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بدأت القصة منذ سنة 2011 حيث قامت فئة قليلة من الفالحني بتجربة زراعة الزعفران يف 
جماعة ايت بولي التابعة إلقليم أزيالل على مساحات زراعية صغيرة مما أدى الى انتاج محتشم 
لم يساعد كثيرا على اعطاء االشعاع الالزم لتعميم الفكرة لدى ساكنة اجلماعة الترابية التي 

يبلغ عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة.
 من فالحة معيشية الى

انتاج الذهب االحمر
املولود اجلديد  2017 ستكون سنة ظهور  سنة 
االقليمية  املديرية  مشروع  بفضل  الوجود،  الى 
التنمية  برنامج  اطار  يف  بأزيالل  للفالحة 
خالله  من  مت  الذي  اجلبلية  للمناطق  القروية 
بصيالت  من  طن   50 عن  يزيد  ما  توزيع 
من حقول  هكتار   17 حوالي  لزراعة  الزعفران 
طرف  من  كبير  ترحيب  قابله  الزعفران، 
جماعة  فالحي  خصوصا  احملليني،  الفالحني 
ايت بولي بفضل العمل التحسيسي الكبير الذي 
قامت به التعاونية الفالحية ايت بولي املتعددة 

الذي توج مبنح حصة  األغراض، وهو املجهود 
األسد لفالحي هذه التعاونية.

سنة واحدة بعد ذلك، وبفضل النتائج املشجعة 
ستعطى  السابقة،  التجربة  من  عليها  احملصل 
الزراعي اجلديد  النشاط  لهذا  الفائقة  العناية 
احمللي  الفالح  مدخول  زيادة  شأنه  من  الذي 
من  مجموعة  طرف  من  كثيرة،  بأضعاف 
ومواكبة  كبير  حرص  مع  باإلقليم،  املتدخلني 
خاصة من طرف عامل اقليم أزيالل شخصيا، 
كبير،  تنموي  مشروع  أفرز  الذي  االمر  وهو 
أطرافه كل من مجلس جهة بني مالل خنيفرة، 
اجلهوية  املديرية   ، ألزيالل  االقليمي  املجلس 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  للفالحة، 

واملجالس اجلماعية املعنية، مع مواكبة وتأطير 
للفالحني  بولي  ايت  الفالحية  التعاونية  من 
من أجل نقل خبرة الزراعة والعناية  الى كافة 
بذلك  لتقفز  املشروع،  املستفيدين من  املنتجني 
نسبة املساحة املزروعة من الذهب االحمر الى 

أكثر من 60 هكتار بايت بولي لوحدها.

التعاونية الفالحية ايت بولي 
املتعددة األغراض

 2014 سنة  تأسست  فالحية  تعاونية  هي 
بأهداف تنموية عديدة، أهمها:

انتاج وتثمني وتسويق الزعفران احلر	 
انتاج، تثمني وتسويق اجلوز	 
انتاج، تثمني وتسويق حبة حالوة	 
تربية املواشي	 
تربية النحل وانتاج العسل	 
دخل 	  وزيادة  احمللي  االقتصاد  تنمية 

الفالحات والفالحني
املشهد 	  يف  القروية  املرأة  دور  تثمني 

االقتصادي احمللي

اجلاد  العمل  من  تقريبا  سنوات   5 خالل 
خصوصا يف مجال انتاج الزعفران، استطاعت 
املشاريع  من  مجموعة  استقطاب  التعاونية 
التنموية للمنطقة وتعبئة الفالحني وحتسيسهم 
بأهمية هذا النشاط الزراعي اجلديد، متخض 

عنه:
زراعة أكثر من 60 هكتار من الزعفران يف 	 

جماعة ايت بولي
 	 500 أكثر من  لدى  الزعفران  زراعة  تعميم 

فالحة وفالح
بلوغ أكثر من 210 منخرط يف التعاونية من 	 

 »زعفران ايت بولي«
منوذج تنموي رائد لزيادة دخل 

الفالحني الصغار بأزيالل 
محمد بنخدة

تقني بالمديرية اإلقليمية للفالحة بأزيالل؛
مكتب التنظيمات المهنية واالنتاج الحيواني
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بينهم حوالي 110 امرأة
من املرتقب حتقيق أكثر من 200 كلغ انتاج 	 

سنوي من الزعفران هذه السنة
من 	  سنويا  احملليني  الفالحني  دخل  زيادة 

الزعفران بني 10 االف درهم الى 16 ألف درهم 

ظروف طبيعية مالئمة ومنتوج 
مبواصفات عاملية

بولي  ايت  بجماعة  الطبيعية  الظروف  تتيح 
جتعل  التي  اخلصائص  من  مجموعة  اجلبلية، 
ومن  جدا،  ناجحة  زراعة  الزعفران  زراعة  من 
املنتوج احملصل عليه ينافس على اجلودة األولى 

عامليا، وليس محليا فقط:
وسط الزراعة: أراضي فالحية على علو بني 	 

1500 متر الى 2000 متر 
املناخ السائد: شبه جاف	 
مياه الري: من مصادر العيون الطبيعية 	 
استعمال األسمدة: السماد العضوي فقط	 
استعمال املبيدات: ال	 
منتوج طبيعي %100: نعم	 
شهادة احملصول البيولوجي: يف طور االجناز	 

يد عاملة مهمة ودور محوري 
للمرأة القروية

مهمة  عاملة  يد  توافر  الزعفران  انتاج  يتطلب 
خصوصا خالل مرحلة اجلني، حيث غالبا ما 
يتم توظيف عدد مهم من النساء يف هذه الفترة:

نونبر 	   15 غاية  الى  اكتوبر   15 اجلني:  فترة 
من كل سنة

وقت اجلني: الصباح الباكر من كل يوم 	 
من 	   80% العاملة  اليد  املستعملة:  املعدات 

النساء و %20 من الرجال 

نظام املراقبة الداخلية للجودة
املتعددة  بولي  ايت  الفالحية  التعاونية  تعتمد 
لضمان  التدابير  من  مجموعة  على  االغراض 
تسويق  قصد  املنتجني  كل  عند  املنتوج  جودة 

املنتوج جماعيا:
مواكبة وتأطير املنتجني يف كل مراحل االنتاج	 
كل 	  خالل  احلقول  يف  تطبيقية  تكوينات 

فترات االنتاج
للمنتوج 	  جيد  وتخزين  جتفيف  ضمان 

للمحافظة على جودته
ملنتوج كل فالح على 	  أرقام تسلسلية  اعطاء 

مقر  يف  الزعفران  منتوج  استقبال  عند  حدة 
التتبع يف حالة  لنظام  نؤسس  وهكذا  التعاونية 

ظهور أي طارئ يف املستقبل.

رخصة املكتب الوطني للسالمة 
الصحية للمنتوجات الغذائية 

 ONSSA
يف  بالتعاونية  خاصة  وحدة  بناء  انتظار  يف 
حاليا  تضطر  بولي،  ايت  الترابية  اجلماعة 
»دار  وحدة  خدمات  الى  اللجوء  التعاونية 
الزعفران«  بأزيالل، التي تبعد بحوالي 80 كلم 

للحصول على خدماتها.
 

مكان التعبئة: وحدة دار الزعفران مرخصة 	 
الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من 

للمنتوجات الغذائية 
بدون مواد حافظة	 
بدون نكهات صناعية	 
بدون مواد ملونة	 
نباتي 100% 	 

التعليب املستعمل ومدة الصالحية
منتوج  جودة  على  واحملافظة  ضمان  أجل  من 
يتم  ممكنة،  مدة  ألكبر  بولي  ايت  زعفران 
به اخلبراء  يوصي  كما  تعليب صحي  استعمال 

يف امليدان:
علب من الزجاج من فئة:  1غرام، 2 غرام، 	 

5 غرام، 10 غرام
علب من اخلشب: يستعمل يف حالة الطلبيات 	 

الكبيرة
بارد  مكان  بولي« يف  ايت  »زعفران  عند حفظ 
الزجاج  من  الضوء، يف علب  بعيد عن  وجاف، 
فان خصائصه: الطعم، الرائحة واللون ميكن أن 

تدوم من 4 الى 5 سنوات.

وصف منتوج »زعفران ايت بولي«	 
طول شعيرات الزعفران: بني 35 مم الى 50 	 
مم
الى 	  ألف   70 من  1كلغ:  يف  الشعيرات  عدد 

75 ألف 
بدون مواد حافظة	 
بدون نكهات صناعية	 
بدون مواد ملونة	 
نباتي 100% 	 

استخدامات الزعفران:
الزعفران هو عنصر غذائي يف االساس قبل ان 
يكون عنصر عالجي، لذلك يجب أن يتم ادراجه 
ومن  األسر،  لكل  اليومية  الغذائية  العادات  يف 

اهم طرق استخدامه عند االستهالك:
• اضافته يف الطعام عند الطهو كما هو احلال 	

عند بقية التوابل.
• استهالكه مع بعض املشروبات مثل احلليب	
• اضافته مع الشاي أو صنع شاي الزعفران 	

وحده دون استعمال الشاي الصيني.
• من 	 القليل  مع  الزعفران  شعيرات  اضافة 

املاء الدافئ وحتليته بالعسل احلر دون استعمال 
السكر لشراب صحي أكثر.

• العديد 	 لتحضير  كذلك  الزعفران  يستعمل 
والشعر  للوجه  واخللطات  املاسكات  انواع  من 

عند النساء

منتوج غذائي قوي ومنافع صحية عديدة	 
والتعب 	  الوهن  يحارب  الزعفران  منشط: 

بعد  التعايف  يف  يساعد  أنه  كما  واإلرهاق. 
ممارسة الرياضة.

مضاد لالكتئاب: بفضل Safranal املوجود 	 
على  الزعفران  يعمل   ، املتطايرة  أجزائه  يف 
اجلهاز العصبي. يعالج األرق ألنه مهدئ فعال ، 
بينما يكون مفيًدا يف حاالت االكتئاب اخلفيف 

والتوتر والقلق والهشاشة العاطفية.
الدورة 	  آالم  عالج  يف  الزعفران  يستخدم 

الشهرية. 
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»دار الزعفران« هي وحدة لتعبئة وتلفيف وتسويق  الزعفران بإقليم أزيالل، تأسست سنة 2019 ومرخصة 
من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية، لتثمني منتوج الزعفران لفائدة التعاونية 

املنتجة باإلقليم

شراؤك لزعفران ايت بولي تتويج لكل 
املجهودات املبذولة وتشجيع للمنتوج احمللي 
و  مساعدة للمرأة القروية والفالح يف جبال 

األطلس الكبير   

 املسؤول عن التسويق
  الهاتف والواتساب-: 212708076585+

البريد االلكتروني
com.gmail@coopbouali 

يعمل 	  والكبد:  الهضمي  للجهاز  منشط 
الزعفران على حتفيز الكبد وتقليل آثار الكحول 
بشكل خاص، مع حتفيز افرازات املعدة وعالج 

التخمرات املعوية.
الزعفران 	  الكولسترول:  مستويات  ضبط 

يساعد يف محاربة الكولسترول الزائد. يساهم 
واألوعية  القلب  اضطرابات  من  الوقاية  يف 

الدموية.
تقوم 	  الزعفران  يف   crocétine مادة 

الناجت  اخلاليا  موت  من  العني  شبكية  بحماية 
الكيميائية  والعوامل  التأكسدي  االجهاد  عن 

األخرى 
يوميا 	  الزعفران  15ملغ من  يقارب  تناول ما 

الزعفران  من  ملغ   30 مجموعه  ما  أي  مرتني 
الزهامير  حاالت  على  عالجي  تأثير  له  احلر 
اخلفيفة وله تأثير ايجابي على حتسني وتنشيط 

اخلاليا العصبية.

أجريت  التي  املخبرية  التحاليل  لنتائج  وطبقا 
بتاريخ  احلالية  السنة  محصول  من  عينة  على 
ايت  »زعفران  2020/10/26 فقد مت تصنيف 
بولي« يف خانة الدرجة املمتازة، حيث أن تركيز 
املركبات النشيطة يف منتوجنا جد مرتفع بأرقام 
حسب  عامليا  عليها  املتعارف  النتائج  فاقت 

من  يجعل  ما  وهو  بكثير   ISO3632-2 معايير 
منتوجنا يصنف ضمن األنواع الفريدة والنادرة 

من الزعفران احلر يف العالم بأسره:

املركب 	  وهو   PICROCROCINE مركب 
االهم يف الزعفران فاقت نسبته 103 مقابل 70 

أو اكثر وهي النسبة التي متيز الدرجة املمتازة 
حسب نفس املعيار.

مركب CROCINE فاقت نسبته 240 مقابل 	 
190 أو أكثر التي متيز الدرجة املمتازة

وميكن تقدمي نسخة من هذه التحاليل عند 	 
تلقي طلبياتكم 
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وخالل موسم 20/2019 ، غطت 
زراعة الدالح مساحة إجمالية قدرها 

25 ألف هكتار )مطعمة( ، منها ٪60 
يف زاكورة و 25٪ يف منطقة شيشاوة 
والباقي موزع على مناطق أخرى. و 

فيما يلي نظرة عامة على تطور املوسم 

يف مناطق اإلنتاج الرئيسية:

منطقة اجلنوب الشرقي
وتعتبر هذه املنطقة ، و التي تضم أقاليم 
وتازارين  زكيد  وفوم  وورزازات  زاكورة 

وتنغير وطاطة والرشيدية ، ذات إنتاج 
من  هناك  الغرس  يتم  للغاية.  مبكر 
15-10 ديسمبر حتى 20 يناير ، ويبدأ 
اإلنتاج من منتصف أبريل ويستمر حتى 
 3x1,20 منتصف يونيو. كثافة الغرس
املساحة  زادت  وقد  و  4x1,00م.  م 
التي مت حتقيقها بشكل طفيف مقارنة 
حوالي  بلغت  حيث   ، املاضي  بالعام 
11000 هكتار يف املجموع. باإلضافة 
إلى ذلك ، وعلى الرغم من مشكلة ندرة 
إنتاجية  املياه ، فال زال توسيع مناطق 
جديدة   يف تواصل لتحل محل األراضي 

القدمية املتخلى عنها.

أما من حيث النتائج ، فإن املنتجني يف 
للغاية.  سيئ  ملوسم  يأسفون  املنطقة 
العادية  الظروف  ظل  يف   ، أنه  حيث 
يلجأون  الذين  للمنتجني  بالنسبة   ،
البيع  سعر  فإن   ، احلقل  يف  للتسويق 
وعكس  للهكتار.  درهم   100000 هو 
العام مبتوسط    هذا  باعوا  فقد   ، ذلك 
بسبب  الواحد  للهكتار  درهم  ألف   30
وباء فيروس كورونا ، واحلصر والقيود 
موسم  بدء  مع  تزامنت  التي  الصحية 
من  أقل  عدد   ، التنقل  )حظر  اجلني 

موسم البطيخ 2020/2019
سنة مرضية على الرغم من متازج العراقيل

خامس عشر منتج عاملي للدالح ، يحتل املغرب املرتبة السابعة يف صادرات الدالح لألسواق العاملية ، نظرا جلودة 
املنتوج. على الرغم من اجلفاف ووباء كوفيد-19 ، سجل حجم الصادرات للموسم الفالحي 2019/20 أداًء جيًدا 
، حيث ارتفع من 168 ألًف إلى 241 ألف طن ، بزيادة قدرها 44٪. كما تضاعفت الكميات املصدرة يف أبريل 2020 
، وخاصة يف  أوروبا  املنتجات شعبية يف  أكثر  املغربي من  11900 طن. و يعتبر الدالح  إلى   5900 ، حيث  مرت من 
األسواق اخلمسة : فرنسا وهولندا واململكة املتحدة وإيطاليا وإسبانيا. أما بالنسبة للواردات املغربية من الدالح 
فهي محدودة للغاية ويتم إنتاجها يف موسم مخالف لإلنتاج الوطني. و السنغال هو املورد الرئيسي للدالح للمغرب 

بنسبة 75 ٪ من احلجم املستورد.
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أخرى(  مناطق  من  والتجار  املشترين 
والطرق  األسبوعية  األسواق  إغالق   ،
على  محدوًدا  كان  االستهالك  حتى   ،
املنتجون  وجد  لذلك  احمللي.  املستوى 
إذ  تكاليفهم.  تغطية  يف  بالغة  صعوبة 
الوضع  هذا  مواجهة  يف  متاًما  ضاعوا 
غير العادي ، غير مدركني ملا قد يحدث 
تصفية  إلى  اضطروا  و   ، املستقبل  يف 

منتجاتهم بأبخس األسعار.

عكس ذلك على مستوى التصدير ، فقد 
حصل مصدرو الدالح على نتائج جيدة 
هذا العام بفضل أسعار البيع اجلذابة 
يف األسواق اخلارجية )1 يورو من 20 
 0.5 10 مايو ومن 0.4 إلى  أبريل إلى 
يورو للكيلو ابتداء من 15 مايو( ، ومن 
الربح  هامش  بفضل   ، أخرى  ناحية 
املنخفض  الشراء  سعر  بني  الكبير 

)املنتج( سعر البيع املرتفع )التصدير(.

منطقة تارودانت ، قرية با محمد
بالنسبة للمنتجني يف هذه املنطقة ، يعتبر 
املوسم جيدا حيث استفادوا من جتربة 
التصدير  أسعار  من  واستفادوا  زاكورة 
املزارعون  الحظ  وبالفعل  اجليدة. 
الرغم  على  املنتوج  تصدير  استمرار 

من وباء كوفيد 19 ولهذا السبب قاموا 
ببيع محصولهم بأسعار جيدة مبتوسط   
ى  إل باإلضافة  للهكتار.  درهم  ألف   80
ذلك، زادت مساحة الدالح يف تارودانت 
التي  اجليدة  النتائج  بسبب  العام  هذا 
حتققت يف العام السابق والتي شجعت 
بعض املنتجني على مضاعفة مساحاتهم 
بساتني  استبدال  غلى  اآلخر  والبعض 
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احلمضيات بزراعة الدالح. 

املنطقة الوسطى
مراكش  تضم  التي  املنطقة  هذه  يف 
مالل  وبني  وتادلة  والوداية  وشيشاوة 
مباشرة.  زاكورة  بعد  اإلنتاج  يبدأ   ،
جيدة.  واألسعار  مشجعا  املوسم  كان 
من  العديد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  و 
عدم  ملشكلة  ضحايا  كانوا  املنتجني 
جدية  عدم  بسبب  النوعية  املطابقة 
إلى  بالتالي اضطروا  و  املشاتل.  بعض 
حتى  أو  السعر،  بنصف  بضاعتهم  بيع 
أقل من 25.000 درهم بدالً من 70 إلى 
لذلك،  نتيجة  للهكتار.  درهم   80.000
لم يتمكنوا حتى من تغطية تكاليفهم ، 
وهم اآلن يف صراع مع املشاتل والتجار 

املسؤولني عن هذا الوضع.

املوجة  أثرت  اإلنتاج،  مستوى  على  و 
احلرارية سلًبا على منو الثمار وتسمينها 
تسبب  مايو، مما  أواخر  املزارع يف  يف 
يف احتراق النباتات، خاصة يف املناطق 
النتيجة  كانت  و  العالية.  امللوحة  ذات 

تأثيرا سلبيا على اجلودة والوزن.

و جتدر اإلشارة أن فترة الزراعة املعتادة 

يف شيشاوة تبدأ من 10 إلى 15 فبراير. 
لكن يف السنوات األخيرة، تزامنت ذروة 
يسجل  الذي  رمضان  شهر  مع  اإلنتاج 
عادة انخفاًضا كبيًرا يف استهالك هذه 
منتجي  معظم  اضطر  لذلك،  الفاكهة. 
بدأ  و  البيع  أسعار  خفض  إلى  الدالح 
اإلنتاج مستقبال  تفكرون يف  املزارعون 
بعيًدا عن شهر رمضان من خالل ترتيب 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الزراعة.  مواعيد 
يساعد يف  التصدير  تطوير قطاع  فإن 
االستهالك  انخفاض  من  التخفيف 

خالل فترة رمضان.

مناطق الغرب واملغرب الشرقي
موالي   ، )القنيطرة  الغرب  مناطق  يف 
بوسلهام ، دالحلة ، سيدي عالل التازي 
 ، )الناظور  الشرقي  واملغرب  تيفلت(   ،
 ، وتاوريرت(  بركان   ، السعيدية   ، زايو 
وبأسعار  عام  بشكل  جيدا  املوسم  كان 
فإنتاجاتهم  املتـأخر.  لإلنتاج  مغرية 
يف  املوجودة  تلك  مع  بالتوازي  تأتي 
نحو  اجتاه  مع  الوسطى  املنطقة 
التأخير، وأحياًنا تتداخل بعض فترات 
الزراعة. و فد شهدت املزارع التي تبدأ 
من 10 مارس ، تزامًنا ملوسم إنتاجها مع 
انخفاض أسعار التصدير يف نهاية مايو 

- بداية يونيو بسبب املنافسة من أصول 
 ( وإيطاليا  واليونان  تركيا  مثل  أخرى 
مقادير  أن  الواضح  من  إلخ.  صقلية(، 
إلى   80( أكبر  املتأخرة  الزراعة  إنتاج 
كانت  التي  تلك  من  للهكتار(  طن   100
يف وقت مبكر ، وحتى إذا كانت أسعار 
بيع املزارع املتأخرة معتدلة ، فإن املنتج 
ما  يعوض  أن احلجم  يكسب من حيث 

خسره يف السعر.
املساحات  كانت   ، الغرب  منطقة  يف 
بركان  منطقة  شهدت  بينما  مستقرة 
سبب  هو  وهذا   ،  ٪50 بنسبة  زيادة 
نفاد النباتات من املزارعني يف الشطر 

املتأخر جدا.

اختيار األصناف و حامل الطعم
)Porte-greffe الپورط ݣريف(
باإلضافة إلى احملصول اجليد والفواكه 
 ، كيلو(   15-20( الكبير  العيار  ذات 
بشكل  يفع  املغربي  املنتج  اختيار  فإن 
من  جتعل  التي  األصناف  على  عام 
املختلفة  تلبية متطلبات اجلودة  املمكن 
قوة  الصالبة،   ، )التلوين  للمستهلك 
 .)...  ، السكر  ارتفاع مستوى  القشرة، 
و ميكن إضافة متطلبات أخرى حسب 
املنطقة والشطر املستهدف : التبكير، و 
حد  إلى  الصلبة  )القشرة  النقل  حتمل 

ما( ، ومقاومة األمراض ، إلخ.
و عادة ما يكون لدى املنتجني املوجهني 
جتاه  محددة  متطلبات  للتصدير 
السكر  ومستوى   ، احلجم  األصناف: 
البرد  ومقاومة   ، الذوق  وخصائص   ،
)للقطاع املبكر( وسلوك جيد بعد اجلني 

لتحمل النقل ملسافات طويلة. 
و يلجأ جميع املنتجني تقريًبا اآلن إلى 
، مما  املساحات(  ٪ من   99( التطعيم 
املرتبطة  املشاكل  بعض  بتجنب  يسمح 
املبكر  بالوقت  اخلصوص  وجه  على 
ألراضي  املتتالي  واالستغالل  للزراعة 
الزراعة   ، التربة  )إجهاد  اإلنتاج 



Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020

www.agri-mag.com11

فإن   ، املعنى  وبهذا  إلخ(.   ، األحادية 
من  العديد  يوفر  اجليد  الطعم  حامل 
ومقاومة   ، أفضل  نباتية  قوة  املزايا: 
البرد وامللوحة ، وحتسني حجم الثمار 
طوال دورة اإلنتاج ، وحتمل أو مقاومة 
النيماتودا وأمراض التربة ، قوة كبيرة 
إنتاج  وقت   ، جديدة  جذور  لتجديد 
أن  يجب   ، ذلك  ومع  إلخ.   ، طويل 
الطعم  لكل حامل  أن  املزارعون  يدرك 
عيوبه ومزاياه. يجب إدن اختيار حامل 
الطعم على وجه اخلصوص وفًقا لنوع 
الفسيولوجية  احلوادث  لتجنب  التربة 

و تشقق الفاكهة.
و جتدر اإلشارة أن املنتجني واملستهلكني 
طعم  جودة  بتقليل  التطعيم  يتهمون 
و  »القرع«.  طعم  يشبه  الذي  الدالح 
متت  التي  البذور  شركات  أوضحت 
بني  التوافق  مسألة  أنها  مقابلتها 
وأيًضا طريقة  الطعم  و حامل  الصنف 

 ، للنباتات املطعمة  اإلستعمال املناسب 
ال سيما فيما يتعلق بالتسميد.

فيروس  وباء  يؤثر  لم   ، اخلتام  يف  و 
على  املبكر  اإلنتاج  على  إال  كورونا 
ولكن بشكل عام   ، املنتج  مستوى سعر 
، وفًقا للمختصني الذين متت مقابلتهم 
بني  من  املوسم  هذا  اعتبار  ميكن   ،
أفضل املواسم، بالنسبة جلميع مناطق 

وتطور  األحجام  حيث  من  املغرب، 
العملية عموما. و تظل زراعة الدالح، و 
التي تتطلب الكثير من الصبر واملثابرة 
إلى  باإلضافة   ، ألنه  مربًحا  نشاًطا   ،
لالستهالك  املخصصة  الفاكهة  إنتاج 
تلقائًيا  املخلفات  توجيه  يتم   ، البشري 
نحو تغذية املاشية مما يسمح للمزارع 

بتقليل نفقاته.



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020 12

العوامل املساعدة
 على إنتشار األعشاب

هذه  لدى  والصمود  املقاومة  هذه  أسباب  إن 
األعشاب كثيرة ومنها: 

-  مخزون بذورها املوجود يف التربة والذي ال 
جهة،   من  الزراعة،  أثناء   )100%( كلياً  ينبت 
تضاف  التي  اجلديدة  البذور  أخرى  جهة  ومن 
سنوياً، و التي يكون مصدرها النبتات التي لم 
يتم القضاء عليها، أو من احلقول املجاورة والتي 

تنتقل وتنتشر بطرق طبيعية مختلفة. 
الدورة  وهيمنة  الكيماوية  املكافحة  غياب    -
مخزون  تزايد  إلى  يؤديان  الواحدة  الزراعية 

بذور احلشائش يف التربة من سنة إلى أخرى.
- تربية املاشية بشكل كثيف والرعي يساعدان 
على إنتشار مختلف أنواع األعشاب عن طريق 
واملاعز(،  البقر  )باألخص  القطعان  مخلفات 
)البقر  احليواني  السماد  نشر  إلى  إضافة 

خصوصا(.
أطراف  على  احلشائش  أنواع  بعض  تطور   -

احلقول وتوسعها داخل املزروعات. 
 75( الزراعة  يف  عادية  بذور  -إستعمال   
بذور  على  حتتوي  األراضي(  من   80% إلى 

األعشاب. 
 - غياب اإلرشاد حول تقنيات مكافحة األعشاب 
التربة  ثلوت  وحدود  املبيدات،  تطبيق  وشروط 
واملياه -  خاصة قرب األنهار والتربة املصرفة 

ملياه السقي- ومزج املبيدات ... إلخ. 
األعشاب  أنوع  بعض  عند  املتزايدة  املقاومة   -
طويل  لزمن  إستعمالها  بسبب  املبيدات  لبعض 

وبطريقة سيئة. 
أن  إلى  باملغرب  امليدانية  الدراسات  تشير  و   

املضرة،  األعشاب  فيها  تتسبب  التي  اخلسائر 
والتي مت إحصاء 374 نوعاً منها، قد تصل إلى 
ما بني 30 و%40 )وقد تقترب من %90( من 
املكافحة  أن  حني  يف  هذا  املردودية؛  مستوى 
كلي  شبه  )غياب  األعشاب  لهذه  الكيماوية 
وال تهم إال  للطرق األخرى( تظل ضعيفة جداً 
زراعة القمح )صلب وطري(، مقابل غياب تام 
حقول  من  األعشاب  وإزالة  التسميد  لعمليات 
الشعير التي تنتشر يف املناطق البورية الضعيفة.
األعشاب  من  نوعان  هناك  فإن  ولإلشارة، 

)أغلبها حولية( تكتسح الزرعات: 
 -ثنائيات الفلقة ذات األوراق العريضة. 

-جنيليات ذات  األوراق الضيقة. 
وتتم محاربتها بصنفني مختلفني من املواد: 

 20% إلى   15  : الفلقة  ثنائيات  مضادات   -

بالقمح  املزرعة  املساحة  إجمالي  من  فقط 
العادية  السنة  يف  بها  األعشاب  مكافحة  يتم 
الكلي  احلجم  من   90% حوالي  تستهلك  و 
يف  متثل  والتي  سنوياً،   املستعملة  للمبيدات 
التي  املبيدات  مجموع  من   90% الوقت  نفس 
)حسب  عامة  املغربية  الفالحة  تستهلكها 

شركات التوزيع(.

- مضادات النجيليات : نظراً ألسعارها املرتفعة 
فهي قليلة اإلستعمال، وال يتم اللجوء إليها إال 
يف حدود %2.5 من مجموع املساحة املزروعة 
%10 من  بالقمح يف السنة، وبنسبة ال تتعدى 

حجم املبيدات املستعملة. 
- وإلى جانب هذين النوعني هناك أنواع أخرى 
من املبيدات هي يف احلقيقة مزيج من النوعني 

السابقني. 

 مكافحة األعشاب الضارة
بزراعة احلبوب اخلريفية

)عبد املومن ُكنوني(

تعتبر إزالة األعشاب من زراعة احلبوب إجراًء مكررًا ال ميكن أبدًا تفاديه كلما إستقبلت احلقول هذا النوع من 
الزراعة، إلى درجة ميكن معها التساؤل كيف أنه، مع مرور الزمن ورغم عمليات املكافحة الكثيرة، فإن األعشاب 

واحلشائش ال يتم القضاء عليها نهائيا. 
والواقع أنه، وعلى عكس ما ميكن أن نعتقد، فإن ''الهدف من إزالة األعشاب ليس إبادتها نهائيًا، إمنا فقط 

تقليص العدوى إلى أدنى حد ال ميكن عنده التأثير ال على املردودية وال على جودة احملصول'')1( .

تقنيات زراعية
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تزرع  مليون هكتار   5 بني  من  فإنه   ، ولإلشارة 
يعرف  منها  الربع  باملغرب، فقط  سنوياً  تقريباً 
مكافحة لألعشاب؛ وهي نسبة ضعيفة تتفاقم 
مبيعات  تنهار  حيث  اجلفاف  سنوات  يف  أكثر 
يف   25% إلى   20 مقابل   5% إلى  املبيدات 
يف  خاصة  بصفة  وتنحصر  العادية؛  السنوات 
وبعض  البذور  مكثري  وعند  املسقية  املناطق 

الضيعات .

تقنيات غير كيميائية للمكافحة
بهذه  كثيراً  املزارعون  يهتم  ال   ، عامة  بصفة 
السيطرة  يف  األكيد  تأثيرها  رغم  األساليب 
على األعشاب الضارة، مقابل ميلهم الكبير إلى 
تفضيل املكافحة الكيماوية. ومن أهم التوصيات 

الزراعية بهذا الشأن نذكر ما يلي : 
- ترشيد العمل على أساس برنامج متوسط أو 
طويل األمد )وليس على أساس موسم واحد(. 
فقط  ليس  عملية  كل  من  تستفيد  أن  ويجب 
الزراعة احلالية، وإمنا الزراعات املوالية أيضاً 
يف  األعشاب  بذور  مخزون  تقليص  خالل  من 

التربة. 
- اللجوء إلى التناوب الزراعي )زراعات منقاة 
التبوير،  فترة  يف  التربة  خدمة  األعشاب،  من 

زراعات علفية ....(.
األقل-  -على  أو  مختارة  بذور  إستعمال   -
مصدرها  يكون  التي  العادية،  البذور  حتضير 

زراعات سابقة، بشكل جيد. 
-تقليب التربة
-حرث عميق

ولإلشارة، ففي حالة البذر املبكر )قبل أمطار 
شهر نونبر( ، و هو األمر املطلوب جداً بالنظر 
إلى ظروف املغرب املناخية، فإنه ال يتم فعلياً 
طريق  عن  اخلريفية  األعشاب  على  القضاء 
احلرث ) إزالة األعشاب آلياً ( لكونها ال تنمو 
أخرى،  جهة  ومن  احلبوب.  زراعة  قبل  أبداً 
يجب التذكير بأن البذار املبكر يسهل خروج 
مبكر  بشكل  السكون  مرحلة  من  احلشائش 
عامة  بصفة  يتم  أنه  حني  يف  هذا  وكثيف، 

القضاء عليها يف حالة البذار املتأخر نتيجة 
سرير  إلعداد  السطحي  احلرث  عمليات 

البذور. 

إزالة األعشاب كيميائيا
، إال أن جناحها  انها الطريقة األكثر إستعماالً 
يتطلب إحترام عدة شروط منها: الدراية الكبيرة 
مالءمة،  األكثر  املبيدات  إختيار  باألعشاب، 
وللمواعيد، جتهيزات  للجرعات  التام  اإلحترام 

جيدة ومضبوطة، الظروف املناخية... 

مراحل الزراعة و مواعيد املكافحة
املبكر  البذار  بني  الفاصلة  املدة  تتراوح  عموماً 
)أواسط أو آخر  )بداية نونبر( و األكثر تأخراً 
وبحسب  يوماً.  و60   45 بني  دجنبر(  شهر 
يف  تكون  ال  احلقول  فإن  التساقطات،  )وتيرة( 
يؤدي  مما  الزراعية،  الدورة  من  املرحلة  نفس 
للقطع  بالنسبة  سواء  مختلفة  وضعيات  إلى 
األرضية أو الضيعات أو اجلهات، مما يستدعي  
املكافحة حسب كل حالة على  ترشيد عمليات 

حدة. 
تتم  أن  األفضل  من  فإنه  األحوال  كل  يف  و 
الظروف  كانت  إن  مبكراً  املعاجلة  عمليات 
بني  األمر  يتم  أن  على  بذلك،  تسمح  املناخية 
اإلشطاء  مرحلة  ونهاية  ورقات  الثالت  مرحلة 
)ظهور سيقان فرعية(. }تستطيع النبتات التي 
فترة  يف  تستقيم  أن  اجلرار  عجالت  سحقتها 
تكون  املرحلة  هذه  يف   . السيقان{  استطالة 
بواحدة  الفتية  السويقة  مرحلة  يف  األعشاب 
أكثر  وتكون يف  تقدير  أكبر  3 ورقات على  إلى 
تخفيض  ميكن  )عندها  حساسية  حاالتها 
األعشاب  عمر  إزداد  كلما  باملقابل،  اجلرعة(. 
وتطلبت  للمبيدات  مقاومة  أكثر  أصبحت  كلما 

جرعات أكبر إلى حد الضعف. 
ولإلشارة، فإن مكافحة أكثر تأخرا بقليل تكون 
العشبية  املبيدات  بعض  بفضل  وذلك  ممكنة، 

الفعالة ولو بعد مرحلة اإلشطاء.
ال  املزارعني  فإن  وعملياً،  أخرى،  جهة  ومن 

حق  النجيليات  تسببها  التي  اخلسائر  يقدرون 
تتطلب  املبيد  فعالية  أن  إلى  إضافة  قدرها، 
إستخدامه يف مرحلة مبكرة من منو األعشاب.

أمام  عائقاً  بدورها  املعاجلة  كلفة  وتشكل 
اللتر  إذ أن سعر  النجيليات،  إستعمال مبيدات 
الواحد من هذه املواد قد يبلغ 5 إلى 10 أضعاف 

سعر املبيدات ثنائيات الفلقة.
وتطالب الدراسات بالشروع يف املكافحة إبتداًء 
من معاينة معدل 3 نبتات من الشوفان يف املتر 
املربع الواحد. كما يقدر تراجع مردودية الهكتار 
نبتات   5 5 قناطير عند معدل  بناقص  الواحد 

من هذا النوع يف املتر مربع الواحد. 
إلى جانب هذا، فإنه من األفضل تنفيد عمليات 
تسمح  امليدانية  الشروط  كانت  إذا   - املكافحة 
وذلك  التغطية  سماد  تطبيق  قبل   - بذلك 
لتفادي منافسة احلشائش والسماح للمزروعات 

باإلستفادة املثلى من األسمدة املضافة. 

املبيدات العشبية
 إن على املزارعني إدراك أنه ال يوجد مبيد قادر
 على مكافحة جميع أنواع األعشاب بشكل فعال؛
واسعة باقة  املغربي  السوق  يف  يتوفر  أنه   غير 
 ومتنوعة من املبيدات العشبية )تتكون من مادة
مواجهة قادرة على  الفعالة(  املواد  أكثر من   أو 
تعترض قد  التي  واألوضاع  املشاكل   جميع 
أإلختيار هو  يظل  شيء  أهم  لكن   املزارع. 
إلى للمبيدات  العقالني  واإلستعمال   الصائب 
ميكن )ال  املختصني  التقنيني  إستشارة   جانب 
بالضرورة مؤهلني  بالتقسيط  الباعة  يكون   أن 

إلعطاء النصائح املناسبة(.
 وتوجد الالئحة املفصلة للمبيدات املرخصة يف 
املغرب ضمن دليل الوقاية النباتية املغربي الذي 

ينشر سنوياً. 

اخلروج املتأخر من فترة الراحة
فيما يخص البذر املبكر، ويف حالة التساقطات 
الزراعية،  الدورة  نهاية  يف  القوية  املطرية 
السكون  من طور  متأخر  هناك مخاطر خروج 

تقنيات زراعية
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إستمرار  يطلها  لم  التي  لألعشاب الضارة   
مرحلة  قبل  املستعملة  املبيدات  بقايا  تأثير 
املشكل  أن  إال  املزروعات.  سيقان  إستطالة 
تأخير  عدم  بني  وسط  حل  إيجاد  يف  سيكون 
املكافحة من أجل اإلستفادة القصوى من تأثير 
املبيدات من جهة، وعدم اجرائها مبكراً جداً من 
السكون.   املتأخر من طور  أجل جتنب اخلروج 
قد  العدوى،  درجات  وحسب  احلالة  هذه  ويف 
يكون من الضروري اللجوء إلى عملية مكافحة 

استدراكية. 

شروط إستعمال املبيدات
من أجل إجناح عملية املكافحة فإنه من الالزم 
اخلليط  وكمية  بها  املوصى  اجلرعة  إحترم   :-

للهكتار الواحد.
ظهور  عند  املكافحة  عمليات  إجراء  جتنب   -
األعشاب  إلعطاء  مطرية،  تساقطات  تباشير 

الوقت الكايف إلمتصاص املبيد.
التي  القوية  الرياح  املكافحة يف حالة  - تفادي 
قد تعيق اإلنتشار املتجانس للمبيد و تنقله إلى 

املزروعات املجاورة.
- أن تكون درجة حرارة الهواء ومستوى رطوبة 
حالة  يف  األعشاب  تكون  وأن  مناسبني،  التربة 
من  ميكن  ما  أقصى  لتمتص  جيدة  خضرية 

املبيد.
- أن ال يتم خلط املواد الفعالة املختلفة داخل 
املزرعة - إال بإستشارة املصًنع أو أحد التقنيني 
املختصني - وذلك بسبب تضاد وعدم توافق ... 

قد يؤدي إلى حالة تسمم للمزروعات. 

العجز يف ما يتعلق
بالعتاد اخلاص باملكافحة

عملية  إجناح  أجل  ومن  التقني،  املستوى  على 
املواد  جودة  إلى  فإضافة  األعشاب،  مكافحة 
هو  لذلك  األساسي  الشرط  فإن  املستعملة،  
إستعمال آليات املكافحة املالئمة. إال أنه، ورغم 
إقتناء  دعم  بشأن  املبذولة  املهمة  املجهودات 
فإن  الرشاشات،  ضمنه  ومن  الزراعي  العتاد 

قلياًل من الفالحني من متكن من ذلك. 
على  القدرة  لديهم  ليست  املزارعني  صغار  إن 
إمتالك، إضافة للجرارات وغيرها من األليات، 
التي  الكيماوية  باملكافحة  اخلاصة  التجهيزات 
الضعيف  إشتغالها  ومبعدل  بغالءها  تتميز 
)بضعة أيام يف السنة(، مبا يترتب على ذلك من 
مشاكل ترتبط بالتمويل وباملردودية املادية. ويف 
هذه احلالة، ويف ما عدا اللجوء إلى الرشاشات 
مدعومة،  تعد  لم  التي  الظهر  على  احملمولة 
هناك مقاوالت تشتغل باملناولة تعرض خدماتها 
يف هذا الشأن؛ غير أن مستوى أعمالها يتسم 
احترامها  لعدم  نظراً  الفعالية  وعدم  بالضعف 
سواء للجرعات املناسبة أو لنسبة تركز اخلليط 
من  الواحد  الهيكتولتر  يف  املادة  من  )املقدار 
للمكافحة  جهاز  إمتالك  فإن  ذلك،  ومع  املاء(. 
املعاجلة  لكون عمليات  كافياً، وذلك  أمراً  ليس 
يف  اخلبرة  و  املهارة  من  أدنى  حد  إلى  حتتاج 
ما يخص كل من اإلستعمال، الضبط، املقادير، 
نهاية  يف  والتنظيف  الصيانة  املزيج،  تركز 

املوسم، وإحترام البيئة ....إلخ. 

ظاهرة مقاومة
األعشاب للمبيدات

ال  وبطريقة  واملتكرر،  الطويل  اإلستعمال  إن 
حتترم املعايير املوصى بها من طرف املصنعني، 

إضافة إلى عوامل أخرى، قد تؤدي على املدى 
من  لعائلة  أو  ملبيد  مقاومة  ظهور  إلى  الطويل 
مما  األعشاب،  من  األنواع  بعض  لدى  املواد 
يؤدي إلى إنتشار العدوى إلى قطع أرضية كثيرة 
حيث تستفيد أيضا من ضعف املنافسة بسبب 
أمكن  التي  األخرى  املضرة  األعشاب  غياب 

القضاء عليها. 
أنه  يبدو  التي  الظاهرة  هذه  تدبير  أجل  ومن 
األن  حد  إلى  معها  جدي  تعامل  هناك  ليس 
باملغرب، فإن جميع املختصني ينصحون باللجوء 
طرق  ومختلف  املبيدات  مختلف  إستعمال  إلى 

التطبيق ) ورقية، جذرية ...( بطريقة تناوبية.

أي مستقبل ؟
اإلجتاه  احلالي يف  فإن  القطاع،  مهني  حسب 
إلى  اللجوء  هو  األعشاب  مكافحة  مايخص 
تستعمل  عدائية،  أقل  كفاءة،  أكثر  تخصصات 
مواد بجرعات أقل، حتافظ على البيئة و ذات 
مقاومة  عشبية  أنواع  محاربة  يف  أكبر  فعالية 
توزيع  محاوالت  أن  إال  الكالسيكية.  للمبيدات 
املنتظر،  التجاوب  تتلق  لم  باملغرب  املواد  هذه 

وذلك بسبب غالء أسعارها بصفة خاصة. 
يف املقابل، يجمع املختصون كافة على أن محاربة 
األعشاب الضارة يجب أن تنبثق من تصور بعيد 
للدورة  املدى يدمج كاًل من املزروعات األخرى 
الزراعية ومختلف األساليب الزراعية من أجل 
التي)املكافحة  و  لألعشاب،  متكاملة  مكافحة 
األساسية  احملددات  إحدى  تشكل  املتكاملة( 

للمردودية النهائية.

مجلة     الطنجي،  عباس  حسب    )1(
 56 عدد   ،Agriculture du Maghreb

– دجنبر 2011.
)2( د/ همال عبد املجيد )إختصاصي أعشاب 
 – النباتية  الوقاية  يف  البحث  وحدة   ، ضارة 
مبكناس(-  الزراعي  للبحث  اجلهوي  املركز 
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