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مجلة مهنية مختصة بقطاع اخلضر و الفواكه، احلبوب، الزراعات السكرية  و تربية املواشي 
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بالنسبة لزراعة البطاطس، تؤثر طرق التسميد بشكل كبير على كل من مردودية و جودة 
المحصول؛ لذا فإن ترشيد عمليات التسميد يجب أن يراعي العديد من اإلكراهات مثل إحتياجات 

الزراعة و السوابق الزراعية للحقل و الظروف المناخية للتربة،...

مجموعها  و  البطاطس  جذور  تتكون 
الخضري خالل شهرين، و ال يتجاوز 
60سم  الـ  للجذور  اإلستكشافي  العمق 
األولى للتربة على الرغم من الحاجيات 
العناصر  و  الماء  من  للنبتة  الكبيرة 
المغذية. فخالل نموها الخضري، تحتاج 

البطاطس إلى كميات مهمة من األزوت 
و البوتاسيوم في اليوم. كما تحتاج إلى 
و  الماغنزيوم  الكبريت،  و  الفوسفور 
ذات  الغذائية  العناصر  و  الكالسيوم 
الدرنات  الكبير في عملية تكون  الدور 

و في االنتاجية و جودة المحاصيل.

األزوت
في  المضاعفة  الجرعة  تأثير 

جودة الدرنات
يلعب التسميد األزوتي دورا بالغ األهمية 
في خدمة زراعة البطاطس، ذلك أن له 
أو  المردودية،  آثار متعددة سواء على 

تقنيات  زراعية 

تسميد البطاطس

Arabe 135 mai 2021.indd   4 19/04/2021   14:42



Agriculture du Maghreb
N° 135 - Avril-Mai 2021

www.agri-mag.com5    Version 2018

ISO 27001 : 2013

Arabe 135 mai 2021.indd   5 19/04/2021   14:42



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 135 - Avril-Mai 2021 6

جودة الدرنات، أو على المستوى البيئي 
من خالل الكمية المتبقية في التربة من 

األزوت المعدني أثناء الزراعة.
و للتسميد األزوتي عدة أهداف:

خالل  من  جيدة  مردودية  ضمان   ←
تلبية إحتيجات الزراعة

← الحصول على بطاطس ذات مظهر 
صحية  و  طبخية  جودة  ذات  و  جيد 

تستجيب للمتطلبات:
من  المضافة  الجرعة  مالءمة   -     
األزوت مع المآالت المستهدفة )يتزايد 
حدود  إلى  الجرعة  تزايد  مع  الحجم 
المردودية  ترفع  التي  األمثل  الجرعة 
حين  في  األقصى،  حدها  إلى  النهائية 

ينخفض المحتوى من المادة الجافة(.
     - تجنب اإلفراط في األزوت لكونه 
يتسبب في بعض المشاكل الفيسيولوجية 
التي  الدرنات(  تشوه  األجوف،  )القلب 
ناضجة  غير  درنات  إنتاج  إلى  تؤدي 
المحتوى  ضعف  صلبة،  غير  )قشرة 
من المادة الجافة و مستوى مرتفع من 
محتوى  و  للذوبان(،  القابلة  السكريات 
التسميد  أن  كما  النترات.  من  عالي 
األزوتي المفرط قد يؤخر عملية تكون 
المجموع  نمو   تزايد  مقابل  الدرنات 
القضاء  عملية  يصعب  مما  الورقي، 
على األجزاء الهوائية للنبتة قبيل جني 

المحصول، و يضعف جودته.
← الحد من تسرب النيترات إلى المياه 
السطحية و الجوفية من خالل مالءمة 
الحقيقية  الحاجيات  مع  األزوت  جرعة 

للزراعة و الكمية المتوفرة في التربة.
يعود جزء كبير من تحديد مدة الدورة 
المحصول  نضج  بالتالي  و  الخضرية 
من البطاطس إلى التغذية األزوتية، ذلك 
كثيرا  يرتبط  الهوائية  األجزاء  نمو  أن 
إلى  التربة  في  المتوفر  األزوت  بكمية 
جانب اإلضافات من األسمدة األزوتية.
يعتبر  النمو  هذا  كان  إن  و  أنه،  غير 
الدرنات  حساب  على  يتم  فإنه  مهما، 
المجموع  أن  جانب  إلى  هذا  ذاتها، 
بعض  يسهل ظهور  قد  الكبير  الورقي 
النقص  يؤدي  بالمقابل  األمراض. 
األجزاء  نمو  إلى ضعف  األزوت  في 
بالتالي  يهدد  مما  للنبتة  الهوائية 
للدرنات.  الكافية  بالكميات  التحويالت 
لهذا يمكن القول أن هناك مستوى أمثل 
من األفضل اإلقتراب منه طيلة الدورة 
األزوت  كمية  تقدير  يمكن  الزراعية: 
للنمو  الكافي  و  الضروري  المعدني 
خالل  من  الخضري  للمجموع  األمثل 
من  اإلجمالية  اإلضافات  إحتساب 
الزراعة  حاجة  أساس  على  األزوت 

إضافة إلى ما هو متوفر في التربة.

األسمدة:
حسن إختيار النوع الشكل

أمرا  يعد  المناسبة  األسمدة  إختيار  إن 
تقني  مسار  أجل  من  األهمية  بالغ 
في  البطاطس  زراعة  تحتاج  و  أمثل. 
غالب األحوال إلى التسميد زيادة على 
إحتياجاتها  لتلبية  التربة  من  تستقيه  ما 
الغذائية. و إلى جانب الكمية المطلوبة، 
السماد يلعب دورا مهما من  فإن شكل 
أجل خدمة مثلى للزراعة حسب أهداف 
المرغوبة.  النوعية  و  الكمية  اإلنتاج 
بعض  بين  المزاوجة  فإن  لإلشارة،  و 
التقليدي  األزوتي  السماد  و  المضافات 
نثر  أثناء  الممكن  الضياع  تعوض  قد 

السماد.

األسمدة
الفوسفورية البوتاسية: 

الوقت المناسب أوالً
األكثر  الزراعات  من  البطاطس  تعتبر 
إحتياجا للبوتاسيوم و الفوسفور، و ذلك 
الجودة  و  المردودية  من  كل  أجل  من 
)خاصة البوتاسيوم(. إن تغذية كافية من 
مقاومة  تحسين  على  تعمل  البوتاسيوم 
الدرنات لألضرار و تحد من الحساسية 
اللون  تغير  و  األنزيمي  اإلسمرار  إلى 
إلى السواد بعد الطبخ، كما تقلص من 

تقنيات  زراعية 
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محتوى السكريات البسيطة بالدرنات.
فإن  الزراعية،  الدورة  طول  على  و 
بأغلب  الزراعة  تمد  التي  هي  التربة 
قد  أنه  غير  عناصر،  من  تحتاجه  ما 
الزراعة  تسميد  الضروري  من  يكون 
معالجة  أجل  من  الدورة  بداية  عند 
الضعف المبكر للمجموع الجذري لعدم 
قدرته حينها على إمتصاص حاجته من 
التربة.  مخزون  من  مباشرة  العناصر 
و نظرا لقلة حركة عنصري الفوسفور 
و البوتاسيوم في التربة، فإن إضافتهما 
على  فائدة،  ذا  يكون  قد  الغرس  أثناء 
في  المرجعية  التجارب  قلة  من  الرغم 

هذا الشأن.
يالحظ على مختلف األسمدة الفوسفاتية 
الفعالية  حيث  من  كبيرة  إختالفات 
لهذا  للذوبان،  قابليتها  درجة  بحسب 
لسرعة  ذوبانا  أكثرها  تفضيل  يجب 
لشكل  أن  كما  الزراعة.  على  تأثيرها 
السماد دور أيضا. فتسميد البطاطس قد 
يتم من خالل إضافة أوكسيد البوتاسيوم 
بسيطة،  )أسمدة  أشكاله  مختلف  على 
أو  مركبة  أسمدة  سولفات،  كلورير، 

أسمدة عضوية مخمرة )كومبوست((.
السماد  شكل  إختيار  يخص،  فيما 
سولفات  و  كلورير  فإن  البوتاسي، 
الفعالية  نفس  على  برهنا  البوتاسيوم 
مستوى  على  للمردودية  بالنسبة 
البوتاسيوم  كلورير  أن  إال  التجارب؛ 
من  المحتوى  زيادة  على  أكثر  يعمل 
المادة  من  المحتوى  تقليص  و  الماء 
بسولفات  مقارنة  النشا  من  و  الجافة 

البوتاسيوم.
من  البوتاسي  السماد  تجزيء  يمكن  و 
خالل إستغالل العملية األخيرة لتجميع 
التربة حول سيقان النباتات لدفن الجزء 
يقدم  و   . اإلجمالية  الجرعة  من  الثاني 
تجزيء  إمكانية  ميزة  بالتنقيط  الري 

السماد حتى مرحلة متأخرة من الدورة 
الزراعية.

 العناصر األخرى
يتم ترشيد المغنزيوم وفقا لنفس المبادئ 
البوتاسيوم.  و  الفوسفور  حال  هو  كما 
السولفات  و  النيترات  أشكال  تعتبر  و 
سرعة  بسبب  ذلك  و  فعالية،  األكثر 
يمكن  المغنزيوم  من  اإلضافة  ذوبانها. 
أن تتم في الزراعة األولى من التناوب 
من  فإنه  الحالة،  هذه  في  و  الزراعي. 
األفضل إنجاز هذا التسميد في زراعة 
الكبيرة  اإلضافة  حالة  في  البطاطس 
التنافر  حالة  بسبب  ذلك  و  للبوتاسيوم، 
بين البوتاسيوم و المغنزيوم. أما حاجة 
ضعيفة،  فهي  الكبريت  إلى  البطاطس 
مع  أيضا  النمو  مرحلة  تتوافق  كما 
العضوي، مما  الكبريت  مرحلة تمعدن 
اإلحتياجات  توفير  على  التربة  يساعد 
الضرورية. هذا إلى جانب أن الكبريت 
أخرى  أسمدة  عبر  إضافته  غالبا  يتم 

)سولفات البوتاسيوم مثال(.
و يمكن القول، أن الخصاص نادر جدا 
في زراعة البطاطس و ذلك ألنه غالبا 
الخصبة  األراضي  تخصيص  يتم  ما 

لها. غير أن دورتها الزراعية القصيرة 
يجعالنها  الجذري  نظامها  ضعف  و 
)عدم  الغذائية  لإلنقطاعات  عرضة 
عن  الناتجة  المغذية(  العناصر  كفاية 
اإلجهاد المائي بسبب الحرارة المرتفعة 
أو موجة حر شديدة. و بإمكان التسميد 
من  اإلنقطاعات  هذه  معالجة  الورقي 
المغذية بأشكال  العناصر  خالل إضافة 
األوراق  طرف  من  لإلمتصاص  قابلة 
بكميات قليلة. و يجب تحديد اإلضافات 
أو  الزنك  و  المنغنيز  و  المغنزيوم  من 

البوربا حسب الحاالت.

الكالسيوم 
تعتبر البطاطس من الزراعات المتطلبة 
البوتاسي  التسميد  يعمل  و  للكالسيوم. 
و  الوضع.  مفاقمة  على  التربة  نوع  و 
جفاف  الكالسيوم،  نقص  أعراض  من 
ظهور  و  التواءها  و  الفتية  األوراق 
الغذائية(  العناصر  )نقص  الكلوروز 
على  اللون  رمادي  ذباب  جانب  إلى 

السويقات.
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موعد الجني
من الضروري أن تبدأ عمليات الجني مباشرة 
لتفادي،  الخضري  المجموع  تجفيف  بعد 
نتيجة  باألمراض  الدرنات  إصابة  أمكن،  ما 
المناخية  الظروف  في  العدوى  مسببات 

المناسبة لها )حرارة، رطوبة،أمطار(. 
إال أنه يجب الحرص أن ال يبدأ إقتالع حبات 
البطاطس إال بعد إكتمال تكوين الطبقة الفلينية 
تصبح  و  متانة  تزداد  حتى  البطاطس  لقشرة 
أكثر تحمال لظروف العمل ولتفادي التسلخات 
و الجروح التي تسهل اإلعتداءات البكتيرية و 
الطفيلية.  كما ينصح أيضا بالجني المبكر في 

حالة وجود تهديدات آفة العتة. 

طريقة اجلين
للضرورة  المبكر  القلع  إلى  اللجوء  يمكن 
المخصصة  للبطاطس  بالنسبة  أو  التجارية 
األمراض  إجتياح  لتالفي  ذلك  و  للبذور، 
العصرية،  للزراعة  بالنسبة  أما  الفيروسية.  
فيتم مسبقا تجفيف المجموع الخضري آليا أو 
إنتشار األمراض و  للحد من  كيماويا و ذلك 

تسهيل عملية الجني. 

البطاطس,اجلين و التخزين
تعرف جميع مناطق اإلنتاج الزراعي، و باألخص يف أوقات الذروة، خصاصا كبيرا يف اليد العاملة و إرتفاعا يف األجور مما يؤثرسلبيا 

على مستوى املداخيل.  وهو ما يفسر نزوع بعض املزارعني إلى مكننة جميع العمليات الزراعية إبتداء من إعداد التربة إلى البذار 
إلى اجلني، مما يترتب عليه إنخفاض يف التكاليف وزيادة القدرة على املنافسة بل و حتسن مستوى اجلودة و اإلنتاج، وهو ما يؤدي 

بالتالي إلى إرتفاع نسبة األرباح لديهم. غير أنه من أجل اإلستفادة القصوى من هذه املزايا، فإنه يجب مواكبة عمليات املكننة 
بإعتماد و إجادة األساليب احلديثة يف السقي و التسميد و معاجلة األمراض. . . الخ.  وقد أصبحت مكننة زراعة البطاطس تتيح 
حتكما جيدا يف مسار العملية الزراعية وذلك من خالل: إعداد التربة و منع تكون الكتل الترابية، و إنشاء خطوط مستقيمة لزرع 
الدرنات بشكل منظم و دقيق مما يرفع من مستوى الكثافة يف احلقل و يؤدي إلى مردود جيد  من بطاطس ذات حجم متجانس. 

أما في الحقول التقليدية، فان جني المحصول 
العاملة  اليد  كبيرة من  أعداد  تشغيل  يستدعي 
القيام  أن  حين  في  جمعها،  و  البطاطس  لقلع 
يكاد  و  الوقت  من  كثيرا  يوفر  آليا  ذلك  بكل 
يؤدي إلى اإلستغناء عن اليد العاملة، و يرفع 
مستوى المر دودية بسبب عدم إفالت أية حبة 

- تقريبا- من عملية الجمع الميكانيكي. 
و بهذا الخصوص،  فإن هناك أنواع مختلفة 
من آالت الجني بعضها بسيط و بعضها مندمج 

و قد تكون مجرورة أو ذاتية الحركة. 
دقة  في  أيضا،  اآلالت  هذه  أهمية  تظهر  و 
عملها و قدرتها على المحافظة على صحة و 
سالمة البطاطس حتى ال تتعرض للتلف أثناء 
الجافة  التعفنات  أن  بحكم  ذلك  و  التخزين.  
التي  الجروح  نتيجة  تحدث  تخترقها  التي 
الضروري  من  بل  الجني.  أثناء  بها  تصاب 
التعامل بحرص شديد مع الدرنات حتى أثناء 
التعبئة،  و  كالفرز  للجني  التالية  العمليات 
لتفادي الصدمات و تجنب حصول ثم تطور و 

إنتشار التعفنات. 
حبات  كل  جمع  إلزامية  إلى  اإلشارة  وتجدر 

طس  لبطا ا

مصدر  إلى  تتحول  ال  حتى  الحقل  من 
يشكل  مما  الفطرية.   التعفنات  و  للفيروسات 
تهديدا للزراعات المناوبة إذا لم تتمكن العوامل 
المناخية من القضاء عليها قبل ذلك.  كما يجب 
إتالف  و  المحصول  من  نهائيا  الحقل  إخالء 
الدرنات المصابة و مخلفات عملية الجني.  و 
في حالة البطاطس المزمع تخزينها،  )ليست 
لإلستهالك الفوري( فيتم الحفاظ بها منزرعة 
لتفادي  و  صالبة  قشرتها  لتزداد  مكانها  في 
تقلص  ومنع  بالتخزين  المرتبطة  األمراض 
إال  الرطوبة.   مستوى  نقص  نتيجة  أحجامها 
أن بقاءها لمدة طويلة في التربة يعرضها إلى 

مخاطر اإلصابات الفطرية. 

التخزين
و للحد من تطور التعفنات الناتجة عن بعض 
اللجوء  فان  الجرثومية،  أو  الفطرية  العوامل 
)حوالي  الطلق  الهواء  في  أولي  تخزين  إلى 
20 درجة مئوية( يساعد على إلتئام الجروح 
و يحد من تسرب العناصر المعدية.  و لتحقيق 
تخزين جيد، فإنه من األهمية القصوى إستبعاد 
صحة  على  للحفاظ  المصابة  الدرنات  كل 
أثناء  حيويتها  إستمرار  و  السليمة  البطاطس 
فترة التخزين، من خالل التحكم في محيطها 
رطوبة  مستوى  و  حرارة  درجة  في  البيئي 
مناسبين.  و يفضل تخزين محصول البطاطس 
في مخازن جيدة التهوية و في برودة ال تتعدى 

ال 6 درجات مئوية. 
بالتبريد،  التخزين  إمكانية  إنعدام  حالة  في  و 
يمكن اإلكتفاء بأي مكان حسن التهوية لتفادي 
الرطوبة الزائدة و توفير أقصى ما يمكن من 
البرودة. و ال بد من  اإلشارة هنا  إلى أن لكل 
خاصة  مشاكل صحية  التخزين  طريقتي  من 

بها. 

تقنيات   

Arabe 135 mai 2021.indd   8 19/04/2021   14:42



Agriculture du Maghreb
N° 135 - Avril-Mai 2021

www.agri-mag.com9

Arabe 135 mai 2021.indd   9 19/04/2021   14:42



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 135 - Avril-Mai 2021 10

في  تتم  الحصاد  عملية  فإن  عامة،  بصفة  و 

و  اإلستعجال  طابع  عليها  يغلب  ظروف 

اإلرتجالية )مدى توفر آليات الحصاد، الخوف 

من الحرائق، عزلة الحقل بسبب فراغ الحقول 

نتيجة  الحبوب  تساقط  المحصودة،  المجاورة 

الوثيرة  أمام  و  لهذا،  الخ(.  المفرط...  النضج 

السريعة ألعمال الحصاد و النقل، فإن الفالح 

يعجز عن اإلهتمام بالتسويق التجاري لمنتوجه 

لتخزين  الوقت، مما يجعله مضطرا  في نفس 

المحصول لفترة قصيرة )من 1 إلى 15 يوم( 

كما  العمليات.  مختلف  تنظيم  من  يتمكن  حتى 
أن إدارة اليد العاملة تكون أصعب خاصة مع 

ندرتها في فترة اإلنتاج الكثيف.

هذا باإلضافة إلى أن التخزين بالضيعة يسمح 
في  إنتاجه  تسويق  و  األشغال  بعقلنة  للفالح 

الحبوب
ترشيد عملية التخزين

عبد املومن كنوني

شكلت مسألة تخزين المواد الغذائية و باألخص منها الحبوب، منذ فجر اإلنسانية و إلى يومنا هذا، 
صداعا متواصال عبر التاريخ. و الواقع أن عملية تخزين المحاصيل التي ال مفر منها، تترتب عليها 

مصاريف إضافية سواء بالنسبة للفالحين أو المصنعين، بل قد تؤدي إلى خسائر مهمة في حالة إنجاز 
هذه العملية بطريقة سيئة.

تقنيات  زراعية 
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ضغوطات  تجنب  و  نسبيا  جيدة  ظروف 
الوسطاء.

لماذا التخزين؟
ال يتم إنتاج الحبوب إال مرة واحدة في السنة، 
السنة،  طول  على  يتوزع  إستهالكها  أن  غير 
مما يستلزم الحفاظ عليها سواء في الضيعات 
متخصصة  هيئات  لدى  أو  وطني(  )إنتاج 

)إنتاج وطني و واردات(:

تدعو  عدة  أسباب  هناك  للمنتجين،  بالنسبة   -
إلى تخزين محاصيلهم من الحبوب، لعل أهمها 
أثناء  أنه  الواقع  و  التجاري.  التسويق  مشاكل 
فترة الحصاد يكون الفالحون ملزمين بمواجهة 
في  التمويل،  يخص  ما  في  كبيرة  صعوبات 
حين يكون المشترون الوحيدون في السوق هم 
لصالحهم  الفرصة  يستغلون  الذين  الوسطاء، 
الغالب  في  تعادل  أسعار  عرض  خالل  من 
تحدده  الذي  المرجعي  السعر  من   60%
المزارعون  يكتفي  لهذا  و  الوصية.  السلطات 
إستقرار  إنتظار  في  محدودة  بيع  بعمليات 
تخزين  يستدعي   مما  السوق،  في  األسعار 
بالضيعات مع ما يترتب عن ذلك  محاصيلهم 
عاملة،  يد  )أكياس،  إضافية  مصاريف  من 
من  جزء  تخزين  جانب  إلى  هذا  نقل...(، 
)إستهالك  الخاصة  حاجتهم  أجل  من  اإلنتاج 

ذاتي، بذور، إحتياطي مالي(.

تموين  ضمان  فإن   ، للمطاحن  بالنسبة   -

متواصل لها، يتطلب عمليات تخزين قصيرة 
األمد كإحتياط في متناول اليد؛ غير أن طاقتها 
و  محدودة  جد  تظل  التخزين  على  الحقيقية 
بالمجموع  مقارنة  ضئيلة  نسبة  إال  تمثل  ال 
الوطني  المكتب  معطيات  حسب  و  الوطني. 
إمكانيات  فإن  القطاني،  و  للحبوب  البيمهني 
 1 تتعدى  ال  الحبوب  تخزين  على  المطاحن 
شكل  على  منها   4/3 من  أكثر  طن،  مليون 
من  تمكن  اإلستيعابية  الطاقة  وهذه  صوامع. 
وحدات  لتموين  الالزم  األدنى  الحد  تخزين 

الطحن و الذي يعادل 50 يوما من العمل.

- مقابل ذلك، فإن الجزء األكبر من الحفظ و 
)تجار،  متخصصة  جهات  به  تقوم  التخزين 
المكتب  طرف  من  مرخصة  تعاونيات...( 
تستفيد  القطاني،  و  للحبوب  البيمهني  الوطني 
كمقابل لخدماتها من منح تحتسب على أساس 
و  التخزين  مدة  و  المخزنة،  القناطير  عدد 
مبلغ منحة التخزين المحددة من طرف سلطة 

الوصاية.

الحصاد كمرحلة
قبلية عن التخزين

في  تراجع  إلى  المخزنة  الحبوب  تتعرض  قد 
جودتها بسبب عملية اإلختمار أو الحشرات و 
القوارض و الكائنات الحية الدقيقة، و ذلك في 
إجراءات  من  األدنى  الحد  مراعاة  عدم  حالة 

التخزين الصحيح.

الجيد للحبوب يتوقف كثيرا على  التخزين  إن 
قابليته   مدى  و  للمحصول  األصلية  الجودة 
للتخزين، و التي تعود بدورها إلى مدى جودة 
عملية الحصاد ذاتها و التي يمكن ضمانها بكل 
بالشكل  الحصاد  آلة  ضبط  خالل  من  بساطة 
المطلوب. غير أن الحرص على نقاء الحبوب 
نقص  بالضرورة  عنه  يترتب  الحصاد  أثناء 
في الوزن اإلجمالي )حبوب ناشفة، مكسورة، 
الفالحين  أن  حين  في   ،)... خفيفة  ضعيفة 
تقليص  في  أمال  حبة  كل  على  حريصون 
حجم الخسائر مهما كانت بساطتها، و لو على 

حساب نقاء المحصول.

و إذا كان المنتوج يحتوي على بعض األجزاء 
النباتية التي قد تحمل معها بعض الفطريات، أو 
بذورا لألعشاب الضارة ...الخ.، فإن االستعداد 
للتخزين يجب أن يبدأ أوال بتنقية الكميات التي 

يراد تخزينها.

طرق التخزين
منهم،  الصغار  باألخص  و  للفالحين،  بالنسبة 
لتخزين  مخصصة  أماكن  تجهيز  و  بناء  فإن 
لإلستثمارات  نظرا  تبريرها  يمكن  ال  الغالل 
بقاء  مدة  لقصر  و  لذلك  الالزمة  المرتفعة 

اإلنتاج بعين المكان. 

التخزين في الضيعة
المحصول  يكون  التخزين حين  يطرح مشكل 
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المباشر. و هكذا  للتسويق   غير موجه أصال 
فإن تخزين القمح الطري في الضيعة، يعرف 
تراجعا مستمرا  في بالدنا منذ أن أصبح سعر 
البيع، الذي يتم تثبيته مع بداية موسم الحصاد، 
إذا  خاصة  الموسم،  طيلة  قليال  إال  يتغير  ال 
من  أكبر  اإلنتاج  كان  و  جيدة  السنة  كانت 
بالتالي،  و  التخزين.  على  الفردية  اإلمكانيات 
فإن الجزء األكبر من إنتاج القمح الطري يتم 
عكس  ذلك  و  الحصاد،  بعد  مباشرة  تسويقه 
القمح الصلب و الشعير نظرا لتحرير أسعارها 

و تقلبها تبعا لقانون السوق.

للتخزين  المرتفعة  الكلفة  بسبب  و  هكذا،  و 
من  بسيطا   فإن جزءا  غالبا(،  المبررة  )غير 
المنتوج يتم اإلحتفاظ به إلستخدامه كبذور في 
أو  الخاص  لالستهالك  أو  الموالي،  الموسم 
التخزين  أما  إلستعماالت أخرى جد محدودة. 
و  التجار  مستوى  على  يتم  فإنه  الحقيقي 

المطاحن و التعاونيات و شركات التخزين.

حسب  فإنه  الشأن،  هذا  في  للتذكير...،  و 
القرن  التي كانت متبعة حتى  الفالحية  التقاليد 
من  المتبقية  الكميات  تسويق  يتم  ال  الماضي، 
إنتاج موسم سابق، إال بعد التأكد نسبيا من كون 
الموسم الموالي يبشر بكل خير، و ذلك بسبب 
إعتبارا  و  المجاعات،  و  الجفاف  من  الخوف 

لكونه يتخذ كرصيد مالي... الخ.

تجنب التخزين في الضيعة
أساسية  بصفة  المغرب  في  الحصاد  يتم 
في  تقوم  التي  الحاصدة  اآلالت  طريق  عن 
و  الدرس  و  الحصاد  بعمليات  الوقت  نفس 
التعبئة في األكياس، و تتناسب مع إمكانيات 
لعجز  نظرا  و   . الفالحين  أغلب  أساليب  و 
فإنه  جديدة،  إقتناءها  عن  الفالحين  أغلب 
دول  من  مستعملة  حاصدات  إستيراد  يتم 
أوروبا يقوم حرفيون مختصون بتكييفها مع 
إدخال  طريق  عن  المحلي  الفالح  متطلبات 
بعض التعديالت الميكانيكية عليها. و اليوم، 
عين  من  المباشر  التسويق  لتطور  نظرا  و 
الكبرى،  للضيعات  بالنسبة  خاصة  المكان، 
فإن آالت الحصاد المستعملة تصب المنتوج 
مباشرة  تتوجه  قالبة  شاحنات  في  مباشرة 

أو  توزيع  )شركات  المشتري  مخازن  إلى 
بين  جيدا  تنسيقا  العملية  تتطلب  و  إكثار(. 
تفادي  على  تعمل  كما  المتدخلين،  مجموع 
المتعددة،  التنقالت  و  العاملة  اليد  إكراهات 
التعبئة... أكياس  نفقات  توفير  إلى  إضافة 

الخ.

التخزين في المطامير
المطمورة عبارة عن حفرة يتراوح عمقها بين 
3 و 4 أمتار و ال يتعدى قطر مدخلها الضيق 
من  بعيد  منذ زمن  إستخدامها  يتم  و  60 سم، 
طرف الفالحين المغاربة مخزنا ألمد متوسط 
أو طويل )من بضع شهور إلى عدة سنوات( 
اإلستهالك  أجل  من  الحبوب  من  لمحاصيلهم 
هي  و  الحقا.  لتسويقها  أو  للبذور  أو  الخاص 
حار(،  و  )جاف  المغربي  للمناخ  مناسبة  جد 
مالءمة  األكثر  و  األرخص  الوسيلة  تشكل  و 

للتخزين المغلق ألجل طويل.

و في هذا الصدد، فإن إختيار التربة و الموقع 
المناسبين أمران بالغا األهميىة؛ فمن األفضل 
على  ضعيفة   قدرة  ذات  التربة  تكون  أن 
اإلحتفاظ بالماء، و أن يكون موقع المطمورة 
مرتفعا. و تنتشر هذه الوسيلة في التخزين في 
بزراعة  المعروفة  المغرب  مناطق  من  كثير 
 ... زعير  و  عبدة  و  الشاوية  مثل  الحبوب، 
ما  في  سواء  تكلفتها  قلة  بسبب  ذلك  و  ؛  الخ 
إلى  اللجوء  يتم  و  الصيانة.  أو  الحفر  يخص 
المطامير خاصة في المواسم الغزيرة اإلنتاج. 

و قد ترتفع طاقتها اإلستيعابية إلى بضع مئات 
من القناطير للمطمورة الواحدة، و حوالي 10 
االف قنطار في المجموع الكلي عبر المغرب.

التخزين في
المستودعات و المخازن

عموما  الحبوب  تخزين  يتم  األماكن  هذه  في 
ذلك  و  أكياس،  في  معبأ  أو  سائب  بشكل  إما 
التخزين  مهنيي  لدى  أو  الضيعة  في  سواء 
)تعاونيات، تجار، مطاحن(. و في هذه الحالة 
من  بشكل  للتضرر  عرضة  المخزون  يكون 
األشكال و ذلك بسبب العوامل التالية من بين 

عوامل أخرى:

- تخزين حبوب غير جافة بما يكفي.

- ضعف تهوية مكان التخزين.

- رطوبة الهواء جد عالية.

نتيجة  التخزين  منطقة  في  الحرارة  إرتفاع   -
ضعف عملية العزل أو بسبب نشاط الحبوب.

- الوقاية السيئة من القوارض و الحشرات.

أو  مخدوشة  أو  مكسرة  حبوب  تخزين   -
مخلوطة بالشوائب. 

التخزين في الصوامع
يقصد بالصوامع منشئات ذات طاقة إستيعاب 
من  أو  معدنية  بنيات  من  تتكون  كبيرة، 
اإلسمنت المسلح، مجهزة بمعدات آلية و ُمعدَّة 
أضيق  في  الحبوب  من  مهمة  كميات  لتخزين 

حيّز ممكن و في أحسن الظروف.

تقنيات  زراعية 
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و حين نتكلم عن صوامع الحبوب، فإن تفكيرنا 
يذهب عموما الى الشكل العمودي لها. و تتوفر 
هذه الصوامع عادة على التجهيزات الضرورية 
الخاصة بالوزن، و النقل، و النظافة و التجفيف 
و التهوية و المراقبة، مما يسمح بتدبير كميات 
هائلة من الحبوب بعدد محدود من اليد العاملة. 
و تتطلب عملية تسيير مثل هذه الوحدات كفاءة 
إدارة عمليات  عالية و تجربة كبيرة من أجل 
و  الواردة  الحبوب  كميات  توزيع  و  إستالم 

مواجهة كل المواقف المعتادة أو الجديدة.

إستخدامها،  تعقد  و  المرتفعة  لكلفتها  نظرا  و 
فإن هذه المنشئات تخصص في الغالب األعم 
و  الشركات  لدى  الكبير  التجاري  للتخزين 
المؤسسات المتخصصة كالموانئ و التعاونيات 
بعض  يتوفر  حين  في  غيرها؛  و  المطاحن  و 
المنتجين بعض الحاويات المعدنية المتواضعة 

المالئمة لحاجياتهم الخاصة المحدودة.

و  مراقبتها  بسهولة  الصوامع  هذه  تتميز  و 
محاربة اآلفات بها بسبب بيئتها الداخلية الغير 
صالحة ألغلب تلك الحشرات لقلة األوكسيجين 
و إرتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون بداخلها. 
يعمل  التهوية  مسألة  في  الجيد  التحكم  أن  كما 

على الحد من تطور تلك اآلفات.

خصائص الجودة 
حسب  تختلف  المستهدفة  الجودة  إن 
اإلستعماالت التي توجه إليها مختلف الحبوب. 
و هناك طرقا و أساليب و معايير لتقدير جودة 
اآلخر  البعض  و  بعضها مشترك  منتوج،  كل 

خاص بكل إستعمال على حدة.

الشوائب قد تختلط  الكثير من  النقاء:  - درجة 
بالحبوب. و هناك مستوى أقصى مسموح به 
لكل حالة على حدة. و من هذه الشوائب يمكن 
و  غريبة  حبوب  و  نباثية  أجزاء  إلى  اإلشارة 
أخرى مكسرة او جافة ... الخ. و تتوقف درجة 
النقاء على طريقة الحصاد التي يمكن تحسينها 

من خالل اآلالت الخاصة المناسبة.

بالنسبة  اإلنباتية،  قدرته  و  الصنف  نقاء   -
للحبوب التي ستستخدم كبذور.

النوعي  الوزن  كان  كلما  النوعي:  الوزن   -

الهيكتلتر الواحد من الحبوب(،  مرتفعا )وزن 
الدقيق من الحبوب أكبر من  كلما كان منتوج 

منتوج النخالة.

المبيدات،  لمخلفات  غياب  الغذائية:  الجودة   -
فيتامينات و  بالبروتينات،  قيمة طاقوية، غنى 

معادن.

الخصائص  للحبوب:  اإلستعمالية  القيمة   -
جودة  للتخمر،  القابلية  للعجينة،  الفيزيائية 
لصنع  الصلب  القمح  سميد  جودة  الخبز، 

العجائن الغذائية.

- جودة الذرة إلستخراج النشا.

ستين  بعد  و  أنه،  مالحظة  المؤسف  من  و 
التحتية  البنيات  تظل  اإلستقالل،  من  سنة 
طاقتها  تتجاوز  ال  التي  و  بالمغرب  للتخزين 
اإلستيعابية  67 مليون قنطار حسب تقديرات 
القطاني  و  للحبوب  البيمهني  الوطني  المكتب 
لسنة 2020،  دون المستوى المطلوب بكثير، 
اإلنتاج  نصف  إمكانياتها  تتجاوز  ال  بحيث 
الوطني؛ هذا إلى جانب كون أغلب هذه البنيات 
النشاط  بهذا  المتعلقة  للعمليات  مناسب  غير 
أخرى،  جهة  من  و  نقل(.  تداول،  )تحريك، 

البنيات  لهذه  الجهوي  الجغرافي  التوزع  يبين 

تمركزها بصفة أساسية بجهتي فاس- بولمان 

و الدار البيضاء، حيث تضم أكثر من الثلثين، 

فيما الباقي مشتت عبر الجهات األخرى.

مجموع  جيدا  يعيها  التي  الوضعية،  هذه 

لكامل  مشاكل  تخلق  أن  شأنها  من  المهنيين، 

سلسلة اإلنتاج، و أن تعيق عمل جميع األنشطة 

المواسم  أثناء  باألخص  و  بها  المرتبطة 

و  الحالي.  الموسم  حال  هو  كما  اإلستثنائية 

التخزين تهم أساسا  إلى  لإلشارة، فإن الحاجة 

القمح الطري، و بصفة ثانوية، القمح الصلب. 

هذا في حين أن الشعير الذي يشكل سنويا نسبة 

مهمة من األراضي المزروعة، و من إجمالي 

الكلي، ال  الوزن  الحبوب من حيث  محصول 

يلقى أي اهتمام أو تشجيع لتخزينه، األمر الذي 

و  العرض  تقلبات  على  مباشر  بشكل   يؤثر 

األسعار الخاصة بهذه المادة التي تشكل جانبا 

كبيرا من تغذية الماشية.
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منذ حوالي عشرة آالف سنة و اإلنسان يقوم بتخزين منتجاته الغذائية بهدف إستخدامها الحقا لتلبية حاجاته 
الخاصة و حاجيات حيواناته، و ذلك أن ما تحتويه الحبوب المخزونة من سكريات و ذهنيات و بروتينات و 
معادن و فيتامينات و غيرها، تعد أمورا أساسية لمعيشه اليومي. غير أنه و في إطار السلسلة الغذائية، فإن 

كائنات حية أخرى تعيش بدورها على هذا المخزون.

العديد  فإن  صرفة،  إقتصادية  زاوية  من  و 

جودة  إفساد  و  بتخريب  تقوم  اآلفات  من 

مفاقمة  التخزين  فترة  طول  على  المحاصيل 

األخرى  اآلفات  فيها  تسببت  التي  األضرار 

كال  أن  الواقع  و  الحصاد.  قبل  و  الحقل  في 

لمجموعتين  ينتمي  اآلفات  من  النوعين  من 

منهما  يمكن ألي  و ال  عاداتها،  في  مختلفتين 
أبدا العيش في البيئة الخاصة بالطرف اآلخر. 
و هما بالفعل و سطين بيئيين متمايزين تماما: 
المحاصيل  بيئة المخزن. فآفات  بيئة الحقل و 
الحبوب  داخل  السنين   عبر  تعيش  المخزنة 
ذاتها و في أدوات الحصاد و التعبئة، و ضمن 
التي  المستودعات  في  و  المخلفات،  و  الغبار 
فإن  بشكل جيد....الخ. و هكذا  تنظيفها  يتم  لم 
وضعها  يتم  التي  السليمة  الجديدة  المحاصيل 
إلنتقال  عرضة  تكون  مصابة،  مخازن  في 
العدوى إليها في الحال أو بعد حين، فتفسد و 
تتلف إما بسرعة أو بالتدريج، بشكل واضح أو 
متخفي، و يكون الضرر محدودا أو كبيرا؛ ذلك 
أن األمر يتوقف على سرعة و حٌدة التفاعالت 
الكيميائية  و  الفيزيائية  العوامل  من  كل  بين 
للتخزين  البيئي  الوسط  لكل من  البيولوجية  و 
هذا  عوامل  أهم  ومن   . اآلفات  مجموع  و 
الوسط البيئي يمكن ذكر: الحرارة، الرطوبة، 
مستوى تركز األوكسجين و غاز ثاني أوكسيد 
الكربون و صنف المحصول و حجم المخزون 
و خصائص الحبوب و الكائنات الحية الدقيقة 

و مفصليات األرجل و الفقاريات .....
و رغم أن كلمة : »تخزين« قد تعني الجمود 
تكون  الحبوب  أن  فالحقيقة  التغيير،  عدم  و 
في حالة من الحيوية و الدينامية آنذاك، حيث 
و  الحصاد،  بعد  حتى  النضج  عملية  تستمر 
تواكبها عدة تحوالت معقدة تحفزها مستويات 
الرطوبة التي تقل عن %14و درجات  الحرارة 

المتراوحة بين 15 و 45 درجة مئوية.

آفات املحاصيل املَُخزَّنة

المعالجة، المبيدات و 
الجرعات المستعملة

يعود تكاثر اآلفات في المخزونات، في الغالب 
إلى  و  للتخزين  السيئة  الظروف  إلى  األعم، 
إتخاذ  يتوجب  لذلك  السابقة؛   العدوى  بقايا 
بينها  من  التي  و  اإلحتياطات  من  مجموعة 
تطهير المخازن بشكل جيد و تهويتها و تجفيف 
يقل  أن  يجب  بحيث  حد،  أقصى  إلى  الحبوب 
محتواها من الماء عن%13 ، و أن ال تتجاوز 

الحرارة 20 درجة مئوية.
للمخزون،  الوقائية  بالعمليات  يتعلق  فيما  إما   
فليس هناك مستوى معين من األضرار يجب 
فكلما  الالزمة.  اإلجراءات  إتخاذ  فقط  عنده 
فعالة. ومن  المكافحة مبكرة كلما كانت  كانت 
أجل ذلك فإنه من المطلوب تنظيف و تطهير 
المستودعات بشكل جيد قبل كل إستعمال جديد 
القمامة  القديمة، و دفن  المخزونات  و إخراج 
و  محيطها  و  المخازن  معالجة  و  إحراقها  أو 
جميع اآلليات و األدوات المستخدمة في عملية 
و  نقل...(  وسائل  أكياس،  )آالت،  التخزين 
مراقبة المحاصيل المراد تخزينها عن طريق 
فتح بعض األكياس للتأكد من العدوى المحتملة. 
تستطيع  لن  الوقائية  اإلجراءات  هذه  أن  غير 
ماتم  إذا  التطور  و  النمو  من  اآلفات  منع  أبدا 

جلبها أصال داخل المنتجات المراد تخزينها.
و هنا ال بد من اإلشارة إلى أن مخاطر اإلصابة 
الظروف  كانت  كلما  أكبر  تكون  بالعدوى 
الذي  األمر  الحصاد،  أثناء  سيئة  المناخية 

وقاية
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قبل وضعه  أوال  المحصول  يستوجب معالجة 
في المخازن. و يمكن اإلستعانة ببعض الفخاخ 
مراقبتها  و  بالخنافس  و  بالفراشات  الخاصة 

دوريا لضبط عمليات المعالجة بشكل أفضل.
عن  الفارغة  المستودعات  تطهير  يجب  و 
على  مستمر  تأثير  ذات  مبيدات  رش  طريق 
جميع األرضيات و الجدران. و بالنسبة آلفات 
الحبوب بصفة خاصة، هناك نوعان أساسيان 
من المبيدات ترتكز عليهما المكافحة: مبيدات 
المالمسة و التي تقتل الحشرات البالغة بصفة 
يغطي  الذي  للمبيد  لمسها  بمجرد  خاصة 
تقضي  التي  الغازية  المبيدات  و  الحبوب، 
يرقات  )بيض،  اآلفات  حياة  أشكال  كل  على 
على  الفائقة  قدرتها  بفضل  ذلك  و  بالغات(  و 

اإلختراق.
طويلة.  لمدة  المالمسة  مبيدات  تأثير  يستمر 
أشهر،   3 من  ألكثر  كافية  فعالية  ذات  هي  و 
لبقاء  األقصى  المدة  و  الالزمة  الجرعات  أما 
مخلفات المبيد، فيتم اإلشارة إليها على غالف 

كل نوع من المبيدات.
مواد  فهي  الغازية،  الحشرية  المبيدات  أما 
تتفاعل و تنتج غازات للقضاء على آفة محددة 
حسب حرارة معينة و ضغط معين و مستوى 
من السٌمية ) من السموم(. و هنا يجب مالحظة 
و  بالتدخين(  )التطهير  اإليروسوالت  أن 
مواد  مع  المبيدات  )تخلط  الضباب  و  األدخنة 
أخرى فتعطي هذه األشكال( ال تعتبر مبيدات 
غازية بسبب عدم قدرتها على النفاذ إلى داخل 
المبيدات  عكس  الحبوب  من  المخزون  كتلة 
الغازية و اإلكتفاء فقط باإللتصاق بها سطحيا.

قدرته  هو  الغازي  للمبيد  األساسية  الميزة  إن 
ذاتها  الحبة  داخل  إلى  اإلنتشار  و  النفاذ  على 
على  تطبيقه  فيمكن  اإلستعمالية؛  مرونته  و  
الحبوب سواء كركام أو أكوام أو في أكياس، 
و من تمة القضاء على كل أطوار حياة اآلفات 
المختلفة دون تأثيرات جانبية تقريبا على جودة 
المنتوج و سالمته الصحية. إال أنه رغم ذلك، 
إال حال عالجيا،  ليست  الغازية  المبيدات  فإن 
لإلصابة  قابلة  بعده  تصبح  المحاصيل  أن  إذ 
بالعدوى، كما أن فعاليتها تتوقف على كثير من 
ظروف المخزن، خاصة منها درجة الحرارة. 
هذا إلى جانب مستوى سٌمية أغلب هذا النوع 
كل  على  الخطيرة  و  المرتفعة  المبيدات،  من 
معه  يتطلب  مما  الحيوان،  و  اإلنسان  من 
أثناء  الحذر  و  الحيطة  درجات  أقصى  إتخاذ 
أجهزة  أقنعة،  للمكان،  محكم  )غلق  إستعمالها 

رصد و إستشعار...الخ(.
)أو  الغازية  المبيدات  إستعمال  فإن  ختاما،  و 
ما يسمى بالتطهير بالتدخين( يعتبر، كما سبق 
إستئصال  عنه  يترتب  عالجيا،  حال  القول، 
المالمسة  مبيدات  تشكل  بينما  لآلفات،  نهائي 
يمكن  بالتالي  و  للمحصول،  مستديمة  وقاية 
البعض.  لبعضهما  مكملين  النوعين  إعتبار 
هناك  الكيماويتين،  المقاربتين  لهذين  تكملة  و 
تقنيات أخرى فيزيائية و بيولوجية و غيرها، 
ال تشكل أي خطر على البيئة، يتم اللجوء إليها 
أيضا، و منها: المكافحة بالبرودة، و بالحرارة، 
أو في  أماكن محكمة اإلغالق  التخزين في  و 
»جو خامل«، و بالموجات الكهرومغناطيسية 
عن  و  المؤينة،  باالشعاعات  أو  المؤينة  غير 

طريق البكتيريا و الفطريات...الخ.

و بعد، ما هي إذا 
اإلستراتيجية المثلى للوقاية 

من آفات المحاصيل المخزنة؟
وقائيا  التحرك  هو  األمر  في  األساسي  المبدأ 
و  للعدوى؛  الممكنة  األعشاش  على  للقضاء 
اإلصابة  فإن  التخزين،  أثناء  فإنه  لإلشارة 
المحدودة تعتبر رغم ذلك عنوانا على الفشل. 
لهذا يجب التفكير في مسألة الوقاية بالمواكبة 

مع مختلف اإلجراءات التالية:
- تفادي إلتقاء اآلفات في ما بينها في المخزون؛
- رصد اإلصابات لتجنب المكافحة الممنهجة 

و المكلفة فيما بعد؛
- إستخدام المبيدات بالطريقة الصحيحة و عدم 

اإلفراط؛
التي  المبيدات  بقايا  من  المحتوى  مراقبة   -
المنصوص  الحدود  من  أقل  تكون  أن  يجب 
العالقات، أو  الوطنية ذات  القوانين  عليها في 
في »الدستور الغذائي« الذي وضعته كل من 
منظمة األغذية و الزراعية و منظمة الصحة 
تشريع  غياب  حالة  في   1963 سنة  العالمية 

وطني؛
المواد  لنفس  المتكرر  اإلستخدام  تجنب   -

المبيدة؛
و  الضرورية  الخاصة  التجهيزات  إستعمال   -

إتخاذ إحتياطات السالمة الالزمة.

وقاية
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بشراكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
يطرح القرض الفالحي للمغرب المنتوج المالي " تسبيق عن اعانة " كرد مبتكر

لإلقالع بالعالم القروي.

مع" تسبيق عن اعانة "، ستستفيدون من تسبيق على مبلغ اعانتكم الممنوحة
في إطار صندوق التنمية الفالحية بفائدة تفضيلية 3.5 %، وذلك فقط بفتح حساب
بنكي بالقرض الفالحي للمغرب واالدالء بوثيقة قرار منحكم اعانة من طرف صندوق 

التنمية الفالحية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

تسبيق عن اعانة
صندوق التنمية الفالحية

تسبيق عن اعانة
صندوق التنمية الفالحية

الحل المالئم إلقالع العالم القروي بفائدة 3.5 %الحل المالئم إلقالع العالم القروي بفائدة 3.5 %
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