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مختصرات

املدرسة الفالحية بتمارة

تدشني مركب بيداغوجي
وحفل تسليم جائزة احلسن الثاني الكبرى عن االختراع
والبحث يف امليدان الفالحي
•تدشين مركب بيداغوجي للصناعات الغذائية في إطار تكوين جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفالحي
•تشجيع االختراع والبحث في المجال الفالحي من خالل جائزة الحسن الثاني الكبرى في خدمة تطوير القطاع
ترأس السيد عزيز أخنوش ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،يوم األربعاء  19ماي
 2021بتمارة ،تدشين المركب البيداغوجي للصناعات الغذائية بالمدرسة الفالحية بتمارة وحفل تسليم جائزة الحسن
الثاني الكبرى عن االختراع والبحث في الميدان الفالحي في دورتها الثانية عشر .شارك في هذا الحدث شخصيات علمية
ومهنيون من القطاع باإلضافة إلى وفد كبير من مسؤولي الوزارة.

مركب بيداغوجي للصناعات الغذائية
بتجهيزات مهمة

تم تجهيز المدرسة الفالحية بتمارة بمركب
بيداغوجي للصناعات الغذائية بمساحة مغطاة تبلغ
 452متر مربعً  ،ومجهزا بمعدات مهمة لتحويل
المنتجات الغذائية ومختبرات.
باستثمار إجمالي يبلغ  11مليون درهم ،يهدف
هذا األخير إلى الرفع من جودة التكوين ،ومنح
المستفيدين كفاءات مهنية في مجاالت تحويل
وتثمين المنتجات ذات األصل الحيواني والنباتي
وتبادل الخبرات مع مؤسسات التكوين الفالحي
والتعليم العالي وخلق شراكات «رابح ـ رابح»
مع الوحدات الصناعية.
سيستفيد من المركب سنويًا ،ما يفوق  100مستفيد
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وحامل لمشاريع في الصناعات الغذائية .كما الرباط  -سال – القنيطرة.

سيسمح بتكوين ومواكبة تعاونيات تثمين المنتجات
الفالحية .يندرج هذا المشروع في إطار الرؤية
الشاملة لتكوين جيل جديد من المقاولين الشباب
في القطاع الفالحي بحلول سنة  2030في إطار
االستراتيجية الجديدة الجيل األخضر.

تمكن المدرسة الفالحية بتمارة من الحصول
على دبلوم تقني متخصص في الصناعات
الغذائية ودبلوم تقني تجاري متخصص في
اإلنتاج البستني وباكالوريا مهنية فالحية في
تسيير الضيعات الفالحية .تنتمي المدرسة إلى
شبكة من  9مؤسسات للتكوين الفالحي لجهة

حفل تسليم جوائز النسخة الثانية
عشرة من جائزة احلسن الثاني الكبرى
تهدف جائزة الحسن الثاني الكبرى عن االختراع
والبحث في الميدان الفالحي ،إلى تشجيع االختراع
واالبتكار في المجال الفالحي.
يتم تنظيم الجائزة كل سنتين ،وتشمل الجائزة
الكبرى ثالث فئات ،وهي االختراعات والتقنيات
التطبيقية ،والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة،
وإصدارات األعمال العلمية والمؤلفات العلمية
والتقنية.
www.agri-mag.com

الجوائز التسع الممنوحة خالل حفل الدورة الثانية عشر هي كالتالي:

فئة :املؤلفات العلمية والتقنية

الجائزة األولى :قطاع المبيدات في المغرب :قضايا وتحدياتوآفاق
األستاذ حرمة هللا عبد الرحيم واألستاذ شطينة نورالدين  -معهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة.
الجائزة الثانية :تكاثر المجترات الصغيرة المجلد األول :الذكراألساتذة بوخليق رشيد  ،أحمد تيباري وخالد العاللي  -معهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة.
الجائزة الثالثة  :دليل اإلجراءات السريرية األساسية عند الخيول .األستاذ محمد بيرو ،د .زينب ريس و األستاذ محمد دإلي  -معهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة.

فئة العلوم والتكنولوجيا املتقدمة

الجائزة األولى :تحديد المصادر األولى لمقاومة الصبارضد الحشرة القرمزية « »Dactylopius opuntiaeفي المغرب.
فريق بتنسيق د.السباغي محمد  -المعهد الوطني للبحث الزراعي
الجائزة الثانية :استنباط صنفان من الشوفان السداسي الصيغةالصبغية  ذا قيمة غذائية عالية للحبوب مخصص لالستهالك البشري
الدكتورة نزهة سعيدي  -المعهد الوطني للبحث الزراعي
الجائزة الثالثة :اختيار المخصبات الحيوية الطبيعية المعتمدةعلى المتعضيات المجهرية المحلية والسماد العضوي من أجل فالحة
مستدامة وذكية لمواجهة اإلكراهات اإلحيائية و الالإحيائية
األستاذ مديش عبداالله  -كلية العلوم سماللية بمراكش

فئة االختراعات والتقنيات التطبيقية

الجائزة األولى :دمج تقنيات البيوتكنولوجيا النباتية في إستراتيجيةجديدة للتحسين الوراثي للحبوب الخريفية .نتائج و آفاق.
د .جمال الهدوري  -المعهد الوطني للبحث الزراعي
الجائزة الثانية :اختيار وتسجيل األصناف األولى من أشجارالماندرين ثالثية الصبغيات ( ، )3x =2n = 27معقمة وبال بذور
لتنمية زراعة الحمضيات المغربية HANA :و AYAصنفين جديدين
من الماندرين بدون بذور.
الدكتورة نجاة هندجي  -المعهد الوطني للبحث الزراعي
الجائزة الثالثة :براءة االختراع  :41534 MAإنتاج و صياغةو إعادة تدوير مبيد مضاد للفطريات و محفز للنمو باالعتماد على فطر
Trichoderma asperellum
األستاذة الباحثة وزاني تهامي أمينة  -جامعة ابن طفيل القنيطرة.

اشرفت لجنة مكونة من  23خبيرا على دراسة 28ملفا مودعا في
المجموع ،تم انتقاء تسع جوائز منها .منذ إطالق الجائزة في ،2003
تم منح  47جائزة ،ضمنها  10جوائز أولى.
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رأي حر

زراعة احلبوب يف املناطق شبه
اجلافة باملغرب
دكتور ياسني جمالي  ،فالح من منطقة البروج

منذ حوالي عقد من الزمن ،بدأ قطاع الحبوب
على المستوى العالمي ،يعرف إنخفاضا ملحوظا
في عالقة العرض بالطلب .ومرد ذلك ألسباب
عدة ،أهمها :
 اإلرتفاع المستمر للطلب نتيجة النموالديمغرافي المتزايد ،و تحسن المستوى
المعيشي في الدول النامية حيث تتزايد إستهالك
اللحوم مما رفع من حجم الطلب على مكونات
تغذية المواشي و الدواجن.
 زيادة الطلب على الذرة في السوق الدوليةإلستخراج الوقود الحيوي.
حتى أضحى اإلنسان في منافسة بينه و بين
«قطيعه» و «مركباته» ،ثم تأتي المضاربة
لتزيد الوضع صعوبة.
أما على مستوى العرض فقد تأثر بدوره
بمجموعة من الحوادث المناخية كموجات
الصقيع و الجفاف و الفيضانات التي طالت
مناطق كثيرة على الصعيد العالمي و أحيانا
بشكل متزامن.
و بالمغرب ،يمكن الحديث اليوم عن ضغوطات
بنيوية يعيشها سوق الحبوب فعال .إذ ،و حتى
أجل غير مسمى ،لم يعد باإلمكان إعتبار اللجوء
إلى اإلستيراد من أجل خلق التوازن بين العرض
و الطلب سهال و امنا كما في الماضي ،ذلك
أن إرتفاع األسعار في السوق العالمي يزيد من
إثقال ميزان األداءات.
وفي ظل هذا السياق من ركود و تذبذب في
اإلنتاج ،وإرتفاع متزايد للطلب أصبحت إشكالية
الحبوب في قلب اإلستراتيجية الفالحية الوطنية.
و الن الماء هو العامل المحدد األساسي ،فقد
كان منطقيا التعويل على السقي من أجل رفع
مستوى المردودية ،غير إن نذرة مصادر المياه
و اإلفراط في إستعمالها لم يعد يسمح بإعتبارها
رافعة فعالة و دائمة لإلنتاج  .بل إن ضعف
مردود حقول الحبوب المسقية (أقل من 40
قنطار للهكتار) ،يؤكد أنه يجب وضع عوامل
أخرى في اإلعتبار.
إن محاور تحسين إنتاجية زراعة الحبوب
البورية (أكثر من  4مليون هكتار من القمح
سنويا) تتركز في ثالثة مستويات:
 1على المدى القصير ومن دون أي إستثمارمن قبل الفالح.
 2على المدى المتوسط مع إستثمار محدود وتعديل في المسارات التقنية المتبعة.
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على المدى الطويل و البعيد مع
3تغييرات عميقة في عالقة المزارعين بأراضيهم
و مقاربتهم للفالحة.

 1املدى القصير
· فترة البذار

حسب توصيات الباحثين بالنسبة للمناطق شبه

كثيرا عما يطبق في الواقع حيث تتراوح
هذه المقادير بين  150كلغ و  300كلغ
و أحيانا أكثر من ذلك .و هكذا و لمجرد
اإلنضباط لهذه التوصيات العلمية يمكن توفير
من  1إلى  3ماليين قنطار ،كما يصبح
بإستطاعة الفالح اإلستثمار أكثر في األسمدة
الفوسفاطية.

الجافة ،التي تتجاوز في مجملها  4/3المساحة · التناوب

الصالحة للزراعة بالمغرب ( ،)S.A.Uفإن
عملية البذار يجب أن تكون مبكرة (على مدى
شهر أكتوبر) ،وهو ما يستجيب حتى للتقاليد و
األعراف الفالحية القديمة حيث يزخر الثرات
الشفوي بكثير من الحكم و األقوال التي تشير
إلى فضائل الحرث البكري .وهو خطاب
سيكون مفيدا في تمرير اإلرشاد التقني الفالحي
بين المزارعين إذا تم اعتماده.
أما حاليا وواقعيا ،فإن عملية البذار تتم في
شهري نونبر أو دجنبر في الغالب األعم .أي
ما بعد األمطار األولى .و هكذا تضيع كميات
هائلة و ثمينة من المياه على كل موسم فالحي
و يتأخر إنبات الزرع ب  2أو  4أسابيع ،و
تعاني النبتات من برودة الجو في شهري دجنبر
و يناير ومن اإلنقطاعات المتكررة لألمطار
خالل هذين الشهرين .وعكس ذلك ،فان النباتات
البكرية تستطيع أن تقاوم اإلجهاد المائي
و الحراري بشكل أفضل بسبب تطور نظامها
الجذري و الورقي.

· مقدار البذور

توصي معاهد البحث العلمي – على أساس
معدل إمطار يقل عن 300مم – بحوالي
 70كلغ من البذور للهكتار .وهو ما يقل

من المعلوم أن الزراعة األحادية
مضرة باألرض و باإلنتاج .و نفس
الحكم ينطبق على زراعة الحبوب.
و لهذا فإن تناوب فترات الراحة مع محاصيل زراعية
متنوعة (فول،عدس،حمص،جلبان،حلبة) على
األراضي البورية حسب نوعيتها له دور رئيسي
و بالغ األهمية بشهادة المختصين وحتى حسب
الحكم الشفوية المتوارثة .إال أنه رغم ذلك هناك
إهمال كبير من طرف المزارعين لهذه التدابير
العلمية المؤكدة و الخبرات القديمة المجربة
خصوصا في األراضي البورية الفقيرة.
و باإلمكان تقديم بعض التفسيرات لهذه
الوضعية:
 فغالبا ،يعمل الفالح على إستغالل األرض مندون توقف و من غير فترة راحة و خاصة في
حال الشياع أو أراضي الجموع ،ليثبث سنويا
أحقيته عمليا على تلك األرض التي ال يملك منها
إال حق اإلنتفاع.
 أما بخصوص المناوبة مع القطاني فهيتكاد تنعدم بسبب العجز الكبير في مكننة هذه
الزراعة مما يؤدي إلى اإلقتصار على زراعة
الحبوب بشكل دائم خاصة مع إنتشار آالت
الحصاد و توفرها في أغلب أراضي البور
وعرض خدماتها بأسعار ال تتعدى  300درهم
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السقي إال في سنواتها الثالث األولى و ال تتطلب
خدمات خاصة سوى حمايتها من الماشية.
وفي األخير ،البد من اإلشارة إلى أن تقييم
جدوى هذه الطريقة يحتاج إلى سنوات من
المتابعة و الدراسة .بل و يمكن التساؤل هل
باإلمكان مالحظة حقول «مختلطة» قائمة
بالفعل إلتخاذ قرار أهمية تعميمها أم ال.

زراعة الحبوب و تربية المواشي:
للهكتار ،مقابل  1500درهم لهكتار واحد من
العدس أو الحمص يتم جنيه يدويا .و هو فرق
فادح و كابح.
وللعلم ،فإنه في أوربا ،يتم استعمال نفس اآلالت
لحصاد محاصيل الحمص بعد إجراء تعديالت
عليها جد بسيطة و في المتناول .غير أن السؤال
مع ذلك يظل مطروحا  :هل أن إنخفاض تكلفة
حصاد القطاني كافية للدفع إلى وضع نظام
صائب للتناوب الزراعي؟

 2املدى املتوسط
· خدمة التربة
و المقصود بها بصفة عامة إختيار المسار
التقني األفضل و المناسب .هل هو البذار في
عمق الخطوط بهدف تركيز المياه في الحيز
األكثر إفادة للنبتة .أم البذار المباشر و الذي
يستهدف تقليص خدمة التربة إلى الحد األدنى
و المحافظة على صحتها الفيزيائية و الكيميائية
و العضوية .ولإلشارة فإنه يتم حاليا إجراء
تجارب بخصوص هذه الطريقة في الظروف
الطبيعية الفعلية.

· إستيراد البذور المالئمة

إن إستيراد أصناف تستجيب للمتطلبات المناخية
و نوعية التربة للمناطق المختلفة بالمغرب
يمكن أن يحسن من مستوى المردودية .خاصة
و أن هناك تشابه كبير سواء على أساس معدل
األمطار أو الحرارة أو التربة بين كل نواحي
المغرب و جهات مماثلة في كل من أستراليا،
أمريكا الجنوبية و جنوب إفريقيا و غيرها .ومن
األفضل أن يتجه البحث عن البذور المناسبة إلى
هذه المناطق.

· ضبط و صيانة اآلالت الحاصدة

تشير العديد من الدراسات إلى أن حجم الضائع
من المحصول قد يتجاوز  3قناطر للهكتار

www.agri-mag.com

الواحد نتيجة تدهور الحالة الميكانيكية آلالت
الحصاد .وهو وضع يمكن تفاديه بعمليات
صيانة بسيطة من طرف فنيين قرويين باإلمكان
تأهيلهم لهذا األمر.

 3املدى الطويل
· اإلنتقاء

إن عمليات البحث و إنتقاء أصناف فعالة و
مالئمة يجب أن تتم بإستمرار و بكثافة ،وأن
يعمد إلى تسهيل و دعم هذا العمل الطويل
النفس و ذلك بتعديل نظام التصديق على البذور
الجديدة ،الذي يشترط أن يتم تجريبها بنجاح
في كل المناطق المختلفة بالمغرب ،وهو أمر
غير ممكن بطبيعة الحال نظرا إلختالف عوامل
المناخ و التربة من مكان إلى آخر .لهذا يجب
أن تتم عمليات البحث عن أصناف جديدة كما
هو حال إستيراد البذور ،على أساس جغرافي
مناطقي محدد و دقيق ما أمكن .
· فالحة تكاملية (زراعة حبوب و أشجار
مثمرة)
إن حقال منزرعا بأشجار مثمرة ،بكثافة بسيطة
( 100شجرة في الهكتار) ،له أثر إيجابي كبير
على مستوى المردودية سواء بالنسبة للحبوب
أو القطاني ،و ذلك بسبب األدوار المتعددة التي
تؤديها تلك األشجار كمصدات للرياح و مظالت
و مخصبات عضوية (تساقط األوراق وتحللها
في التربة).
و تعتبر أشجار الزيتون و الخروب و اللوز و
الصبار األكثر مالئمة للمناطق الشبه جافة و
األقل إحتياجا إلى الماء ،و بالتالي األقدر على
دعم مداخيل المزارعين بالنظر إلى ضعف
مردودية الحبوب .وبطبيعة الحال ،فليس الهدف
هنا هو تبديل و إحالل زراعة بأخرى ،وإنما
خلق تكامل بين زراعة حولية(حبوب أو قطاني
) و أشجار مثمرة مقاومة للعطش ال تحتاج إلى

تكامل أم تنافس ؟
في الغالب األعم ،تكون الحقول أثناء فترة البذار
في أفقر حالة لها بعد مرحلة الحصاد وما يتبعها
من تمشيط و إفراط في الرعي ،ذلك أن استعادة
التربة للموارد العضوية من خالل تحلل مخلفات
الحصاد تنعدم و حتى المخلفات الحيوانية
للماشية ال يمكن أن تقوم بدور تعويضي جدي
نظرا لتدهور قيمتها ذاتها نتيجة تعرضها لمدة
طويلة لحرارة مرتفعة .بل ال تستطيع حتى
األسمدة المعدنية (في حال إستخدامها) أن تجبر
الخصاص الكبير في التربة من المواد العضوية.
وهنا يطرح السؤال :هل يجب على الفالح أن
يحول جميع أو بعض القش مباشرة إلى أموال
عن طريق البيع ؟ أم إلى علف ثم لحم ثم إلى
أموال ؟ أم المحافظة عليه سمادا ثم حبوبا
فأمواال ؟؟
و يعتبر الجواب على هذا السؤال في الحقيقة،
تحكيما بين خيارين إستراتجيين :زراعة
الحبوب و تربية الماشية .و البث فيه يستدعي
إستحضار كل المعايير التقنية و اإلقتصادية
سواء محليا على مستوى اإلستغالليات أو على
المستوى الوطني.
لكن ،هل توجد فعال دراسات دقيقة و باألرقام
حول كل إستراتيجية على حدة ،يمكن اإلعتماد
عليها؟
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زراعة احلبوب

احلرائق ،خطر ٌيستهان به كثيرا

بالنسبة للفالح ،بعد موسم من ال َك ٌد و
األعمال الشاقة التي تتخللها أنواع مختلفة
من المخاطر ،يأتي ،أخيرا ،موسم حصاد
محاصيل الحبوب (متفاوت قليال عن
موعد حصاد القطاني)؛ غير أنه لألسف،
تظل الزراعات مهددة بحصول خسائر
كبيرة و هي بع ُد في الحقول حيث ال
تزال عُرضة لمخاطر األمطار المتأخرة
و تساقط ال َب َرد (التبروري) و الحرائق
و غيرها .و إذا كانت الظاهرة األولى
و الثانية (المطر و التبروري) ،ليس
باإلمكان مواجهتهما ،فإن هناك بعض
التدابير يعرفها الفالحون ،بإستطاعاتها
تقليص إحتماالت حصول الحرائق أو
التخفيف من حدة الخسائر التي يمكن أن
تترتب عنها.
إن التهديد األول َي ْكمُن في قرب
الزراعات من مسالك المرور كالطرق
و خطوط السكك الحديدية .و بسبب
الرغبة في عدم تضييع أي شبر من
األرض دون إستغالله ،و عدم اإلهتمام
بضرورة ترك مساحة أمان بين الزراعة
و تلك المسالك ،يقوم الفالحون ،عِ َوض
ذلك ،بحصاد ُم َب ٌكر لشريط من الحقل
على طول المسلك الطرقي المجاور و
حراثته ،في إنتظار اإلنتهاء من عملية
الحصاد .غير أن الخطر األكبر يأتي
غالبا من العتاد و اآلالت التي تسير
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خالل الحقول(شاحنات و جرارات لنقل شريط في الحقول المجاورة ،في وجه
المحاصيل ،حاصدات ،آالت ضغط تقدم النيران للقضاء عليها نهائيا.
القش .)...و بالفعل ،فإنه عندما تكون
الحالة الميكانيكية للمحركات سيئة و و يعتبر التأمين الفالحي ،أيضا ،أداة
عُرضة إلرتفاع حرارتها الداخلية ،لتعويض ضحايا هذه الحوادث عند
فإن عوادم الدخان قد ترمي شرارات حصولها ،إذ يمكن تأمين كل من الحقول
نارية تتسبب في إندالع حرائق تصعب و حتى الغير المتضرر من الحرائق التي
السيطرة عليها في مثل هذه الفترة من تتسبب فيها اآلآلت المتنقلة ،و باألخص
الصيف ،في مزروعات جافة و تحت منها آآلت الحصاد.
حرارة شديدة .و قد إعتاد أصحاب هذه
العربات ،في محاولة لمواجهة الطوارئ ،إمكانية القيام مبا هو أفضل:
و عِ وض صيانة آآلتهم بالشكل الالزم،
من بين أمور كثيرة أخرى ،من الضروري
وضع جزء من شبكة سلكية على مخارج
القيام بحمالت إخبارية و تكوينية في
عوادم الدخان و حمل طفايات حرائق
األوساط القروية و شبه الحضرية
جاهزة على متن العربات للقضاء على
للتحريض على الحذر و اليقظة ،بل و
الحريق عند بدايته.
وضع تدابير إجبارية حتى ،تسمح بالحد
كما تعد السجائر أحد عناصر الخطر من مثل هذه الكوارث ،من ِق َبل الجهات
المُحْ دِقة بالزراعة ،على الرغم من المعنية .كما أنه ،و إعتبارا للمحنة
اإلحتياطات التي يتخذها العامل عند الشديدة التي يعاني منها المتضررون
ت َق ٌدر
إشعال أو إطفاء عقب سيجارته؛ فالخطر و قيمة التعويضات التي غالبا ما ُ
يبقى حاضرا و ال ينفع معه إال منع بشكل جزافي ،فإنه أصبح من الضروري
إحداث صناديق للتعويض مع التفكير
التدخين أثناء العمل بشكل مطلق.
بشكل جيد في صيغتها و طريقة إشتغالها
و على الرغم من كل شئ ،ففي حال لضمان النجاعة في أداء دورها.
حصول حريق ،تتعبأ في الحال جميع
إمكانيات الجيران لمحاصرة النيران و كما توجد وسائل أخرى تتفاوت سواء
الحد من توسعها بكثير من التضامن و من حيث األداء أو الكلفة و ال تحتاج
الشجاعة ،فيحاول بعضهم إخماد اللهب إال إلى اإللتفات اليها ،لما في ذلك من
مباشرة ،في حين يلجأ آخرون إلى حراثة مصلحة للجميع.
www.agri-mag.com
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تحسين أداء
الجرارات الفالحية
يصعب حاليا تصور أي تحسن في مستوى اإلنتاجية الفالحية من دون إعتماد المكننة.
وعلى منوال الدول المتقدمة ،فإن اللجوء إلى التجهيزات الفالحية يعتبر وسيلة في غاية
األهمية لتطور قطاعنا الفالحي.
يتزايد شيئا فشيئا إدراك المزارعين بأهمية
اإلستثمار في المكننة بإعتبارها اإلمكانية
الوحيدة لتحديث اإلستغالليات الفالحية
وخاصة لرفع مستوى اإلنتاج الفالحي.
ويمكن مالحظة أن العتاد الفالحي بصفة
عامة وباألخص منه الجرار ،أصبح يمثل
نسبة مهمة ومتزايدة في كلفة اإلنتاج سواء
على مستوى اإلستثمار أو على مستوى
مصاريف اإلستغالل.
من هنا ،فان مسألة تثمين أي آلة فالحية،
يجب أن تكون على رأس إنشغاالت
المزارعين ،خاصة وأن أغلبهم حاليا أقل
وعيا بإمكانية تحقيق تحسن مهم على
مستوى الكفاءة واإلقتصاد في الطاقة.
لهذا فإن اإلستخدام اإلقتصادي للجرار
يتطلب مراعاة مجموعة من العوامل
ينعكس بعضها بشكل مباشر على مستوى
إستهالك الوقود.
المنتظرة .وعلى سبيل المثال ،فمن غير
المعقول إستعمال جرار بقوة  120حصان
إختيار الجرار المناسب
لجر محراث صغير كالكوفركروب .
إن إختيار الجرار يجب أن يستجيب ولهذا فان لآلليات الفالحية المصاحبة دور
للمتطلبات التالية:
حاسم في إختيار القوة المناسبة .وهكذا،
	-أن يلبي الحاجيات الحقيقية للعتاد الفالحي ففي حالة آالت خدمة التربة مثال ،يجب
المستعمل في المزرعة من حيث القوة  .الوضع في اإلعتبار كال من عرض وعمق
إذ يعتبر تبذيرا كل إستثمار في إقتناء العملية إضافة إلى نوع التربة ودرجة
جرارات ذات قوة تفوق بكثير المطلوب ،الرطوبة بها.
بالنظر إلى األدوات المتوفرة واإلستخدامات  -مدى اإلستفادة القصوى من الجرار،
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وذلك بحسب الخدمات الفالحية المنتظرة.
ذلك أنه يجب أن يكون حجم األنشطة
الزراعية بالضيعة كافيا لتسويغ إقتناءه .فقد
تمت مالحظة أن معدل إستخدام الجرارات
بالمغرب ال يتعدى  500ساعة سنويا .في
حين أنه ،ومن وجهة نظر إقتصادية ،يجب
أن ال يقل عن  1000ساعة في السنة.

معرفة المحرك بشكل جيد

إن اإلستغالل اإلقتصادي للجرار يتطلب
www.agri-mag.com

بالضرورة معرفة خصائص محركه:
منحنيات كل من القوة والعزم واإلستهالك.
وهي معطيات يتم الحصول عليها من
خالل اإلختبارات الدينامومترية.
	-يجب تفادي اإلشتغال في منطقة الحمل
الجزئي (ما بين سرعة المحرك القصوى
والسرعة اإلسمية) حيث يمكن تسجيل
إرتفاع مهم في إستهالك الوقود.
	-يكون اإلستهالك أكثر ثباتا وقد يصل
مستواه األدنى عند العزم األقصى للمحرك
في منطقة الحمل الكلي (ما بين السرعة
اإلسمية والعزم األقصى) .
	-وللتمكن من اإلستفادة المثلى من
خصائص المحرك ،ومن أجل مطابقة
سرعة اإلشتغال األفضل مع سرعة التقدم
المطلوبة ،فإنه من الضروري التوفر على
علبة سرعة بمستويات كافية وبترتيب
مناسب .وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة
إلى أن ناقل الحركة األتوماتيكي يتيح
مرونة كبيرة في اإلستخدام وجودة عالية
في العالقة بين المحرك ونقل الحركة.

تحسين مستوى اإللتحام:
تماس العجالت باألرض

إن قدرة الجرار على بدل أقصى جهد
ممكن ال تتوقف على مدى قوته فقط،
بل أيضا على درجة تالمس العجالت
باألرض .وذلك ألن مستوى التالحم يلعب
دورا بالغ األهمية ،إذ أن عجالت الجرار
تكون معرضة إلنزالقات تؤثر بصفة
عامة على مستوى كفاءته .واإللتحام هو
القدرة على التشبث بسطح األرض بفعل
وطء ثقل الجرار .وإن إلتحاما جيدا يتيح
إمكانية تمرير قوة العزم الالزمة مع
إنزالق ضعيف بهدف الحد من الهدر في
الطاقة وتآكل اإلطارات المطاطية .وللرفع
من درجة التالحم مع األرض الفالحية
توجد عدة إمكانيات:

توسيع مساحة ا َل َتماس

وكما سلف – فان العتاد الفالحي المحمول

·تثنية العجالت الدافعة.
·إستخدام جرارات رباعية الدفع أو ذات يؤدي إلى زيادة الثقل على العجالت
جنازير.
الدافعة مما يحسن من مستوى إلتحام

زيادة الثقل العمودي
على العجالت الدافعة

الجرار باألرض.
·بالنسبة لمستويات ضبط العتاد ،فقد

	-بصفة عامة ،يتم اللجوء إلى إستعمال
أثقال إضافية أو تعبئة العجالت بالماء .ينجم عن حالة سوء الضبط جهد زائد
وهنا تجدر اإلشارة إلى إمكانية إنتقال مربك لعمل الجرار .فعلى سبيل المثال،
جزء من ثقل اآلليات المقطورة إلى فان عدم ضبط المحراث لضمان خطوط
محور العجالت الخلفية .وغالبا ما تتم
مالحظة هذا األمر عند إستخدام عتاد حرث مستقيمة وتالفي اإلختالل في خط
فالحي محمول على أجهزة التعليق ذات الشد ،يؤدي الى جهد مستمر إلعادة توجيه
نقاط الشبك الثالث الهيدروليكية ،إذ يزداد وتصويب اإلتجاه .وهو ما يعد مصدرا
وزن الجرار بحوالي  .% 20ويتركز
بالخصوص على المحور الخلفي مع لزيادة إستهالك الوقود.
تخفيف نسبي على المحور األمامي.
من جهة أخرى ،فإن تخفيض مستوى صيانة الجرار
اإلنزالق عن طريق اإلثقال المفرط،
يمكن أن يؤدي إلى تبذير في الطاقة بسبب إن أقل ما يمكن القيام به في إطار العناية
بالجرار هو مراقبة مستويات كل من زيت
إرتفاع مستوى مقاومة التدحرج.
و تجدر اإلشارة الى أن لكل حالة من المحرك والفرامل والماء وتغيير الزيت
الحاالت حلوال معينة من خالل التجربة
وحالة وطبيعة التربة ونوع العمل المطلوب والفلترات حسب تعليمات المص ٌنع ،إضافة
...إلخ .وفي المغرب ،فان الشائع هو إثقال إلى مصفاة الهواء التي تزيد من إستهالك
الجرار بتعبئة اإلطارات بالماء حتى في الوقود ب  7إلى  % 10في حالة إختناقها.
الظروف التي ال تستدعي ذلك.
إال أنه يجب القيام بفحص متقدم و دقيق

تحسين عالقة «جرار -عتاد»

بشكل منتظم وخاصة بالنسبة للمحاقن.

·إستعمال عجالت عريضة جيدة وذات للعتاد الفالحي المصاحب أيضا ،تأثير كما أن مراقبة كفاءة الجرار في محطات
قطر كبير.
على أداء وكفاءة الجرار:
·تخفيض الضغط الهوائي في حدود ·أوال على مستوى نقل العبء .فبالنسبة اإلختبار تمكن من رصد اإلختالالت
لجهاز التعليق ذي نقاط الشبك الثالث – الوظيفية وأسباب اإلستهالك الزائد للوقود.
المسموح به.
www.agri-mag.com
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اجلني اآللي للزيتون
من أجل زيت عالية اجلودة

في أغلب الحاالت ،يمكن مالحظة عدم إستفادة قطاع زيت الزيتون في المغرب من التقنيات اإلنتاجية المناسبة،
بحيث أن طرق جني الزيتون وكما هو حال طرق إستخراج الزيت ،ال زال يغلب عليها الطابع التقليدي.كما يكاد
ينعدم إحترام األساليب الصحيحة في هذا المجال مما يسبب خسارة مهمة على المستويين الكمي والنوعي.
بفضل مجهودات الصناعيين الذين إعتمدوا في جميع العمليات المتعلقة بالتقليم ،التسميد،
تجهيزات جد متطورة لطحن الزيتون ،فقد الري ،الوقاية وباألخص الجني الذي يعتبر
تدنى في السنوات األخيرة مستوى إنتاج العنصر األكثر أهمية».
الزيت المسماة وقودية (نسبة حموضة أكثر
من  .)3%بل إنه ،وحسب رأي المهنيين ،مرحلة النضج املناسبة
فإن إستعمال التقنيات الحديثة لجني الزيتون يصعب كثيرا تحديد اللحظة المناسبة لبداية
إضافة إلى تعجيل طحنه ،تتيح إمكانية تحسين جني الزيتون وذلك بسبب عدم تزامن نضج
جودة زيت الزيتون الوطني بشكل أفضل.
جميع الغلة في وقت واحد .فقد تجد على
شركة
يقول السيد جان كلود سبويك مدير
الشجرة الواحدة زيتونا أخضرا و أخر
بلينك المغرب :Pellenc Maroc
يكاد يتساقط بفعل نضجه التام .ويقول أحد
يتوقف
« إن قطاع زيت الزيتون المغربي ال
المصنعين تعليقا على ذلك « إنه ألمر شاق
على
أو
عن النمو سواء على مستوى المساحة
بما فيه الكفاية أن يتم فرز الزيتون حسب
مستوى الشهرة وذلك بفضل المجهودات التي الحجم والحالة الصحية ،ليضاف إليه الفرز
يبدلها المنتجون .ولعل أكبر دليل على ذلك حسب اللون» ومن هنا األهمية البالغة لخلق
كثرة الجوائز التي حصلت عليها الزيوت إنفراجات بين أغصان الشجرة (تخفيف كثافة
المغربية في كل التظاهرات الدولية لزيت الشجر) أثناء التقليم اإلثماري نظرا إليجابياته
الزيتون .وحاليا تتوفر جميع العناصر إلنتاج العديدة:
زيت ذات جودة عالية .لكن وللمزيد من 	-نفاذ أشعة الشمس إلى كل أجزاء الشجرة
التقدم ،يجب اإلنتباه دائما إلى تطور األغراس مما يؤدي إلى القضاء على كل الطفيليات
لتفادي أية مفاجآت مع مرور الزمن .من واألمراض التي تفضل األماكن الرطبة
أجل ذلك يوجد خبراء  -رغم قلتهم -يجب المعتمة.
عدم التردد في اإلستعانة بهم من أجل التحكم 	-تيسير عملية المعالجة الصحية والجني.

	-التأثير المباشر على مستوى حجم الثمار
واأللوان.
إن مستوى النضج يحدد مدى سهولة إنفصال
حبات الزيتون عن الشجرة ،غير أن المشكل
« أن الفالح إذا ما إنتظر طويال ،فإن كثيرا
من الزيتون يتساقط لوحده ،وإذا لم يسبق
إعداد األرضية إلستقباله (من خالل الشباك)،
ستكون الخسارة كبيرة » كما يقول احد
التقنيين.
إن الزيتون الذي يتم جنيه ناضجا يعطي زيتا
حلوة بمذاق ثمار ناضجة لكنها غير قابلة
للتخزين لفترة طويلة .أما الزيوت المستخلصة
من غلة بداية الموسم فتكون لها خصائص
شميه وذوقية أكثر قوة ووضوح .إال أن
المردودية تكون ضعيفة .ويمكن الحصول
على زيت متوازنة من الزيتون في المرحلة
الوسيطة من النضج ،بمعنى مباشرة حال
تحول لونه من الخضرة إلى السواد.
وفي الواقع ،فإن متطلبات المستهلكين هي
التي يجب إن توجه اإلختيارات ،إذ أن البعض
منهم يفضل زيتون بداية الموسم وقادر على
أداء السعر المطلوب .وبالتالي يعتبر المبادرة
إلى جني الغلة المتقدمة إجراءا مربحا  .ويمكن
إعتماد نفس اإلجراء في حالة المواسم الوفيرة
اإلنتاج ،حيث تزدحم المعاصر ،بهدف تحقيق
السبق في ولوج األسواق .وفي حالة تخزين
الغالل بطريقة غير سليمة ،فإنه سرعان ما
يطالها التعفن.

هام:

على المزارع أن يدرك أنه باإلبقاء على
الزيتون أطول مدة ممكنة على الشجرة
بغرض زيادة نسبة الزيت ،فإنه يعمل على
إستنزاف الشجرة التي تستمر في تغذية
الثمار ،وبالتالي يضيق عليها الوقت
الالزم إلستعادة قوتها بين مرحلتي الجني
واإلزهار ،مما يؤدي  -حسب المهنيين -
إلى تفاقم ظاهرة التناوب.
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اجلني
التعجيل بنقل المحصول في اليوم نفسه إلى
جني
طريقة
ان
يعلم
حاليا
الجميع
أصبح
وحدات الطحن .
الزيتون التقليدية -بالضرب بالعصي -والتي
تسود في أغلب مناطق زراعة الزيتون ،تفاقم
ظاهرة التناوب .كما أنها تتسبب في إصابة التنظيم والعقلنة
الثمار بالندوب والجراح وتزيد من حجم إلى جانب إعتماد العتاد المناسب .يجب
الشوائب مما يؤثر سلبيا على جودة الزيوت بالضرورة مراجعة مخططات الغراسة
المستخلصة .وعموما تعاني عملية الجني من لمالئمة األشجار لألساليب اآللية الجديدة
مشاكل مستوى اإلنجاز والمدة التي يستغرقها .وتنظيم المزرعة بما يتماشى مع عمليات
إن لضعف مردودية العامل اليدوي وطول الجني اآللي .و من أجل تسهيل المكننة،
فترة جني المحصول في المواسم الوفيرة فإنه من المناسب أيضا اللجوء إلى مختلف
اإلنتاج مع نذرة اليد العاملة ،إنعكاسات على العوامل الزراعية .وذلك بتقوية اإلنتاجية
كل من جودة الزيوت وعلى نمو األشجار وإعتماد األصناف الصالحة للجني اآللي
وإتباع األساليب الزراعية المناسبة لتأهيل
ومستوى مردوديتها.
األشجار للتجاوب مع رجات اآلت الجني
لقد إتضح إن مكننة الجني تشكل البديل الوحيد ومع مختلف خصائصها.
من أجل تقليص تكاليف اإلنتاج والتغلب أما بالنسبة ألسعار هذه التكنولوجيا الجديدة،
على قلة اليد العاملة و الحد من المنغصات فان األمر قد يبدو أكبر من إمكانيات وقدرات
التي تسببها أحوال الطقس الصعبة .بل إن أغلب المزارعين ،خاصة وأن ضعف
الدول المنتجة للزيتون سواء المعد لإلستهالك كثافة المزارع ال يساعد على جعل هذه
المباشر أو إلنتاج الزيت ،أصبحت تهتم كثيرا اآلليات إستثمارا مربحا .إال أنه بالنظر إلى
بتخفيض كلفة الجني من أجل التغلب على إيجابياتها ومزاياها ،ال بد أن تشجع كثيرا من
الصعوبات اإلقتصادية وتمكين قطاع زراعة المزارعين على التجمع في تعاونيات للتمكن
الزيتون من القدرة على المنافسة وتلبية من اإلستفادة من خدماتها البالغة األهمية .كما
حاجات ومتطلبات العقود المقبلة .وقد بدأت أنه باإلمكان ظهور شركات صغيرة تقترح
تظهر مؤخرا ،أساليب عصرية عديدة للجني خدماتها الخاصة بجني الغالل وتقليم األشجار
 ،و ستلقى بالتأكيد ترحيبا كبيرا من طرفه
في بعض مزارع الزيتون بالمغرب منها:
الفالحين بسبب العبء الثقيل الذي ستخففه
األمشاط اإلرتجاجية البالستيكية ذات
عليهم.
المحرك الحراري أو الكهربائي .وهي وسيلة
سريعة وأقل مشقة من الطرق التقليدية .ولعل
من أهم إيجابيات النماذج الجديدة المحمولة ،نصائح ملا بعد اجلني
خفة وزنها وقابلية أذرعها للتمدد لعدة أمتار-	 ،ضرورة جمع الزيتون في صناديق مهواة
وإمكانية دوران رؤوسها في كل اإلتجاهات ،عكس ما هو شائع ،حيث يتم إستعمال أوعية
مما يسهل عملية الجني و يحسن بشكل كبير مختلفة ال تسمح للهواء بالنفاذ مما يؤدي إلى
مردودية العامل من دون اإلضرار باألشجار ،إنضغاط وتخمر الزيتون.
خصوصا مع توفر هذه اآلليات على درجات 	-تفادي مراكمة الزيتون على بعضه.
سرعة متعددة تالئم مختلف أصناف الزيتون-	 .عدم تعريض الصناديق للشمس ولألمطار.
هزازات الجذوع الخاصة باألشجار الكبيرة 	-التعجيل بنقل المحصول إلى المطاحن.
	-
الحجم.
آالت ضخمة تعلو وتتخطى األشجار وهي إستعمال الشباك
مناسبة للمزارع ذات الكثافة العالية
إن إستعمال الشباك لجني الزيتون يساهم
وهكذا ،فباإلضافة إلى تقليص فترة الجني كثيرا في الحصول على الجودة المطلوبة ،إذ
وتكاليف اليد العاملة ،فإن هذه الوسائل أنه باإلضافة إلى منع أي تالمس مع األرض
تحافظ على النبتات الصغيرة وتحد كثيرا من وتسهيل تعبئة الصناديق ،له إيجابيات أخرى
تساقطها ،وبالتالي تقلل من نسبة الشوائب منها:
المسؤولة على ضعف جودة الزيوت(حموضة 	-يتالءم ببساطة مع مورفلوجية أرضية
مرتفعة ،لون غامق) .وفي إطار المسعى العام الشجرة.
من أجل الجودة ،ال بد من التذكير بضرورة 	-يشكل مصفات لألتربة والنفايات الصغيرة.
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	-يرشح مياه األمطار مما يسهل جفاف حبات
الزيتون بسرعة.
	 -أقل تأثرا بالرياح.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التأخير في وضع
الشباك قد يؤدي إلى ضياع جزء كبير من
المنتوج .كما أن التسرع في وضعه مبكرا في
الخريف يؤدي إلى نبات األعشاب بين العيون
مما يستلزم تحريكه بين الحين واآلخر لتالفي
تمزقه أثناء رفعه .ولهذا وجب إعداد األرضية
بعناية فائقة قبل وضع الشباك -التي تتطلب
إستثمارا مهما -نظرا لقابليتها للتلف بسهولة
 رغم جودتها -خاصة بسبب العليق والفروعالجانبية لألشجار التي تستوجب إزالتها من
الجذور منذ بداية الخريف.

إختبار سريع للجودة

يسمح اإلختراع الجديد للبرفسور إسماعيل
علوي (معهد الزراعة والبيطرة حسن )2
وهو جهاز مندمج ،بسرعة معرفة مستوى
جودة مختلف أنواع الزيوت (زيت الزيتون،
أركان ،زيوت أساسية) وذلك بمجرد مالحظة
تغير ألوانها أثناء االختبار.وعلى سبيل
المثال ،يستطيع هذا الجهاز ترتيب أنواع زيت
الزيتون حسب درجة حموضتها إلى:
	-زيت بكر ممتاز (حموضة أقل من 0.8
في المئة)
	-زيت بكر ( أقل من  2في المئة)
	-زيت عادي
	-زيت وقودي (أكثر من  3في المئة)
كما أن بإمكانه أيضا تحديد نسب محتوى
الزيوت ( الذهنية والعطرية) من الفينول
والبوليفينول.

اجلني والتسميد

لتحقيق مردودية جيدة وإثمار عملية الجني
يجب ضمان عقد جيد عبر تسميد مناسب،
فإضافة إلى العناصر األساسية NPK
(أزوط ،فوسفور ،بوتاسيوم) ال يجب نسيان
المواد الصغرى المناسبة خاصة البور الذي
يجب إستخدامه في مرحلتي النمو الخضري
والعقد لما له من إنعكاسات إيجابية على
النضج وخصوبة اللقاح و هو ما يضمن
تخصيبا ناجحا و عقدا جيدا للثمار.
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مكننة

الرشاشات الفالحية
يف بساتني احلوامض
البروفيسور هومي /معهد الزراعة و البيطرة احلسن الثاني-الرباط

يعدالرشاش الفالحي واحدا من األجهزة األكثر إستعماال في مزارع الحوامض بالمغرب  ،بحيث ال يقتصر مجال إستخدامه في تطبيق
المبيدات فقط  ،بل أيضا في التسميد الورقي و لغير ذلك من المواد السائلة .و إن إنجاح هذه العمليات ،التي تتطلب بصفة عامة تغطية
جيدة لمجموع أوراق األشجار مع أقل نسبة هدر ،يتحدد في الغالب بطبيعة و حالة الجهاز و بالمستوى التقني للمستخدمين.

رشاشات ذات أذرع
معاجلات غير محكمة

أظهرت عدة دراسات أجريت في المغرب ان
إستعمال الرشاشات اليدوية في األعمال النباتية
للحوامض هو الغالب من بين مجموع األجهزة
الخاصة بالرش .وهي رشاشات تتكون معظمها
من صهريج صفيحي معالج ضد الصدأ مص َنع
محليا وتبلغ سعته ما بين  1000و  2000لتر،
إضافة إلى مضخة مع ملحقاتها ثم مجموعة من
أذرع الرش الحديدية ) (lancesمستوردة في
أغلبها .و يتم تجميع هذه األجزاء إما في وحدات
صناعة العتاد الفالحي أو لدى بعض الحرفيين
أو لدى الفالح ذاته .إال أن هذه الطريقة في
العمل تخلق – لألسف – مشاكل ذات عالقة
بمستوى جودة و كفاءة اآللة والتي من بينها:
 +عدم فعالية نظام التحريك الذي ال يكون في
أغلب الحاالت إال مجرد ماسورة مثبتة بداخل
الصهريج .وهو نظام ال يضمن تجانس الخليط
و خاصة عند إستعمال مساحيق قابلة للذوبان.
 غياب مؤشر لمستوى الخليط داخل الصهريجأحيانا مما يؤدي إلى إشتغال المضخة في الفراغ

مما يتسبب في تدهورها.
 كثرة األنابيب ،مما ينجم عنه تراكم كمياتكبيرة من بقايا الخليط بداخلها وهو ما يزيد من
مصاعب التنظيف والصيانة.
إن إستعمال الرشاشات اليدوية يظل مرتبطا و
لصيقا بالمستخدم بشكل كبير ،ذلك أن تطبيق
المبيدات يتم من طرف عمال يتعاملون مع
األشجار بطريقة فردية .وهو أسلوب ال يحقق
التجانس الالزم في توزيع المبيد إذ يخلق تفاوتا
كبيرا بين أسفل الشجرة و أعالها  .و في محاولة
لتصحيح هدا التباين يتم في الغالب اإلفراط في
الرش مما يؤدي إلى ضياع كبير في المبيد بفعل
السيالن .ويظهر هذا األمر بشكل أكثر جالء
أثناء مكافحة بعض اآلفات كالحشرات القرمزية
(القملة) مثال  ،بكميات كبيرة من المبيدات قد
تصل أحيانا إلى  60لتر للشجرة الواحدة.
و إضافة إلى هذه المشكالت المتعلقة بالجرعات
والكميات ،تجدر اإلشارة الى نصيب اليد العاملة
التي ال يمكن أن تقل عن  3عمال .هذا إضافة
إلى المصاريف األخرى المالزمة إلستعمال هذا
النوع من الرشاشات الفالحية.

رشاشات الدفع الهوائي

وتسمى أيضا آالت الرش الرذاذي أو الضبابي
 .و تمثل الفئة الثانية من الرشاشات الفالحية
المستخدمة في المغرب .
إن التيار الهوائي الذي تو َلده المروحة مع
القطيرات الدقيقة المحصل عليها يتيح نفاذا
جيدا و إنتشارا متجانسا للمبيد على المجموع
الورقي .كما أن اإلمكانيات المتعددة التي تتيحها
أجهزة توجيه الهواء تسمح لهذه اآللة بالتالؤم
مع هندسة مختلف البساتين .أضف إلى ذلك
اإلقتصار على عامل واحد فقط  ،هو سائق
الجرار ذاته .
وقد عرف هذا النوع من الرشاشات  ،المستورد
في أغلبه من أروبا ،تطورا كبيرا في السنوات
األخيرة ،بفعل الدعم الذي تقدمه الدولة .غير
أنه مع ذلك ،فإن إنتشاره يواجه بعض المعيقات
نذكر منها:

كثافة البستان

بسبب الكثافة العالية التي تعرفها أغلب
البساتين،أصبح تنقل الجرارات -متوسطة
القوة عموما -بالغ الصعوبة .كما أن ضعف
الكثافة يتسبب في هدر كبير للمبيدات سواء بين
األشجار أو خالل نفس الخط .لهذا فإن إختيار
الكثافة المناسبة للبستان الجديد و نوع التقليم
المالئم ،يعدان أمران بالغا األهمية بخصوص
مستوى أداء هذا النوع من الرشاشات.

البنية العقارية للضيعات

تتميز معظم الضيعات بصغر مساحتها .لهذا
يصعب تبرير إقتناء مثل هذه اآللية  ،وهذا
يستدعي خلق تجمعات مهنية يكون المقصود
منها:
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تقاسم كلفة شراء اآللة و التناوب علىإستخدامها.
-تنظيم و تجميع اإلنتاج.

مجموعة من العمليات األساسية أثناء كل ورش
معالجة وهي:

فحص قبل بداية املوسم

ضبط الرشاش بحسب حجم
اخلليط املطلوب

تهدف هذه العملية إلى تثبيت مختلف المتغيرات
مثل صبيب الفوهات وسرعة التقدم و عرض
اإلشتغال (و هو ما يوازي المسافة بين األشجار)
لتحديد المقدار الالزم من الخليط للهكتار الواحد
و الذي يتوقف على نوع المعالجة و حجم
المجموع الخضري للبستان .و هناك طرق
مفيدة بهذا الخصوص منها طريقة « حجم
توريق األشجار في الصف الواحد».

و يكون الهدف من هذه العملية هو التأكد من
إجناز املعاجلات بنجاح
الحالة العامة للرشاش و مدى جاهزيته ( إنعدام
الكيماوية
المعالجة
ال يتوقف نجاح عمليات
التسريبات  ،إشتغال ودقة مقياس الضغط ،
على مدى كفاءة الرشاشات فقط ،و إنما أيضا سالمة فوهات الرش ،إشتغال عداد سرعة
على حسن إستعمالها .وهنا تبرز األهمية محرك الجرار .)....
البالغة لمستوى مهارات العامل و خبرته .و ال
بد من اإلشارة هنا  ،الى الدور المهم لبعض معايرة الرشاش
صيانة منتظمة
المصادقات مثل «كلوبال كاب»  -التي تمنح
و المقصود منها هو معرفة العالقات الموجودة إن الهدف من عمليات الصيانة هو تفادي
شهادة الممارسات الزراعية الجيدة -في تحفيز
بين الضغط و مستوى صبيب فوهات الرش .إحتماالت حدوث أعطاب أو إنسداد فوهات
المهنة وخاصة المصدرين لمراعاة و إدراك
و هي عملية بالغة األهمية في تضبيط اآللة .الرش و أيضا من أجل إطالة العمر اإلفتراضي
األهمية الكبيرة للجودة العالية الضرورية في
فباإلضافة إلى معلومات المص َنع الواردة في للرشاش .و تختلف هذه العمليات حسب مراحل
العمليات الصحية النباتية.
دليل اإلستعمال ،فإن على المستعمل قياس ورش المعالجة  ،من عمليات يومية إلى عمليات
و باإلضافة إلى اإلجراءات المتعلقة بسالمة كل صبيب الفوهات عند مختلف مستويات الضغط .عند كل تغيير للمبيد المستعمل إلى عمليات
من المستخدم و البيئة ،فإنه من الالزم مراعاة
الصيانة عند نهاية الموسم.
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تسبيق عن اعانة
صندوق التنمية الفالحية

الحل المالئم إلقالع العالم القروي بفائدة % 3.5

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  ،% 3.5وذلك 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.
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