعة املر�شد الزراعي يف املنطقة لتحديد ن�سبة الإ�صابة
والطور املوجودة به هذه احل�شرات حيث �أن �أف�ضل طور للمكافحة هو طور احلوريات
حيث �أنها ح�سا�سة للمبيدات بالإ�ضافة �إلى �أن احلوريات هي الأكرث خطورة.
•يقوم املر�شد الزراعي مبالحظة ن�سبة التطفل من قبل الأع��داء احليوية على هذه
احل�شرات حيث يوجد العديد من هذه الأعداء احليوية يف الأردن ف�إن كانت الن�سبة
عالية ين�صح بعدم الر�ش و�إذا كانت ن�سبة التطفل منخف�ضة ين�صح بر�ش مبيدات
ح�شرية تكون قليلة ال�سمية للأعداء احليوية.
•عند اتخاذ قرار الر�ش ي�ستعمل الزيت ال�صيفي خملوط ًا مع �أحد املبيدات احل�شرية
املنا�سبة.
�أخي املزارع� ،أخي املواطن:
•�أنت ت�ستعمل مبيدات الآفات لتح�صل على فائدة نتيجة ا�ستخدامها �أكرث مما يدفع
ثمن ًا لها.
ونود �أن ن�ؤكد �أن �أف�ضل املبيدات لي�س دائم ًا �أغالها ثمن ًا وتوجد يف الأ�سواق مبيدات
تباع ب�أ�سعار خمتلفة وت�ستخدم ملكافحة نف�س الآفة.
�إن املهم هو اختيار املبيد املنا�سب وا�ستخدام معدات ر�ش �صاحلة وبطريقة �صحيحة
وااللتزام الكامل بتعليمات ا�ستخدام املبيد املكتوب على مل�صقة العبوة لت�ضمن نتيجة
جيدة ولت�ضمن �سالمتك و�سالمة الآخرين من �أخطار املبيدات.
•خلط املبيدات الزراعية بطريقة غري �صحيحة ي�ؤدي �إلى عدم فعالية املبيدات يف
الق�ضاء على الآفات ،لذا يرجى خلط املبيدات مراعاة ما يلي:
الت�أكد من درجة حمو�ضة املياه قبل ا�ضافة املبيدات  ،وتعترب درجة احلمو�ضة( )PHاملنا�سبة بني . 6.5-6
اتباع تعليمات اخللط بدقة تامة.عدم خلط املبيدات مع الأ�سمدة دون ا�ست�شارة �أخ�صائي.عدم خلط �أكرث من مبيدين مع ًا دون ا�ست�شارة �أخ�صائي.109
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لربة املنزل:
•بعد �شراء البي�ض النظيف اخلايل من الت�شققات والروائح الكريهة يجب خزنه يف الثالجة
لأن��ه يفقد طعمه الطبيعي ب�سرعة يف درج��ة ح��رارة الغرفة ولكن ال ين�صح بحفظه يف
الثالجة �أكرث من ع�شرة �أيام لأن ذلك ي�ؤدي �إلى متزق الغالف املحيط بال�صفار وقلة
لزوجة البيا�ض و�إلى اختالطهما عند ك�سر البي�ضة لال�ستعمال.
�أخي املزارع:
يعترب هذا ال�شهر منا�سبا ً لزراعة بذور الب�صل النتاج اال�شتال.
يزرع الب�صل والثوم يف املناطق املروية اعتبار ًا من بداية �شهر ت�شرين �أول ويف املناطق املرتفعة
املروية واملناطق البعلية اعتبار ًا من بداية ت�شرين الثاين وذلك للأ�صناف العادية وغري
املبكرة مثل جيزة  20وتك�سا�س جرانو للب�صل والأ�صناف ال�سورية والإيرانية للثوم وللح�صول
على حم�صول جيد كم ًا ونوع ًا يجب التقيد بامل�سافات ال�صحيحة للزراعة وهي كما يلي لكل
من الب�صل والثوم�15-10 :سم بني النبات والآخر و� 50سم بني اخلط والآخر ،ويزرع القنار
وف�صو�ص الثوم على عمق �5سم يف الرتاب ونذكرك ب�ضرورة ا�ستعمال ف�صو�ص الثوم الكبرية
واملمتلئة وا�ستبعاد ال�صغرية واملتعفنة واالهتمام مبكافحة الأع�شاب فيما بعد.
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ملزارعي احلبوب ال�شتوية:
•حراثة الأر�ض الزراعية ا�ستعداد ًا لزراعة املحا�صيل املختلفة.
•�صيانة ال�سال�سل الرتابية واحلجرية قبل �أن جترفها �أمطار ف�صل ال�شتاء.
•احلبوب ال�شتوية التي تزرع قبل هطول الأمطار (عفري ًا) يف املناطق البعلية يزيد
�إنتاجها مبقدار  %30-20عن احلبوب التي تزرع مت�أخرة.
•�إن اتباعك لدورة زراعية مالئمة يحميك من اخل�سارة عند انخفا�ض �أ�سعار بع�ض
حما�صيلك .كما يقلل من كلفة مكافحة الآفات والأمرا�ض النباتية امل�ستوطنة نتيجة
تكرار زراعة نف�س املح�صول �سنوي ًا يف نف�س قطعة الأر�ض.
�أخي املزارع:
•ا�ستمرار التطعيم اخلريفي مع مراعاة عدم ق�ص النموات فوق منطقة التطعيم حتى
بداية الربيع وفك الرباط عن منطقة التطعيم بعد حوايل �شهر من التطعيم.
•الفرتة مالئمة لزراعة �ألواح ال�صرب ،نذكر ب�ضرورة جتفيف الألواح قبل زراعتها ملدة
يومني.
•�صيانة �آبار جمع مياه املطر.
•ري �أ�شجار الزيتون املنتجة منع ًا لذبول الثمار.
النمل الأبي�ض (الأر�ضه)
•معي�شة اجتماعية ب�شكل م�ستعمرات تتكون من امللكة وامللك ،احلوريات ،اجلنود ،العامالت.
•ي�صل عدد امل�ستعمرة الواحد لعدة ماليني من الأفراد.
•�أنواع عديدة و�سرعة هائلة يف االنت�شار.
•تهاجم الأبنية والأ�شجار بحث ًا عن م�صدر �سللوزي للتغذية عليه وت�صل الأ�ضرار �إلى حد
التلف يف البيوت للأخ�شاب والأثاث والكتب والتحف اخل�شبية� .أما بالن�سبة للمحا�صيل
والأ�شجار ف�إن الأ�ضرار ت�صل حلد التلف واملوت.
•الأف�ضل االعتماد على الوقاية من هذه الآفة اخلطرة حيث �أن املقاومة واملكافحة الكيماوية
غري جمدية متام ًا �إ�ضافة للتلوث البيئي.
•يف املناطق املوبوءة عاملي ًا ت�ستخدم حواجز خا�صة قبل البناء �أفقية وعمودية متنع دخول
�أفراد امل�ستعمرة للمواقع املعاملة.
111

دليل املزارع ال�سنوي 2011

�أيلول � -سبتمرب

�أخي مزارع الزيتون:
•قبل املبا�شرة بقطف ثمار الزيتون للتخليل �أو ال�ستخراج م��ادة الزيت منها نن�صحك
بالتجول بني �أ�شجار الزيتون كل � 7-4أيام وجمع الثمار اجلافة وامل�صابة املت�ساقطة على
الأر�ض وتخزين هذه الثمار يف �صناديق خ�شبية ذات تهوية جيدة �أو �أكيا�س خي�ش �صغرية
وحفظها ليتم ع�صرها لوحدها وا�ستهالك زيتها يف بداية املو�سم �أو اال�ستفادة منه يف
�صناعة ال�صابون.
•ونذكرك ب�أن فرز الثمار امل�صابة عن الثمار ال�سليمة يقلل من ن�سبة احلمو�ضة يف الزيت
الناجت بالإ�ضافة �إلى املحافظة على املزايا الطبيعية لطعم ولون ورائحة الزيت البلدي.
•الأمطار التي تهطل من ال�سماء يف بداية مو�سم ال�شتاء ت�ساهم �إلى حد كبري يف حت�سني
نوعية ثمار الزيتون لأنها تغ�سل الأوراق املطلية بالغبار وكذلك الأفرع والثمار ،كما �أنها �إذا
كانت بكميات جيدة متت�صها اجلذور وتنقلها �إلى الثمار فيزيد حجمها ويزول جتعدها.

ا الزجنبيل
•ي�ستخدم كتوابل للأطعمة واملربيات واحللوى املختلفة.
•له ت�أثري قوي يف معاجلة التهاب اللثة.
•ي�ستخدم خارجي ًا يف معاجلة وت�ضميد اجلروح.
•له ت�أثري مهدىء لل�سعال ال�شديد.
•ملعاجلة النزالت ال�صدرية واملعدية واملعوية.
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�أخي مربي املا�شية:
• %30من كمية ال�شعري التي يتناولها احليوان تخرج مع الروث بدون ه�ضم.
•ميثل النظام املكثف للإنتاج (تغذية حيوانات املزرعة)  %60من تكلفة الإنتاج الإجمالية.
•يف�ضل التدرج عند االنتقال من العالئق املالئة �إلى العالئق املركزة ملنع اال�ضطرابات
اله�ضمية.
•عدم خلط الأعالف جيد ًا ي�سبب للحيوان �إ�سهاالت (الرتكيز على النخالة) �أو �إم�ساك
(الرتكيز على كب�سة البذور).
ً
•التخزين ال�سيء للأعالف ي�سبب لها عفنا ونكهة غري مقبولة وبالتايل ا�ضطرابات
للقناة اله�ضمية للحيوان.
•احلالة ال�صحية للحيوان ومظهره العام دليل وا�ضح على �صالحية العليقة املقدمة
(كم ًا ونوع ًا).
•النعاج التي ت�ضع التوائم ت�ستهلك  %25زيادة على العليقة املقررة للنعاج التي ت�ضع
حم ًال واحد ًا� .شهر �آب �أيلول.
القي�صوم
•�أحد النباتات الطبية املعمرة.
•ينت�شر يف الأردن يف حمافظات معان ،الطفيلة ،مادبا ،املفرق ،وغريها.
•من فوائده الطبية:
•تخفيف ال�سكر بالدم.
•تفتيت احل�صى.
•معاجلة ع�سر البول.
•الت�شنجات الع�ضلية ومعاجلة املغ�ص.
•ت�سكني �آالم الأ�سنان واللثة.
•يخفف من �آالم ال�صدر وم�شاكل التنف�س.
•يوقف النزيف الدموي.
�شروط البذور املعتمدة:
•نقاوة وراثية وحتليلية عالية.
•ن�سبة �إنبات عالية.
•خالية من الآفات احل�شرية والأمرا�ض الفطرية.
•متماثلة يف احلجم وال�شكل والوزن.
•خالية من البذور الغريبة وال�شوائب وبذور الأع�شاب.
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الغذاء امللكي
•�إفراز ال�شغاالت ال�صغرية لإطعام يرقات ال�شغاالت والذكور لأول ثالثة �أيام من عمرها
والريقات امللكية ملدة �ستة �أيام.
•تركيبه :ماء  %67مواد �سكرية  %12مواد بروتينية  %12مواد دهنية  %6مواد �أخرى .%3
•خ�صائ�صه :خاف�ض للكل�سرتول ،خاف�ض لل�سكر ،من�شط عام ،مالئم لعالج ت�صلب
ال�شرايني وفقر الدم والوقاية من ال�شيخوخة.
10م �أو مع الع�سل يف وعاء حمكم بعيد ًا
•حفظه :داخل الفريزر �أو يف الثالجة على حرارة ْ
عن ال�شم�س واحلرارة.
�أخي مربي املا�شية:
•التغذية ال�صحيحة خري و�سيلة لوقاية القطيع من املر�ض.
•ال ت�ضع املعالف وامل�شارب يف �أماكن موحلة و�أف�سح املجال لتغذية و�شرب كل الأغنام مع ًا.
•يف�ضل تنظيف احلظائر و�إزالة الروث املرتاكم عند خروج الأغنام للرعي يف يوم م�شم�س
(ال�شم�س مطهرة وقاتلة للجراثيم).
•اعزل الأغنام املري�ضة حتى ال تكون م�صدر عدوى للقطيع.
•اطلب م�ساعدة الطبيب البيطري عند احلاجة.
تو�صية الزراعات املحمية
�أخي مزارع اخل�ضار:
•خالل هذه الفرتة قد تتزايد �أعداد كل من الرتب�س و�صانعة الأنفاق وتهدد الزراعات
املحمية يف املناطق املرتفعة نن�صحك مبا يلي:
احكم �إغالق البيت البال�ستيكي.ال تبد�أ بعملية املكافحة الكيماوية مبجرد ر�ؤية الآفة فقد لوحظ �أن ح�شرة الرتب�سال حتدث �ضرر ًا �إذا كان متو�سط �أعدادها على الورقة �أو الزهرة من  8-5ح�شرات.
قم بجمع الأوراق امل�صابة بح�شرة �صانعة الأنفاق وتخل�ص منها وال ترتدد يف ذلكلأن النبات ينتج �أوراق ًا �أكرث مما يحتاج ولن ي�ؤثر على الإنتاج.
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�أخي املزارع:
بادر بالإت�صال
باملر�شد امليداين

للح�صول على امل�شورة الفنية واملعلومة العلمية.
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

�أخي مربي النحل:
•عدم فح�ص اخللية يف الظروف اجلوية غري املنا�سبة مثل الرياح والأمطار.
•الت�أكد من توفر ر�صيد من الع�سل وحبوب اللقاح يف كل خلية (حوايل �أربعة براويز
ممتلئة) مبا يعادل  8-6كغم تقريب ًا.
•الت�أكد من �سالمة امللكة وقدرتها على و�ضع البي�ض.
•منع املياه من الو�صول لداخل اخللية والت�أكد من التهوية والتدفئة.
•الت�أكد من �أن النحل يغطي الرباويز املوجودة و�إزالة الزائد منها.
•جتميع اخلاليا التي يغطي نحلها  6-5براويز يف خلية واحدة ومبعدل خليتني �ضعيفتني
يف خلية واحدة مع عزلهما عن بع�ضهما بحاجز خ�شبي.
•�ضم اخلاليا ال�ضعيفة والتي نحلها �أقل من ( )6-5براويز.
•معاجلة عفن احل�ضنة الأمريكي وكذلك حلم الفاروا وحلم الق�صبات.
�أخي املزارع:
عند حراثة الأر�ض نن�صحك باحلرثة بطريقة متعامدة على اجتاه ميل الأر�ض وكذلك
بعك�س اجتاه حركة الرياح للمحافظة على تربة حقلك ومنعها من االجنراف.
•تكرار دخول اجل��رارات والآالت الزراعية للأر�ض وتكرار احلراثة على �أعماق ثابتة
بوا�سطة املحاريث القالبة ي��ؤدي �إلى تكوين طبقة �صماء يف الرتبة تعيق منو جذور
النباتات وتعيق و�صول الأمطار �إلى �أعماق الرتبة وملعاجلة هذه احلالة نن�صح با�ستخدام
املحاريث الإزميلية وحماريث حتت الرتبة لتك�سري الطبقة ال�صماء.
•�إن�شاء ال�سال�سل احلجرية والرتابية وامل�صاطب يف الأرا�ضي املنحدرة حتد من اجنراف
الرتبة وتزيد الرطوبة يف الأر�ض.
• �صيانة ابار اجلمع ملياه الأمطار.
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�أخي مزارع احلبوب ال�شتوية:
للح�صول على �إنتاج وفري من زراعة القمح بع ًال نن�صح مبا يلي:
•عدم زراعة القمح بع ًال يف املناطق التي يقل فيها معدل هطول الأمطار عن  300ملم
وزراعة القمح عفري ًا �أي قبل �سقوط الأمطار.
•حت�ضري الأر�ض با�ستعمال املحاريث احلفارة ولي�س املطرحية �أو ال�صاج بهدف املحافظة
على الرطوبة يف الرتبة.
•اختيار البذار من الأ�صناف املعتمدة لدى وزارة الزراعة.
•زراعة من  12-10كغم بذار /دومن با�ستعمال البذارة وعلى عمق �8-6سم لتجنب �إنبات
البذور بعد �سقوط �أمطار خفيفة.
•مكافحة الأع�شاب عري�ضة الأوراق ورفيعة الأوراق.
•�إ�ضافة 10كغم /دومن �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم (داب) عند الزراعة .وكذلك
5كغم /دومن يوريا يف مرحلة التفريع.
اخي املزارع:
•الفر�صة مالئمة للتطعيم اخلريفي بالعني النائمة.
•جمع الثمار املت�ساقطة وامل�صابة من الأ�شجار واال�ستفادة منها ك�سماد �أخ�ضر.
•تقليل عدد الريات يف مزارع اللوزيات والتفاحيات والعنب.

�أخي املزارع� ،أخي املواطن:
الن�شرات الزراعية التي ي�صدرها املركز الوطني للبحث والإر��ش��اد الزراعي ت�ساهم
يف توفري الن�صائح الإر�شادية العلمية وت�ضع خربة الأخ�صائيني الزراعيني بني يديك.
الن�شرات الزراعية متوفرة يف املركز الوطني للبحث والإر��ش��اد ال��زراع��ي بالإ�ضافة
للوحدات الإر�شادية واملراكز الإقليمية املنت�شرة يف اململكة.
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�أخي املزارع:
•احلراثة اخلريفية هامة يف هذه الفرتة حيث ت�ؤدي �إلى فتح الأر�ض ال�ستقبال مياه الأمطار
كما ت�ساهم يف تغطية الأ�سمدة امل�ضافة �إلى الرتبة وخلطها مع الأوراق اجلافة وبقايا
املحا�صيل.
•متابعة املراقبة حل�شرة الكابنود�س يف ب�ساتني اللوزيات و�إذا ظهرت الأعرا�ض وا�ضحة
فيجب ري �أ�شجار اللوزيات امل�صابة مبحلول مبيد ح�شري منا�سب علم ًا ب�أن هذه املرحلة
من املكافحة ت�ستهدف الريقة التي تتغذى على جذور الأ�شجار امل�صابة.
•حت�ضري الأرا�ضي الزراعية احلديثة وذلك ب�إزالة احلجارة الكبرية وحراثة الأر�ض حراثة
عميقة مل�سافة (�80-70سم) و�إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية املتحللة وبعد ذلك حراثة الأر�ض
حراثة �سطحية بهدف الت�سوية وطمر الأ�سمدة.

•بعد التح�ضري تخطط الأر���ض ح�سب نوع الأ�شجار وحتفر اجلور وترتك ال�ستقبال مياه
الأمطار .كما ميكن التخطيط لزراعة م�صدات الرياح بالأ�شجار احلرجية املالئمة.
•قطف ثمار الزيتون الأخ�ضر الذي ظهرت عليه عالمات الن�ضج.
•ا�ستمرار جمع الأ�سمدة البلدية (الع�ضوية) غري املختمرة يف احلفر املعدة لذلك متهيد ًا
لإ�ضافتها خالل ف�صل ال�شتاء.
•ا�ستمرار زراعة حم�صويل الب�صل والثوم.
•ا�ستمرار ق�ص العقل الطرفية للزيتون لإكثارها داخ��ل البيوت الزجاجية والبيوت
البال�ستيكية.
•ميكن كذلك زراع��ة حما�صيل البازيال والفول وحما�صيل �شتوية اخ��رى مثل اجل��زر،
ال�سبانخ ،البقدون�س ،اجلرجري ،الكزبرة ،الفجل وغريه.
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�أخي مزارع الزيتون:
للح�صول على �أعلى ن�سب من زيت الزيتون و�أف�ضل نوعية نن�صحك مبا يلي:
•قطف الثمار بعد متام تلون الثمار باللون الأ�سود ب�أ�سبوعني.
•عدم �ضرب الأ�شجار لإ�سقاط الثمار ،لأن هذا يقلل من �إنتاج املو�سم التايل ب�سبب
تك�سري الأفرع التي حتمل يف ال�سنة القادمة ،وجتريح الثمار و�إ�صابتها بر�ضو�ض تزيد
من حمو�ضة الزيت امل�ستخرج.
•قطف الثمار وتنظيفها من الأوراق لأنها تك�سب الزيت طعم ًا مر ًا.
•عزل الثمار املت�ساقطة والثمار امل�صابة عن الثمار ال�سليمة لأنها تزيد من ن�سبة حمو�ضة
الزيت.
•تعبئة الثمار يف �صناديق تتخللها فتحات للتهوية حتى ال تتعفن.
•ين�صح بو�ضع بطاقة على تنكة الزيت تبني �صنف الزيتون ،تاريخ الع�صر ،ا�سم
املع�صرة ،ا�سم املالك ،ونن�صح بتخزين الزيت يف خمازن جافة معتمة ،باردة ،جيدة
التهوية ومعزولة عن الروائح وامللوثات الأخرى.

�أخي املزارع:
ي��زرع الب�صل والثوم يف املناطق املروية اعتبار ًا من
بداية �شهر ت�شرين �أول ويف املناطق املرتفعة املروية
واملناطق البعلية اعتبار ًا من بداية ت�شرين الثاين وذلك
للأ�صناف العادية وغري املبكرة مثل جيزة  20وتك�سا�س
جرانو للب�صل والأ�صناف ال�سورية والإيرانية للثوم وللح�صول على حم�صول جيد كم ًا ونوع ًا
يجب التقيد بامل�سافات ال�صحيحة للزراعة وهي كما يلي لكل من الب�صل والثوم�15-10 :سم
بني النبات والآخر و� 50سم بني اخلط والآخر ،ويزرع القنار وف�صو�ص الثوم على عمق �5سم
يف الرتاب ونذكرك ب�ضرورة ا�ستعمال ف�صو�ص الثوم الكبرية واملمتلئة وا�ستبعاد ال�صغرية
واملتعفنة واالهتمام مبكافحة الأع�شاب فيما بعد.
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�أخي مزارع احلبوب ال�شتوية
•�إن اتباعك لدورة زراعية مالئمة يحميك من اخل�سارة عند انخفا�ض �أ�سعار بع�ض
حما�صيلك .كما يقلل من كلفة مكافحة الآفات والأمرا�ض النباتية امل�ستوطنة نتيجة
تكرار زراعة نف�س املح�صول �سنوي ًا يف نف�س قطعة الأر�ض.
•للح�صول على �إنتاج وفري (ب�إذن اهلل) من ال�شعري بع ًال نن�صح مبا يلي:
•زراعة ال�شعري يف املناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 300ملم وين�صح بزراعة
ال�شعري عفري ًا قبل �سقوط الأمطار.
•اختيار �صنف البذار من الأ�صناف املعتمدة من وزارة الزراعة.
•حراثة الرتبة با�ستعمال املحاريث احلفارة ولي�س املطرحية �أو ال�صاج للمحافظة على
رطوبة الرتبة.
•ا�ستخدام البذارات لزراعة البذور على عمق �8-6سم لتجنب �إنبات البذور بعد �سقوط
�أمطار خفيفة.
•زراعة من 8-6كغم بذار  /دومن.
•�إ�ضافة 10كغم /دومن �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم (داب) عند الزراعة.
�أخي املزارع:
لتجنب انت�شار الأمرا�ض واحل�شرات املختلفة يف املو�سم القادم يجب القيام بالإجراءات التالية:
•التخل�ص من بقايا الثمار امل�صابة واملتواجدة على الأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها �أو
تخمريها مع الأ�سمدة البلدية.
•جمع الأوراق والثمار املت�ساقطة على الأر�ض وحرقها.
•حراثة الرتبة حراثة �سطحية والتخل�ص من الأع�شاب لأنها ت�شكل ملج�أ للأمرا�ض
واحل�شرات املختلفة.
•املوعد مالئم لتح�ضري الأر���ض لزراعة حما�صيل ال�سبانخ واخل�س واجل��زر البقدون�س
والفجل والب�صل الأخ�ضر والبازيالء.
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الهليون (ا�سربج�س):
•زراعة حديثة يف الأردن ومن املحا�صيل الت�صديرية الواعدة.
•يزرع يف منطقة الأغوار خالل �شهر ت�شرين �أول.
عالمات الن�ضج:
 الو�صول �إلى اللون وال�شكل والقطر املميز لل�صنف. عدم تفتح القمم النامية. طول النموات �25-20سم فوق �سطح الرتبة.•القطف بوا�سطة �سكني حادة حتت م�ستوى �سطح الرتبة.
•التعبئة يف عبوات كرتونية حتجب ال�ضوء.
•يخزن على درجة حرارة �صفر 2-م 5ورطوبة  %100-95ملدة  21يوم ًا.
�أخي مربي الأبقار:
نذكرك ب�أهمية تنظيف ال�ساحات اخلارجية للحظائر با�ستمرار ملنع تراكم الزبل وامتزاجه
مبياه الأمطار لأن هذا ي�ؤدي �إلى التهاب الأظالف والتهاب ال�ضرع.
يجب ت�أمني كمية كافية من الأعالف يف م�ستودع املزرعة.
�أخي مربي النحل:
•تغذية النحل عدة مرات متتالية ليتمكن من تخزين كمية من الع�سل وحبوب اللقاح يف
ال�شتاء ولت�شجيع امللكة على و�ضع كمية من البي�ض تقوي الطائفة يف ال�شتاء.
•مكافحة �أمرا�ض النحل خا�صة عفن احل�ضنة الأمريكية وحلم الفاروا وحلم الق�صبات
الذي ي�صيب النحل يف املناطق التي ال يوجد بها مرعى مع ا�ستبدال امللكات ال�ضعيفة.
•الت�أكد من وجود كمية من الع�سل لتغذية النحل وحبوب اللقاح.
•ت�صنيف وحفظ ال�شمع بدون ا�ستعمال الكيماويات.
�أهم �أ�سباب انخفا�ض جودة زيت الزيتون الأردين:
•عدم القطف يف املوعد املنا�سب.
•ممار�سات خاطئة يف التعامل مع الثمار �أثناء القطف والتعبئة والنقل والتخزين للثمار
والزيت.
•ت�أخري وتكدي�س الثمار يف �ساحات املعا�صر.
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�أخي املزارع:
متتاز املحاريث احلفارة (االزميلية) مبا يلي:
•�إمكانية تركيب �أنواع خمتلفة من الأ�سلحة عليها كالأزاميل للحراثة العميقة ورجل البطة
للتخل�ص من الأع�شاب ال�ضارة.
•�سهولة اخرتاقها وقطع وتفتيت الطبقات ال�سفلية دون �أن تقلب الرتبة �أو تخلطها
•املحافظة على رطوبة الرتبة وبقاء �سطحها م�ستوي ًا بعد احلراثة.
•عدم احلاجة �إلى قدرة عالية جلرها و�سهولة الرتكيب والفك والت�شغيل وال�صيانة مقارنة
باملحاريث الأخرى.
•لهذا كله ف�إننا نن�صح با�ستخدام املحارث الإزميلية حلراثة الرتبة ال�صلبة قليلة الأمطار
والأرا�ضي املنحدرة والأرا�ضي الفقرية التي ترتكز خ�صوبتها يف الطبقة ال�سطحية وكذلك
يف الأرا�ضي امللحية القابلة للزراعة.

�أخي مزارع البادية:
احلراثة ال�سطحية وا�ستخدام املحاريث الإزميلية بد ًال من املحاريث العميقة ي�ساهم يف احلد
من تدهور املراعي.
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الكاكي
•تنجح زراعته يف املناطق املعتدلة الباردة الرطبة.
•يحتاج لرتبة طينية جيدة ال�صرف.
•ين�صح بزراعة �أكرث من �صنف يف الب�ستان الواحد و�أف�ضل
م�سافة زراعة 5×4م.
•يحتاج لري خالل ال�سنوات الأولى من زراعته فقط.
•الت�سميد النيرتوجيني الزائد ي�سبب ت�أخر الن�ضج.
•ي�ستجيب لل�سماد البوتا�سي.
•يحتاج لتقليم خفيف لإزالة الأفرع امل�صابة وال�ضعيفة وامل�صابة.
•من الآفات التي تهاجم �أ�شجار الكاكي ذبابة الفاكهة والعنكبوت الأحمر.
•يق ّدر حم�صول ال�شجرة من 30-10كغم.
•للإ�سراع يف ن�ضج الثمار بعد قطافها وتقليل الطعم القاب�ض.
•تنفع الثمار يف حملول اجلري مع املاء بن�سبة  1 :1ملدة ثالثة �أيام.
40-35م ملدة � 15-10ساعة.
•تنقع الثمار يف ماء دافىء
ْ
القطف امللحي
القطف امللحي �شجرية هامة رعوية للجمال واملاعز والأغنام ت�صل ن�سبة الربوتني يف النبات
اجلاف حلوايل ّ %20
وتف�ضله املا�شية يف ال�شتاء وبداية الربيع ،كما �أن النبات له فوائد عديدة
من ناحية طبية و�صناعية وي�صلح خ�شبة كوقود يف املناطق ال�صحراوية.
ت��زرع �شجرية القطف امللحي يف م�شاريع تنمية املراعي وم�شاريع ت�شجري جوانب الطرق
واحلدائق العامة واملنزلية وتزرع �أحيان ًا يف م�شاريع التحريج وتنا�سبها املنحدرات والأودية
واملناطق املنخف�ضة والأرا��ض��ي اجلافة والفقرية والكل�سية ومتو�سطة امللوحة .كما ميكن
زراعتها ك�أ�سيجة خ�ضراء �سريعة.
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�أك�ساد )176 Acsad( 176
•�صنف �شعري معتمد يف الأردن.
•امل�صدر :املركز العربي لدرا�سة املناطق اجلافة.
•مت اعتماده عام  1987بعد جتربته يف حمطات املركز الوطني عام .1982
•متو�سط االرتفاع �شعري ذو �ستة �صفوف.
•لون البذور �أبي�ض م�صفر.
•حجم البذور متو�سط.
•يتعر�ض للإ�صابة بالتفحمات.
•ين�صح بزراعته يف املناطق البعلية ذات املعدل من الأمطار .300-250
�أخي مربي املا�شية:
•التغذية ال�صحيحة خري و�سيلة لوقاية القطيع من املر�ض.
•ال ت�ضع املعالف وامل�شارب يف �أماكن موحلة و�أف�سح املجال لتغذية و�شرب كل الأغنام مع ًا.
•يف�ضل تنظيف احلظائر و�إزالة الروث املرتاكم عند خروج الأغنام للرعي يف يوم م�شم�س
(ال�شم�س مطهرة وقاتلة للجراثيم).
•اعزل الأغنام املري�ضة حتى ال تكون م�صدر عدوى للقطيع.
•اطلب م�ساعدة الطبيب البيطري عند احلاجة.
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تو�صية الزراعات املحمية
�أخي مزارع اخل�ضار:
يبد�أ املزارعون يف الأغوار يف هذه الفرتة بزراعة البندورة يف البيوت البال�ستيكية ،والذبابة
البي�ضاء �آفة خطرة تهدد هذا املح�صول ب�سبب نقلها ملر�ض جتعد وا�صفرار �أوراق البندورة
الفريو�سي الذي �إن حدث يف مراحل مبكرة ي�ؤدي �إلى خ�سارة كبرية يف الإنتاج ،لتاليف �أخطار
هذه الآفة نن�صحك مبا يلي:
•الت�أكد من �أن الأ�شتال خالية من الإ�صابة وذلك بالتعامل عند ال�شراء مع م�شتل موثوق به.
•�إحكام �إغالق البيت البال�ستيكي ب�شا�ش ذو فتحات دقيقة ونن�صح هنا با�ستخدام ال�شا�ش
الذي فتحاته 180فتحة�/سم 2لأن عر�ض الذبابة البي�ضاء 0.4ملم.
•عند ظهور الذبابة البي�ضاء داخل البيت يف ال�شهر الأول بعد الزراعة قم بر�ش مداخل
البيت ب�أحد املبيدات احل�شرية املتخ�ص�صة.
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التقليم التجديدي ال�شجار الزيتون
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

�أخي مزارع احلبوب ال�شتوية
للح�صول على �إنتاج وفري من زراعة القمح بع ًال نن�صح مبا يلي:
•عدم زراعة القمح بع ًال يف املناطق التي يقل فيها معدل هطول الأمطار عن  300ملم
وزراعة القمح عفري ًا �أي قبل �سقوط الأمطار.
•حت�ضري الأر�ض با�ستعمال املحاريث احلفارة ولي�س املطرحية �أو ال�صاج بهدف املحافظة
على الرطوبة يف الرتبة.
•اختيار البذار من الأ�صناف املعتمدة لدى وزارة الزراعة.
•زراعة من  12-10كغم بذار /دومن با�ستعمال البذارة وعلى عمق �8-6سم لتجنب �إنبات
البذور بعد �سقوط �أمطار خفيفة.
•مكافحة الأع�شاب عري�ضة الأوراق ورفيعة الأوراق.
•�إ�ضافة 10كغم /دومن �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم (داب) عند الزراعة .وكذلك
5كغم /دومن يوريا يف مرحلة التفريع.
�أخي مزارع احلبوب ال�شتوية
للح�صول على �إنتاج وفري من ال�شعري بع ًال نن�صح مبا يلي:
•زراعة ال�شعري يف املناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن
300ملم وين�صح بزراعة ال�شعري عفري ًا قبل �سقوط الأمطار.
•اختيار �صنف البذار من الأ�صناف املعتمدة من وزارة الزراعة.
•حراثة الرتبة با�ستعمال املحاريث احلفارة ولي�س املطرحية
�أو ال�صاج للمحافظة على رطوبة الرتبة.
•ا�ستخدام ال �ب��ذارات ل��زراع��ة ال�ب��ذور على عمق �8-6سم
لتجنب �إنبات البذور بعد �سقوط �أمطار خفيفة.
•زراعة من 8-6كغم بذار  /دومن.
•�إ�ضافة 10ك�غ��م /دومن �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم
(داب) عند الزراعة.
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�أخي املزارع
�أثبتت التجارب العلمية الزراعية �أن التبكري يف موعد زراعة العد�س يزيد من الإنتاج .لذا
ف�إننا نو�صي بزراعة العد�س خالل �شهر ت�شرين الثاين والن�صف الأول من كانون �أول ونو�صي
مبا يلي:
�أو ًال :يف املناطق التي معدل �أمطارها ال�سنوي ما بني 300-200ملم كمية البذار املو�صى بها
8كغم /للدومن وتزرع البذور على عمق �9سم يف الرتبة.
ثاني ًا :يف املناطق التي معدل �أمطارها ال�سنوي ما بني 400-300ملم كمية البذار املو�صى بها
10كغم  /للدومن وتزرع البذور على عمق �10-5سم يف الرتبة ح�سب ال�صنف املزروع.
ثالث ًا :يف املناطق التي معدل �أمطارها ال�سنوي �أكرث من 400ملم كمية البذار املو�صى بها
12كغم /للدومن وتزرع البذور على عمق �10-5سم يف الرتبة ح�سب ال�صنف امل��زروع .كما
نو�صي بتعقيم البذور مببيد ح�شري قبل زراعتها.
�أخي املزارع
•اال�ستمرار يف عملية حت�ضري وجتهيز الأر�ض للزراعات اجلديدة.
•وقف برامج الري عند هطول الأمطار يف ب�ساتني الفاكهة املروية.
•حت�ضري الأ�سمدة الع�ضوية لإ�ضافتها مع نهاية هذه ال�شهر و�أ�شهر ال�شتاء القادمة.
•ا�ستمرار احلراثة اخلريفية.
•ا�ستمرار جني ثمار الزيتون الأخ�ضر املعد للتخليل وجمع الثمار املت�ساقطة على الأر�ض
وكذلك الثمار امل�صابة على الأ�شجار لع�صرها لوحدها.
•تقليم �أ�شجار الزيتون التي مت قطف ثمارها وي�شمل هذا التقليم الأفرع اجلافة واملك�سورة
وامل�صابة بالأمرا�ض واحل�شرات ويجب �إتالف خملفات عملية التقليم بعيد ًا عن املزرعة.
•البحث عن ح�شرة حفار �ساق التفاح على الأ�شجار امل�شتبه بها من التفاح والأجا�ص.
•التوقف عن التطعيم بالعني النائمة ال �سيما �إذا هطلت الأمطار بغزارة.
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�أخي املزارع
للحد من �أ�ضرار الذباب املنزيل نن�صح مبا يلي:
•عدم و�ضع ال�سماد الطبيعي (الزبل) على �شكل �أك��وام مك�شوفة ورطبة بل تغطية هذه
الأكوام ب�أغطية بال�ستيكية �أو و�ضع ال�سماد يف �أكيا�س حلني ا�ستعماله.
•عدم نرث ال�سماد الطبيعي على وجه الرتبة وريه لأن هذا ي�شجع تكاثر الذباب.
•يجب خلط ال�سماد مع الرتبة قبل البدء بعملية ال��ري وتغطية الأث�ل�ام ب�أغطية من
البال�ستيك الأ�سود (املل�ش) غري املثقوبة لرفع درجة احلرارة داخلها وبالتايل منع الذباب
من التكاثر.
�أخي املزارع
�إ�ضافة الزبل البلدي غري املختمر �إلى الرتبة ي�ؤدي �إلى ارتفاع حرارة الرتبة وبالتايل حرق
اجلذور الدقيقة للنباتات كما تنت�شر بذور الأع�شاب ال�ضارة املوجودة يف الزبل غري املختمر
يف مزرعتك وتنبعث الغازات والروائح الكريهة وتتكاثر احل�شرات التي تزعج املواطنني وتهدد
ال�صحة العامة.
لذا ف�إنه يجب �إ�ضاف الزبل املختمر نرث ًا خالل ال�شتاء وخلطه بالرتاب مع احلر�ص على عدم
تقطيع جذور النباتات وكذلك عدم ت�أخري خلط الزبل بالرتبة لأكرث من يوم واحد بعد نرثه
لأن الت�أخري ي�ؤدي �إلى فقدان ن�صف كمية النيرتوجني املوجودة يف الزبل املختمر.
ن�صائح لتح�ضري اخل�ضار
لربة املنزل:
•اجعلي طبقة التق�شري للخ�ضار رقيقة ما �أمكن.
•القطع ال�صغري من اخل�ضار تفقد حمتواها من املواد الغذائية �أكرث من القطع الكبرية.
•ح�ضري اخل�ضراوات قبل الطبخ مبا�شرة ملنع فقد فيتامني .C
•ال تنقعي اخل�ضار يف املاء طوي ًال حتى ال تفقد الفيتامينات الذائبة يف املاء ويف�ضل
غ�سلها مباء نظيف (�إذا لزم �أحد املطهرات).
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�أخي املزارع
للح�صول على �أعلى ن�سب من زيت الزيتون و�أف�ضل نوعية نن�صحك مبا يلي:
•قطف الثمار بعد متام تلون الثمار باللون الأ�سود ب�أ�سبوعني.
•عدم �ضرب الأ�شجار لإ�سقاط الثمار ،لأن هذا يقلل من �إنتاج املو�سم التايل ب�سبب
تك�سري الأفرع التي حتمل يف ال�سنة القادمة ،وجتريح الثمار و�إ�صابتها بر�ضو�ض تزيد
من حمو�ضة الزيت امل�ستخرج.
•قطف الثمار من الأوراق لأنها تك�سب الزيت طعم ًا مر ًا.
•عزل الثمار املت�ساقطة والثمار امل�صابة عن الثمار ال�سليمة لأنها تزيد يف ن�سبة حمو�ضة
الزيت.
•تعبئة الثمار يف �صناديق تتخللها فتحات للتهوية حتى ال تتعفن.
•ين�صح بو�ضع بطاقة على تنكة الزيت تبني �صنف الزيتون ،تاريخ الع�صر ،ا�سم
املع�صرة ،ا�سم املالك ،ونن�صح بتخزين الزيت يف خمازن جافة معتمة ،باردة ،جيدة
التهوية ومعزولة عن الروائح وامللوثات الأخرى.

•اال�ستفادة من الأمطار املبكرة يف حت�ضري وجتهيز الأر�ض للزراعات اجلديدة وذلك
بحراثة الأر���ض وت�سويتها وتخطيط م�سافات ال��زراع��ة بني الأ�شجار وحفر اجلور
وحت�ضري الأ�سمدة الع�ضوية املختمرة لإ�ضافتها عند الزراعة.
•حرق نواجت تقليم �أ�شجار الزيتون خارج املزرعة ،كما ين�صح بطالء مواقع اجلروح
باملا�ستيك.
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�أخي املزارع
•اعمل على تعقيم �أدوات الق�ص والتقليم كاملن�شار واملق�ص قبل التقليم مبادة مطهرة
منا�سبة.
ميكنك املبا�شرة بزراعة الأ�شتال �ضمن عبوات �إذا توفرت مياه الري وقت الزراعة كما نذكر
ب�ضرورة:
•خلط تربة اجلورة بالأ�سمدة الع�ضوية املختمر والن�سبة املالئمة  1 :3تراب� :سماد ع�ضوي.
•�إ�ضافة �سماد ال�سوبر فو�سفات �أو �سماد الداب  DAPيف قاع اجلورة مع قليل من تراب
اجلورة وال�سماد الع�ضوي املختمر.
•عدم الزراعة �إذا كانت العبوات رطبة جد ًا.
•مراعاة �أن تكون طعوم الأ�شتال فوق �سطح الأر�ض بحوايل �15-10سم و�أن يكون الطعم
من جهة الرياح ال�سائدة.
•ت�سنيد الأ�شتال بعد زراعتها بقائم من جهة الرياح ال�سائدة.
•الت�أكد من �ضغط الرتاب حول جذور النبات ويف�ضل الري مبا�شرة بعد الزراعة.
•زراعة الأ�شجار اجلديدة يف احلدائق املنزلية.
•�إ�ضافة الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفورية ح�سب الكميات املو�صى بها للمناطق املطرية
املختلفة عند زراعة القمح وال�شعري.
•ا�ستمرار خدمة الأ�شجار املثمرة دائمة اخل�ضرة ومت�ساقطة الأوراق من الأ�صناف املت�أخرة
ومن �أهم اخلدمات يف هذه املرحلة احلراثة ال�سطحية.
لربة املنزل:
ن�صائح لتخزين اخل�ضار:
•اخل�ضراوات الورقية – ال تخزن لفرتة طويلة ب�سبب فقدانها للماء وفيتامني .C
•اخل�ضراوات اجلذرية (كالبطاطا) تخزن يف مكان بارد ومظلم وجاف حتى ال ت�صاب
بالعفن وي�صبح لونها �أخ�ضرز
•الب�صل والثوم – يحفظ معلق ًا بدون تكدي�س بدرجة حرارة الغرفة.
•اخليار والبندورة – يحفظ يف الثالجة ب�أوعية مالئمة ولي�س ب�أكيا�س.
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�أ�صناف معتمدة من القمح يف الأردن
ال�صفة

ال�صنف
دير عال 6

حوراين 27

هجني حملي

لبنان
طويل

طول النبات

�أك�ساد 65
املركز العربي
(م�ؤ�س�سة �سمنت يف
املك�سيك)
ق�صري – متو�سط

ق�صري – متو�سط

موعد الت�سبيل

مبكر

مبكر

متو�سط  -مت�أخر

موعد الن�ضج

متو�سط

متو�سط

متو�سط – مت�أخر

لون البذور

عنربي

عنربي

عنربي

حجم البذور

متو�سط – كبري

كبري

متو�سط

الإ�صابة بال�صد�أ

ي�صاب مبر�ض �صداء

ي�صاب مبر�ض الأوراق

-

مناطق الزراعة

معدل امطار عايل -350
400ملم

�أمطار عالية (�أكرث من
350ملم)

يالئم املناطق البعلية
يجود يف املناطق الباردة
(�أكرث من 350ملم)

امل�صدر

بي�ض النعام
•ت�ضع �أنثى النعام البي�ض وعمرها ثالثة �سنوات.
•ي�ستمر و�ضع البي�ض ملدة �أربعني �سنة تقريب ًا.
•ت�ضع الأنثى من  80-50بي�ضة يف ال�سنة.
•يبلغ وزن البي�ضة الواحدة نحو واحد ون�صف كغم.
•حتتاج بي�ضة النعامة نحو  100دقيقة ل�سلقها.
•البي�ضة الواحدة ت�شكل وجبة �شهية لأربع �أ�شخا�ص.
•ي�ستخدم البي�ض يف الزينة والديكورات الفنية كما ميكن
ا�ستخدامها ملنع ال�صواعق فوق املباين املرتفعة.
�أخي املواطن:
ميتاز الزيت الأردين يف العديد من ال�صفات املذاقية واحل�سية املرغوبة لدى امل�ستهلك املحلي
والأوروبي فالرائحة ثمرية طيبة واملذاق حلو مع مرارة وحدة ب�سيطة يرغبها الذواقون لزيت
الزيتون.
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احلم�ص
زراعةاملزارع
�أخي
�أثبتت التجارب العلمية الزراعية �أن التبكري يف موعد زراعة احلم�ص يزيد من الإنتاج .لذا
ف�إننا نو�صي بزراعة احلم�ص خالل �شهر كانون الأول �شريطة ا�ستخدام بذور �أ�صناف مقاومة
ملر�ض اللفحة ونو�صي مبا يلي:
�أو ًال :يف املناطق التي معدل �أمطارها ال�سنوي ما بني 400-300ملم كمية البذار املو�صى بها
8كغم /للدومن وتزرع البذور على عمق �15-10سم يف الرتبة.
ثاني ًا :يف املناطق التي يزيد معدل �أمطارها ال�سنوي عن 400ملم كمية البذار املو�صى بها
10كغم  /للدومن وتزرع البذور على عمق �15-10سم يف الرتبة.

�أخي املزارع:

املر�شد الزراعي �صديقك الويف ال ترتدد يف ا�ست�شارته
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�صدق اهلل العظيم

هل تعلم ماذا تعني الأرقام التي ن�سمعها يف الن�شرات اجلوية عن كميات الأمطار؟
وكيف ميكن فهمها ب�سهولة؟
مثال ( :)1معدل الأمطار ملنطقة ما 350ملم يعني توقع ت�ساقط 350مرت مكتب من
مياه الأمطار على الدومن الواحد وعليه ف�إن ت�سجيل رقم حقيقي 395ملم من الأمطار
كمجموع تراكمي ملو�سم ما يف هذه املنطقة يعني ح�صول ال��دومن الواحد من هذه
املنطقة على 395مرت مكعب من مياه الأمطار.
مثال ( )2جمموع الأمطار املت�ساقطة خالل يومني يف حمافظة مادبا 26ملم ،هذا
يعني ح�صول الدومن الواحد من �أر�ض املحافظة على 26مرت مكعب من مياه ال�سماء
املباركة .
جلمع �أكرب كمية من مياه الأمطار  ،يجب حراثة الأر�ض ومنع اجلريان ال�سطحي للمياه
ما امكن .كما ميكن عمل جور حول الأ�شجار على �شكل دائرة �أو �شكل هالل مواجه
مليالن الأر�ض .
املزارعاملواطن:
أنت �أخي
�و�أخي
ا�ستناد ًا ملا �سبق ف�إنه ميكنك تخزين نحو 50م 3من مياه الأمطار �سنوي ًا عن �سطح بيت
م�ساحته 200م�( 2إذا كان معدل الأمطار ال�سنوي يف منطقتك 300ملم).
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ت�شتية النحل
مو�سماملزارع
�أخي
مع اقرتاب ف�صل ال�شتاء نن�صح مبا يلي:
•فح�ص اخلاليا يف الظروف اجلوية املالئمة بعيد ًا عن الرياح وبفرتة مالئمة من حيث
درجات احلرارة.
•توفر ر�صيد من الع�سل واللقاح يف كل خلية ( 4براويز ممتلئة) مبا يعادل 8-6كغم تقريب ًا.
•الت�أكد من �سالمة امللكة وقدرتها على و�ضع البي�ض.
•منع املياه من الو�صول لداخل اخللية والت�أكد من التهوية والتدفئة املنا�سبني.
•الت�أكد من تغطية النحل للرباويز املوجودة و�إزالة الزائد منها.
•جتميع اخلاليا التي يغطي نحلها  6-5براويز يف خلية واحدة ومبعدل كل خليتني �ضعيفتني
يف خلية واحدة مع عزلهما عن بع�ضهما بحاجز خ�شبي يف�صل بينهما.
•�ضم اخلاليا ال�ضعيفة والتي نحلها �أقل من ( )6-5براويز.
•معاجلة الأمرا�ض والآفات التي ت�صيب النحل.
• حماية اخلاليا من �أثر درجات احلرارة املنخف�ضة.
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�أخي املزارع
مر�ض �سل الزيتون من الأمرا�ض البكتريية املنت�شرة ب�شكل كبري يف االردن وي�ساعد على
انت�شار املر�ض ارتفاع الرطوبة الن�سبية مع اعتدال درجة احلرارة خالل ف�صلي اخلريف
والربيع وكذلك املمار�سات الزراعية اخلاطئة للمزارع مثل ا�ستخدام الع�صي يف القطاف
وعدم تعقيم �أدوات التقليم وغريها.
ين�صح ب�إزالة االفرع التي تظهر عليها اعرا�ض اال�صابة �أو ًال ب�أول وا�ستعمال املبيدات
الفطرية النحا�سية يف الأوقات احلرجة التي يتوقع فيها �أي عامل من عوامل خد�ش �أو
جرح الأفرع.

�أخي مزارع اخل�ضار
الزراعات املحمية
املزارع
تو�صية
�أخي
عدم االعتماد على مبيد واحد حتى و�إن �أثبت فعالية عالية يف الق�ضاء على الآفة وذلك لعدم
ظهور �صفة املناعة لهذا املبيد خالل فرتة ق�صرية .عدم خلط مبيدين ح�شريني ملكافحة �آفة
معينة �إال يف حالة واحدة وهي عدم فعالية �أي منهما على انفراد.
قبل اختيار املبيد ت�أكد من فعالية املبيد ون�سبة ا�ستخدامه لأن ذلك ي�ؤثر على الكلفة وكذلك
فرتة الأمان له وت�أثريه على الأعداء احليوية والنحل الطنان.
نن�صح دائم ًا ب�إ�ضافة حام�ض �إلى حملول الر�ش حتى نقلل من قلويتها وكذلك �إ�ضافة مادة
ال�صقة ونا�شرة لنزيد من فعالية املبيد.
معظم احل�شرات تتواجد على ال�سطح ال�سفلي للأوراق لذلك ت�أكد �أن طريقة الر�ش منا�سبة
وت�ضمن و�صول رذاذ املبيد �إلى ال�سطح ال�سفلي للورقة.
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تقنية
الت�سميد بالري
توفري يف املياه واال�سمدة

�أخي املزارع:
عثة �صانعات الأنفاق على البندورة
دخلت هذه احل�شرة �إلى الأردن يف نهاية عام  2009وانت�شرت ب�شكل كبري بجميع مناطق
زراع��ة البندورة وم�سببة خ�سائر عالية ج��د ًا يف كل من املفرق واملناطق ال�صحراوية
اجلنوبية.
يو�صى با�ستخدام امل�صائد الفريمونية املائية ملراقبة دخول احل�شرة وكثافتها يف احلقل
وبالتايل حتديد الوقت الأن�سب للمكافحة من خالل اال�صطياد اجلماعي للعثة بوا�سطة
امل�صائد الفريمونية املائية مبعدل  2م�صيدة لكل دومن وا�ستعمال املبيدات املتخ�ص�صة.
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�أخي املزارع – �أخي املواطن
الهاتف الإر�شادي  4725071ي�صلك بالأخ�صائي يف
املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي خالل �ساعات الدوام الر�سمي

املزارعاحلبوب:
�أخي مزارع
للحد من �أخطار دودة الزرع نن�صح مبا يلي:
•ا�ستخدام دورة زراعية ثالثية (قمح ،كراب ،بقوليات).
•حراثة عميقة خالل �أ�شهر ال�صيف بعمق �25-15سم.
•عدم تكرار زراعة القمح �أو ال�شعري يف احلقول التي ظهرت بها الإ�صابة يف املو�سم ال�سابق.
•مكافحة الأع�شاب والتخل�ص من بقايا املحا�صيل ال�سابقة.
•الر�ش باملبيدات اجلهازية يف املراحل املبكرة من الإ�صابة ي�ساعد يف الق�ضاء على هذه
الآفة.
•ا�ست�شارة �أخ�صائي الوقاية �أو املر�شد الزراعي.
�أخي املزارع
املزارع:
متتاز املحاريث احلفارة (االزميلية) مبا يلي:
•�إمكانية تركيب �أنواع خمتلفة من الأ�سلحة عليها كالأزاميل للحراثة العميقة ورجل البطة
للتخل�ص من الأع�شاب ال�ضارة.
•�سهولة اخرتاقها وقطع وتفتيت الطبقات ال�سفلية دون �أن تقلب الرتبة �أو تخلطها
•املحافظة على رطوبة الرتبة وبقاء �سطحها م�ستوي ًا بعد احلراثة.
•عدم احلاجة �إلى قدرة عالية جلرها و�سهولة الرتكيب والفك والت�شغيل وال�صيانة مقارنة
باملحاريث الأخرى.
•لهذا كله ف�إننا نن�صح با�ستخدام املحارث الإزميلية حلراثة الرتبة ال�صلبة قليلة الأمطار
والأرا�ضي املنحدرة والأرا�ضي الفقرية التي ترتكز خ�صوبتها يف الطبقة ال�سطحية وكذلك
يف الأرا�ضي امللحية القابلة للزراعة.
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�أخي مربي الدواجن:
ملواجهة ف�صل ال�شتاء بربده ال�شديد و�أمطاره وثلوجه نن�صح مبا يلي:
•الت�أكد من �سالمة عمل احلا�ضنات ونظافتها وخلوها من الغبار واالحتفاظ ب�أ�سطوانات
غاز �إ�ضافية ل�ضمان توفري التدفئة املنا�سبة.
•زيادة �سمك الفر�شة والت�أكد من ا�ستمرار جفافها مع ا�ستمرار عملية تقليب الفر�شة.
•تفقد �أ�سقف الربك�سات و�إغالق الثقوب املوجودة مع الت�أكد من عدم وجود ثغرات وفتحات
يف الربك�سات ت�ؤدي �إلى ت�سرب املاء �إلى الداخل.
•�إعداد خلطات علفية تتنا�سب مع برودة اجلو يف ال�شتاء وذلك ب�إ�ضافة 2كغم زيت فول
�صويا لكل طن من العلف وتخفي�ض الربوتني مبعدل .%1
•ا�ستمرار مراقبة التهوية يف الربك�سات ملنع زيادة الرطوبة مع مراعاة توفري الهواء النقي
وجتنب التيارات الهوائية الباردة والت�أكد من �إحكام �إغالق ال�شبابيك بال�ستائر �أو الأغطية
الأخرى مع مراعاة التهوية اجليدة.
•حفظ وتخزين الأعالف يف م�ستودعات الأعالف ب�شكل جيد لرفع املواد العلفية املكي�سة
على قواعد خ�شبية و�إبعادها عن جدران امل�ستودع املعر�ضة للرطوبة مع الت�أكد من عدم
ت�سرب املياه حلفرة الذرة يف م�ستودع الأعالف والت�أكد من عدم دخول الطيور الربية
واجلرذان �إلى م�ستودع الأعالف.
•توفري وتخزين �أعالف �إ�ضافية ل�ضمان توفري التغذية للدواجن وحت�سب ًا لأي طارىء �أثناء
ف�صل ال�شتاء.
•تغطية موا�سري املياه املك�شوفة وامل�ؤدية �إلى الربك�سات كما يجب و�ضع خزانات معزولة
ل�ضمان �شرب الطيور ملياه دافئة ن�سبي ًا.
•�إزالة الثلوج عن �أ�سقف الربك�سات.
•�إجراء �صيانة عامة للربك�سات واملباين.
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�أخي مربي الأبقار
ملواجهة ف�صل ال�شتاء ب�ب�رده ال�شديد
وثلوجه نن�صح مبا يلي:
•ت�أمني كمية كافية من الأع�ل�اف يف
م�ستودع املزرعة.
•�إدخال الأبقار �إلى الإ�سطبالت املغلقة
�أو احلظائر املظللة يف �أوق��ات الربد
ال�شديد واملطر والثلوج.
•حماية املواليد والعجول الر�ضيعة من التيارات الهوائية وو�ضعها يف �أماكن جافة ونظيفة.
•تنظيف ال�ساحات اخلارجية من الروث و�صرف مياه الأمطار املتجمعة فيها.
•فح�ص �ضروع الأبقار وبخا�صة احلالبة للت�أكد من خلوها من التهاب ال�ضرع.
•تنظيف الأبقار احلالبة جيد ًا و�إزالة الأو�ساخ العالقة بها وتنظيف ال�ضرع قبل احلالبة.
•�إجراء �صيانة للحظائر واملباين وماكينات احلالبة.
اخي املزارع
للتقليل ما امكن من �أ�ضرار ال�صقيع يرجى �إتباع التو�صيات التالية:
1 .1جتنب زراع��ة املحا�صيل احل�سا�سة يف الأماكن املعر�ضة لل�صقيع خا�صة يف منطقة
الأغوار ال�شمالية مثل املناطق املنخف�ضة .واملحا�صيل الأكرث ح�سا�سية لل�صقيع هي املوز
والكو�سا والبندورة والفلفل والبطاطا
والباذجنان.
2 .2ت�أخري موعد الزراعة
3 .3متابعة الن�شرات اجلوية والإر�شادات
ال�صادرة من اجلهات املعنية
4 .4تغطية النباتات ما امكن خالل هذه
ال�ف�ترة ويف�ضل �إ��س�ت�خ��دام االغطية
مزدوجة الطبقات
5 .5تدفئة النباتات داخل البيوت املحمية
او يف الزراعات املك�شوفة عن طريق
عمل حفر يو�ضع فيها جفت الزيتون وحرقه.
6 .6الري والت�سميد املنا�سبني
143

دليل املزارع ال�سنوي 2011

كانون �أول  -دي�سمرب

�أخي مربي الأغنام:
ملواجهة ف�صل ال�شتاء بربده ال�شديد و�أمطاره وثلوجه نن�صح مبا يلي:
•ت�أمني كمية من الأعالف يف م�ستودعات �أو �أماكن حممية من الأمطار.
•حماية مواليد الأغنام من التيارات الهوائية الباردة.
•�إدخال الأغنام �إلى احلظائر املغلقة �أو املظللة يف �أوقات الربد ال�شديد والأمطار والثلوج.
•فح�ص الأغنام للت�أكد من خلوها من الأمرا�ض وبخا�صة التهاب ال�ضرع.
•تنظيف �ضروع الأغنام قبل احلالبة.
•تنظيف ال�ساحات اخلارجية و�صرف مياه الأمطار منها يف مزارع الأغنام �أما يف الرتبية
املتنقلة فيف�ضل تغيري مكان الأغنام من فرتة لأخرى للمحافظة على نظافة الأغنام.
•�إجراء �صيانة للحظائر واملباين و�أدوات احلالبة.
�أخي •املزارع:
•�إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية املتخمرة للأ�شجار املثمرة ومبعدل 5-2طن /دومن �سنوي ًا مع
مراعاة االبتعاد عن �ساق ال�شجرة مب�سافة من �50-30سم ح�سب عمر ال�شجرة ،ونذكر
ب�ضرورة خلط ال�سماد مع الرتبة مع احلر�ص على عدم تقطيع جذور النباتات وكذلك
عدم ت�أخري خلط الزبل بالرتبة �أكرث من يوم واحد بعد نرثه حتى ال يفقد العنا�صر الهامة
الداخلية يف تركيب ال�سماد.
•ا�ستمرار التح�ضري والتجهيز لزراعة الأ�شجار املثمرة وكذلك م�صدات الرياح كما ميكن
التح�ضري لزراعة الأ�شتال ال�سلت.
•تفقد ثمار الزيتون بعد قطافها واحر�ص على عدم دخول املياه �إلى الأكيا�س املعب�أة بالزيتون
وكذلك �إلى مواقع حفظه ال �سيما بعد هطول الأمطار.
لمربي النحل:
•تغذية طوائف النحل باملحاليل ال�سكرية وحبوب اللقاح وتفقد اخلاليا والت�أكد من عدم
وجود رطوبة �أو �سوء تغذية.
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�أخي مربي املا�شية:
•التغذية ال�صحيحة خري و�سيلة
لوقاية القطيع من املر�ض.
•ال ت�ضع املعالف وامل���ش��ارب يف
�أم��اك��ن موحلة و�أف�سح املجال
لتغذية و�شرب كل الأغنام مع ًا.
•يف�ضل تنظيف احلظائر و�إزالة
ال� ��روث امل�ت�راك��م ع�ن��د خ��روج
الأغنام للرعي يف يوم م�شم�س
(ال �� �ش �م ����س م �ط �ه��رة وق��ات �ل��ة
للجراثيم).
•اعزل الأغنام املري�ضة حتى ال تكون م�صدر عدوى للقطيع.
•اطلب م�ساعدة الطبيب البيطري عند احلاجة.
اخي املزارع
ي�ؤدي �إنخفا�ض درجات احلرارة وحدوث ال�صقيع الى خ�سائر �إقت�صادية لعدد كبري من
املزارعني خا�صة مزارعي اخل�ضار واملوز يف منطقة الأغ��وار ،وقد قام املركز الوطني
للبحث والإر�شاد الزراعية بتوزيع عدد من �أجهزة الإنذار املبكر لل�صقيع جمانا على
عدد من املزارعني يف منطقة الأغوار بحيث تقوم هذه الأجهزة ب�إ�صدار �إنذار �صوتي يف
املزارع عند �إنخفا�ض درجات احلرارة عن  3درجات مئوية.
لربة املنزل:
•تخزن احلبوب اجلافة كالقمح والعد�س والفول والأرز وكذلك يخزن الطحني وال�سكر
وامللح يف املنزل يف جو الغرفة يف مكان جاف معتدل احلرارة ويف�ضل تعبئتها يف �أواين
نظيفة جافة متام ًا من البال�ستيك وذات �أغطية حمكمة� ،أما الزيوت والدهون فتخزن
يف املنزل يف �أوعية زجاجية ذات �أغطية حمكمة ويجب عدم تعري�ضها للهواء �أو احلرارة
العالية �أو ال�ضوء حتى ال تف�سد.
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�أخي املزارع:
تتحمل �شجرة نخيل البلح امللوحة العالية واحلرارة العالية وتنجح زراعتها يف �أنواع خمتلفة
من الرتبة وتبد�أ ال�شجرة �إنتاجها يف ال�سنة اخلام�سة وتعطي �إنتاج ًا اقت�صادي ًا يف ال�سنة
الثامنة قد ميتد عمرها الإنتاجي �إلى مائة عام ونن�صح بزراعة نخيل البلح يف مناطق الأغوار
وحو�ض ومنطقة العقبة� .أخ�صائي نخيل البلح يف املركز الوطني ي�ساعدك يف اختيار الأ�صناف
املالئمة ملنطقتك.
اخل�س
•اخل�س خ�ضار حمببة للم�ستهلك الأردين خالل ف�صلي ال�شتاء والربيع .ي�ستعمل كمادة
غذائية طازجة وهذا يوفر للم�ستهلك الفائدة الكاملة نظر ًا الحتواء اخل�س على الأمالح
املعدنية والأحما�ض الع�ضوية والفيتامينات.
•يفيد اخل�س يف حماية الأوعية الدموية ومع ت�صلب ال�شرايني و�إخراج الكل�سرتول من الدم
وه��و م�ه��دىء للأع�صاب ويفيد يف عالج
الأرق.
•يزرع يف مناطق متعددة يف الأردن �أهمها
حمافظة جر�ش.
•يحتاج لرتبة خ�صبة غنية باملواد الع�ضوية
ف�ه��و ب�ح��اج��ة لإ� �ض��اف��ة �أ� �س �م��دة ع�ضوية
ق �ب��ل ال ��زراع ��ة ك �م��ا ي�ستجيب للت�سميد
النيرتوجيني.
•ين�صح بقطف حم�صول اخل�س يف ال�صباح
ويحذر من قطفه بعد �سقوط الأمطار مبا�شرة �أو يف الأجواء احلارة.
•يحفظ يف الثالجة دون غ�سل بعد لفه بالورق املالئم لأيام قليلة.
�أخي املزارع
ي�ؤدي �سقوط الأمطار خا�صة يف مزارع احلم�ضيات يف منطقة الأغوار �إلى ا�صفرار �أوراقها
نتيجة لذوبان �أمالح الكال�سيوم من املنطقة املحيطة بجذور الأ�شجار مما ي�ؤدي �إلى ارتفاع
م�ستوى امللوحة ودرجة احلمو�ضة  pHحيث ت�صبح الرتبة �أكرث قاعدية لذلك ين�صح بري
الأ�شجار عند توقف هطول الأمطار.
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�أخي مزارع الزيتون:
عند �شرا�ؤك �أ�شتال الزيتون لزراعتها يف مزرعتك نن�صحك مبا يلي:
•�أن ال يقل طولها عن �40سم وال يزيد عن مرت واحد.
•�أن يكون بعمر � 2-1سنة وغ�ضة.
•�أن تكون جذورها غري ملتفة غري خمرتقة للعبوة.
•مالحظة عدم وجود تدرنات �أو عقد على �ساق الغر�سة.
وي�شرتط يف كافة الغرا�س �أن توجد عليها بطاقة مد ّون عليها النوع وال�صنف والأ�صل ومكان
الإنتاج و�أن ت�شرتى من م�شاتل مرخ�صة وموثوقة مبوجب فاتورة من البائع.
�أخي مزارع العنب:
•عند زراعة �شتلة العنب املطعمة نقوم بتقليمها بعد الزراعة مبا�شرة بحيث نرتك برعمني
(عقدتني �أو عينني) فقط على الطعم ثم ن�ضع ال�شتلة يف اجلورة ونردم الرتاب حولها
بحيث تبقى منطقة التطعيم والربعمان فوق م�ستوى �سطح الرتبة ثم نغطي نقطة التطعيم
والربعمني برتاب ناعم وجاف ويف الربيع نزيل هذا الرتاب ونك�شف نقطة التطعيم بحذر
�شديد ونعمل على �إزالة اجلذور تكونت عند نقطة التطعيم �أثناء التغطية بالرتاب.
•التح�ضري لعمليات تطعيم العنب على الأ�صول الربية وتعقيم الغرف (احلا�ضنات) ،تعقيم
�أدوات التطعيم ،حت�ضري برك �أو �أحوا�ض الدفن للأ�صول والأ�صناف و�إذا توفرت الأ�صول
واملطاعيم من مناطق باردة فيمكن املبا�شرة بالتطعيم يف هذا الوقت.
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�أخي املزارع:
لتجنب انت�شار الأمرا�ض واحل�شرات على الأ�شجار املثمرة يف املو�سم القادم يجب القيام
بالإجراءات التالية:
•التخل�ص من بقايا الثمار امل�صابة واملتواجدة على الأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها.
•جمع الأوراق والثمار املت�ساقطة على الأر�ض وحرقها.
•حراثة الرتبة حراثة �سطحية والتخل�ص من الأع�شاب لأنها ت�شكل ملج�أ للأمرا�ض
واحل�شرات املختلفة.
•�إ�ضافة دفعة من الأ�سمدة الكيماوية بطيئة الذوبان مثل امليكافوز �أو الداب يف ب�ساتني
الزراعة املطرية �أو يف ب�ساتني الدراق والتفاح والزيتون والعنب يف املناطق الغورية.
•�صيانة �شبكات الري وتخزين الأجزاء التي ميكن فكها يف خمزن حلني انتهاء مو�سم
ال�شتاء.
•غ�سل الطرق وال�ساحات حول �آبار اجلمع متهيد ًا ال�ستقبال �أمطار ال�شتاء.
فوائد احلراثة
الرتبة الزراعية هي عبارة عن اجلزء ال�سطحي امل�ستخدم يف الزراعة وعليه يجب حت�ضريها
للزراعة عن طريق تفكيك الرتبة ومن فوائدها ما يلي:
حتويل الأر�ض املتما�سكة �إلى تربة مفككة.
تهوية الرتبة حيث �أنها ت�سمح بدخول الهواء �إلى الرتبة لنمو النبات.
تعمل احلراثة على جعل الرتبة �أكرث قابلية المت�صا�ص املاء وعلى التقليل من تبخريه.
تك�سري الطبقة ال�صماء مما ي�ساعد جذور النباتات على اخرتاق الرتبة وت�صريف املاء الزائد.
�إبادة الأع�شاب ال�ضارة للنبات.
تن�شيط البكترييا والأحياء الأخرى املفيدة للنبات.
�أخي املزارع
�إن�شاء ال�سال�سل احلجرية والرتابية وامل�صاطب يف الأرا��ض��ي املنحدرة حتد من
اجنراف الرتبة وحتافظ على رطوبة الأر�ض.
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ا�ستعماالت املحاريث املختلفة
املحراث احلفّار
ي�ستعمل املحراث احلفار يف:
•الأرا�ضي القلوية وامللحية حيث ال يعمل على قلب الرتبة ال�سطحية �إلى باطن الأر�ض.
•الأرا�ضي التي ترتكز خ�صوبتها على �سطح الأر�ض.
•الأرا�ضي التي متتاز مبعدل �سقوط �أمطار قليلة حيث �أنها تعمل على املحافظة على رطوبة
الرتبة الالزمة لغذاء املحا�صيل.
املحراث القالب (املطرحي والقر�صي)
•ي�ستخدم هذا النوع من ملحاريث يف الأرا�ضي الطينية والأرا�ضي ال�صفراء اخلالية من
الأمالح.
•ي�ستخدم املحراث القر�صي يف الأرا�ضي �شديد ال�صالبة والأرا�ضي التي تكرث بها احلجارة
وجذور النباتات.
•ال ين�صح با�ستخدام هذا النوع من املحاريث يف الأرا�ضي املنحدرة ملنع اجنراف الرتبة.
كما �أن الأرا�ضي املنحدرة يت�سبب يف انقالب اجلرار.
•ال ين�صح با�ستخدامها يف املناطق معدالت �سقوط الأمطار فيها قليلة.
�أخي مربي الدواجن:
من �أهم �أعرا�ض مر�ض “�أنفلونزا الطيور”
•خمول الطيور وفقدان �شهيتها.
•انخفا�ض حاد يف �إنتاج البي�ض.
•ق�شرة البي�ض اخلارجية لينة وطرية ن�سبي ًا.
•تورم الوجه والعرف والداليات (ي�صبح لونها �أزرق).
•�إفرازات من الأنف والفم.
•التهاب ملتحمة العينية.
•نفوق مفاجىء للقطيع ب�أكملها (قد ي�صل .)%100
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�إر�شادات ت�سويقية:
•موا�صفات ثمار اخليار اجليدة� :أن تكون غ�ضة طازجة ممثلة لل�صنف من حيث اللون
وال�شكل والطعم وخالية من الرائحة الغريبة ويرتاوح طولها �20-15سم للت�صدير و-10
�15سم للأ�سواق املحلية خالية من الإ�صابات وحتتفظ بعنق ال يتجاوز طوله �3سم.
•تعب�أ ر�ؤو�س اخل�س يف �أقفا�ص خ�شبية ذات فتحات وا�سعة للتهوية وتبطن ال�صناديق بورق
م�ضاد للرطوبة ثم تو�ضع الر�ؤو�س ب�شكل �أفقي وتغطى بالورق اخلا�ص.
•تزرع �أ�شتال الزعرت يف الأر�ض الدائمة يف الفرتة من بداية الربيع حتى نهاية اخلريف مع
جتنب زراعتها يف �أيام ال�صقيع.
•عند تخزين ثمار الزيتون اخل�ضراء
يجب �أن ال تنخف�ض درجة احلرارة
�إل��ى ال�صفر املئوي حتى ال ت�صاب
الثمار ب�أ�ضرار الربودة.
•يتحمل امل��وز الأخ�ضر مكتمل النمو
التخزين ملدة  14يوم بينما يتحمل
املوز النا�ضج التخزين ملدة � 4-1أيام
فقط حتت ظروف احلرارة العادية.

تو�صية الزراعات املحمية:
�أخي مزارع اخل�ضار:
خالل هذه الفرتة يقل ن�شاط احل�شرات ب�شكل وا�ضح وتبد�أ م�شاكل الأمرا�ض الفطرية يف
الزراعات املحمية يف وادي الأردن.
لذلك ال يوجد مربر لر�ش مبيدات ح�شرية ب�شكل وقائي و�إن حدث وجود �آفة داخل البيت
البال�ستيك فغالب ًا ما تكون خفيفة ومركزة يف منطقة معينة .وهنا ال بد من مراقبة منطقة
الإ�صابة با�ستمرار ف�إن تزايدت نن�صح بر�ش منطقة الإ�صابة فقط� ،أما �إذا كانت ال تتزايد
فيمكن االنتظار واال�ستفادة من الظروف املناخية ال�سائدة يف هذه الفرتة للحد من الإ�صابة.
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ل�صيانة اجلرار الزراعي
•قبل البدء بت�شغيل اجلرار ت�أكد من وجود ماء الروديرت والزيت يف املحرك و�إ�ضافة املاء
والزيت �إذا لزم الأمر �إلى احلد امل�سموح به.
•ت�أكد من �أن جميع براغي و�صوامل العجالت الأمامية واخللفية م�شدودة.
•ت�أكد من �أن ق�شاط املروحة م�شدود �إلى احلد امل�سموح به وميكن معرفة ذلك ب�ضعط
�أ�صابع الإبهام على ق�شاط املروحة وي�سمح باحلركة بحدود �2-1.5سم حيث �أن زيادة
ال�شد ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار بالدينمو.
•الك�شف عن ماء البطارية و�إ�ضافة املاء املقطر �إذا لزم الأمر وو�ضع �شحمة نظيفة على
�أقطابها ملنع تكوين اجلنزارة عليها.
•تفقد زيت فلرت الهواء ذو احلمام الزيتي وتغيريه كل �أ�سبوعني يف عمليات احلراثة
وتنظيف الفلرت االبتدائي من الأتربة والأو�ساخ يف نهاية العمل اليومي.
•تعبئة خزان الوقود بال�سوالر يف نهاية العمل اليومي وذلك لتاليف تكثيف بخار املاء
املوجود داخل خزان الوقود �أثناء الليل مما ي�سبب �أعطال ج�سيمة لطلمبة ال�سوالر
والبخاخات.
•ت�أكد من �أن جميع �ساعات الدينمو ،احلرارة ،الزيت املوجودة على تابلو اجلرار �صاحلة
ويف حالة عطل �أي منها يجب ا�ستدعاء الفني املخت�ص لإ�صالحها.
•�إ�ضافة �سائل التجميد يف ف�صل ال�شتاء بالن�سبة املطلوبة وهي  %20من �سعة خزان املاء
(الروديرت) حيث �أن هذه املادة متنع ال�صد�أ ومتنع جتمد املاء داخل املحرك.
•يف حالة نق�صان املاء يف الروديرت �أثناء العمل واملحرك �ساخن ال توقف حمرك اجلرار
بل اتركه يدور وافتح غطاء الروديرت باحرتا�س �شديد جد ًا خوف ًا من اندفاع بخار املاء
منه .وابد�أ ب�إ�ضافة املاء �إلى الروديرت �إلى �أن يبد املحرك ،حيث �أنه عند �إيقاف املحرك
وهو �ساخن وتعبئته باملاء ي�سبب ك�سر يف �أجزاء املحرك.
•ت�أكد من وجود الرثمو�ستات وبحالة جيدة حيث �أنه ي�سهل من عملية ت�شغيل اجلرار
الزراعي يف ال�صباح الباكر يف ف�صل ال�شتاء بالإ�ضافة �إلى �أنه يعمل على تثبيت درجة
حرارة املحرك املالئمة لظروف الت�شغيل �صيف ًا و�شتا ًء.
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املربى
حفظ الفواكه بال�سكر طريقة قدمية زاولتها ربات البيوت يف حفظ الفواكه ول�صنع منتوج
غذائي لذيذ الطعم وطيب النكهة .املربى امل�صنع منزلي ًا يخلو من املواد احلافظة وغري مكلف.
الأنواع القابلة ل�صنع املربى:
تفاح� ،سفرجل� ،أجا�ص ،م�شم�ش ،دراق ،كرز ،برقوق ،عنب ،ورد ،توت ،جزر ،بطيخ ،قرع
ع�سلي.
الطريقة العامة ل�صناعة املربيات:
1 .1اختيار الثمار تامة الن�ضج وال�سليمة (اخلالية من الإ�صابات) والطازجة.
2 .2تغ�سل الثمار جيد ًا باملاء النظيف.
3 .3تق�شر بع�ض الثمار (تفاح� ،أجا�ص� ،سفرجل) ثم تقطع وتزال البذور.
4 .4تو�ضع الثمار املقطعة يف حملول من حام�ض ال�سرتيك (ملح الليمون) مقدار �صغري من
احلام�ض لكل كغم فاكهة ملنع تغري اللون.
5 .5تغ�سل القطع باملاء النقي ثم ت�سلق يف كمية من املاء (تكفي لغمرها) مدة �ساعة وت�صفى.
6 .6تهر�س القطع داخل م�صفاة �أو جهاز الع�صر.
7 .7ت�ضاف كمية ال�سكر مبقدار (1كغم �سكر �إل��ى 1كغم فاكهة) �إل��ى م��اء ال�سلق وي��ذاب
بالت�سخني ثم ي�صفى وي�ستثنى من ذلك بع�ض الأن��واع مثل مربى العنب الأ�سود والورد
وال�سفرجل وبع�ض �أ�صناف التفاح حيث تزداد ن�سبة ال�سكر امل�ضاف.
8 .8ي�ضاف حام�ض ال�سرتيك مبقدار 4غم (ن�صف ملعقة �صغرية لكل 1كغم �سكر) قبل متام
الن�ضج بحوايل  5دقائق.
9 .9ت�ضاف قطع الفاكهة امل�سلوقة �إل��ى املحلول وي�ستمر يف الت�سخني على نار هادئة حتى
مالحظة �أن قوام املزيج املت�ساقط من ملعقة يظهر ب�صورة متقطعة كدليل على انتهاء
عملية الطبخ.
1010يعب�أ املربى وهو �ساخن يف الأواين الزجاجية املنا�سبة واملعقمة واملجففة وتغلق ب�إحكام
وتقلب �أغطيتها لتعقيم الغطاء.
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حفظ اخل�ضار والفواكه بالتجفيف
التجفيف ي�ؤدي �إلى خف�ض ن�سبة الرطوبة يف املادة الغذائية ورفع تركيز املادة ال�صلبة بالقدر
الكايف لإيقاف منو الأحياء الدقيقة والن�شاط الأنزميي امل�سبب لتلف وف�ساد املادة الغذائية
وهي من �أقدم طرق احلفظ التي عرفها الإن�سان لتجفيف الفواكه واخل�ضار.
الأنواع القابلة للتجفيف:
الفواكه :التني ،امل�شم�ش ،الأجا�ص واخلوخ.
اخل�ضار :البندورة ،امللوخية ،البامية ،الفا�صولياء ،البازيالء� ،شرائح البطاطا.
اخلطوات العامة لتجفيف اخل�ضار والفواكه
1 .1انتخاب الثمار ال�سليمة الطازجة وا�ستبعاد الثمار تامة الن�ضج.
2 .2غ�سل الثمار جيد ًا باملاء.
3 .3التق�شري ويتم ب�إحدى الطرق املعروفة بحيث تنتخب الطريقة املالئمة لكل نوع (هناك
�أنواع من اخل�ضار والفواكه ال تق�شر).
4 .4تقطع ثمار بع�ض الفواكه (كامل�شم�ش والأجا�ص) �إلى ن�صفني وتزال البذور �أما اخل�ضراوات
كالب�صل وامللفوف واجلزر والفا�صوليا فتقطع �إلى �أجزاء منا�سبة.
5 .5ال�سلق لإتالف الأنزميات والأحياء الدقيقة امل�سببة للف�ساد ملدة ( )5-3دقائق مثل الباميا
اجلزر والفا�صولياء.
6 .6تو�ضع املادة الغذائية يف �صواين مدهونة �أو خ�شبية يف طبقات رقيقة.
7 .7تعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة ملدة ترتاوح ما بني � 4-3أيام مع التقليب.
8 .8تنقل ال�صواين �إلى الظل لتتم عملية التجفيف.
9 .9تعب�أ املادة يف عبوات منا�سبة بحيث تكون مانعة للرطوبة والهواء.
1010تخزن املادة املجففة داخل غرفة جافة وجيدة التهوية.
مالحظة:
1 .1قد تع ّلق بع�ض �أنواع اخل�ضار (مثل الباميا) يف حبال.
2 .2تنزع الأوراق اخل�ضراء عن �ساق النبات (مثل امللوخية).
3 .3تقطع ثمار التني �إلى ن�صفني كما قد جتفف كاملة بدون تقطيع.
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حفظ اخل�ضار بالتجميد:
تعترب هذه الطريقة من �أحدث الطرق امل�ستعملة حلفظ املواد الغذائية و�أف�ضلها .حيث حتتفظ
املواد الغذائية املحفوظة مبعظم خوا�صها الطبيعية والكيماوية وبقيمتها الغذائية كما ت�ؤدي
درجة احلرارة املنخف�ضة �إلى تقليل �سرعة عوامل الف�ساد كالأحياء الدقيقة والأنزميات.
طرق احلفظ:
اخل�ضروات التي تطبخ قبل تناولها ميكن حفظها بالتجميد مثل البازيالء الفا�صولياء
اخل�ضراء واجل��زر� ،أما اخل�ضراوات التي ال تطبخ قبل تناولها كاخليار واخل�س والبطيخ
والفراولة فال ي�صلح التجميد حلفظها لأنها تفقد قوامها بعد عملية التجميد.
وميكن تلخي�ص خطوات حفظ اخل�ضار بالتجميد كالآتي:
انتخاب الثمار �أو الأجزاء النباتية ال�سليمة اخلالية من الكدمات والبقع.التح�ضري الذي ي�شمل قطف الأوراق والتف�صي�ص �أو �إزالة اخليط الليفي الطريف �أو التقطيع.غ�سل اخل�ضار جيد ًا باملاء.ال�سلق الذي يتم باملاء ال�ساخن وذلك بغلي املاء بحيث تكون كمية املاء منا�سبة لتغطيةاملادة الغذائية ومدة الغلي ترتاوح ما بني  5-2دقائق ح�سب نوع املادة الغذائية و�صالبتها.
التعبئة وتتم تعبئة املادة الغذائية يف �أكيا�س نايلون مفرغة قدر الإمكان من الهواء وتكون�سماكة املادة الغذائية يف الكي�س الواحد ال تزيد عن � 3-2سم وتكفي لوجبة واحدة للعائلة.
طريقة حفظ اخل�ضراوات الورقية (�سبانخ وملوخية) بالتجميد:
1 .1انتخاب النبات ذو الأوراق تامة الن�ضج وغري امل�صابة والطازجة وا�ستبعاد النباتات
الغريبة وال�ضعيفة.
2 .2تقطف �أوراق امللوخية ويزال منها العروق اخل�ضراء ثم تغ�سل وجتفف وميكن فرمها ناعم ًا
ح�سب الرغبة.
3 .3تو�ضع �أوراق امللوخية �أو ال�سبانخ يف وعاء به ماء مغلي وترفع بعد دقيقة واحدة لتبقى
خ�ضراء وتربد باملاء ثم تع�صر جيد ًا مع املاء.
4 .4تو�ضع يف �أكيا�س رقيقة من النايلون بحيث ال تزيد �سماكة املادة الغذائية عن �2سم وذلك
لتتعر�ض جميع �أجزائها للربودة.
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طريقة حفظ اخل�ضراوات الأخرى.
1 .1انتخاب اخل�ضروات تامة الن�ضج وغري امل�صابة على �أن تكون طازجة.
2 .2تزال الأجزاء غري ال�صاحلة للأكل وتغ�سل جيد ًا ثم جتفف من املاء.
3 .3تقطع قطع ًا متو�سطة احلجم (وقد ال تقطع كالباميا).
4 .4تو�ضع يف وعاء به قليل من املاء على نار متو�سطة احلرارة وتقلب على فرتات ملدة  5-3دقائق.
5 .5تعب�أ يف �أكيا�س من نايلون مبقدار يكفي لوجبة واحدة ثم تو�ضع يف الفريزر (املجمد).
مالحظات:
6 .6مراعاة عدم ا�ستعمال الزيت لقلي اخل�ضروات التي حتفظ بطريقة التجميد لأن ذلك
ي�ؤدي �إلى حتلل وتفاعل الزيت وتكوين مادة �ضارة بال�صحة وخا�صة �إذا حفظ لأ�شهر عدة.
7 .7مراعاة عدم حفظ اخل�ضاروات بدون معاملتها باحلرارة ،لأن ذلك ي�ؤدي �إلى تغري يف
تركيبها من حيث اللون والطعم والرائحة.
8 .8عند ا�ستخدام املادة املجمدة للطبخ يف�ضل عدم تذويبها باملاء بل �إ�ضافتها مبا�شرة �إلى
مرقة الطبخ.
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مركز اقليمي وادي عربة

032062808

ملزيد من املعلومات ميكن االت�صال �أو زيارة املوقع االلكرتوين للمركز
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هواتف الوحدات الإر�شادية
وحدة ار�شاد العا�صمة

065725304

�شعبة �إر�شاد وادي ال�سري

065864393

�شعبة �إر�شاد املوقر

064051816

�شعبة �إر�شاد �سحاب

064020649

�شعبة �إر�شاد ق�صبة العا�صمة

065661192

�شعبة �إر�شاد ناعور

065725332

�شعبة �إر�شاد دير عال

053573205

�شعبة �إر�شاد ال�شونة اجلنوبية

055381379

�شعبة �إر�شاد ال�شونة ال�شمالية

026587051

وحدة �إر�شاد اربد

027260452

وحدة �إر�شاد الرمثا

027383818

وحدة �إر�شاد بني كنانة

027585364

وحدة �إر�شاد جر�ش

07776888543

وحدة �إر�شاد عجلون

026422519

وحدة �إر�شاد املفرق

026234390

وحدة �إر�شاد الزرقاء

053655196

وحدة �إر�شاد الكرك

032386746
032387397

�شعبة �إر�شاد لواء غور ال�صايف

2312495

وحدة �إر�شاد معان

032134954

�شعبة �إر�شاد ال�شوبك

032164389

�شعبة �إر�شاد البرتاء

032156130

وحدة ار�شاد البلقاء

176335350

�شعبة �إر�شاد الفحي�ص وماح�ص

064710099

وحدة �إر�شاد العقبة

032062021

حمطة الري�شة للبحث والإر�شاد الزراعي

032062909

وحدة �إر�شاد مادبا

053240642
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