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تقنيات زراعية

و يقصد بسماد التغطية، إضافة سماد 
قائمة  زراعة  على  سطحي  معدني 
يتم  الذي  العمق  سماد  مقابل  أصال، 
ويعد  الزرع.  عند  بالتربة  إدماجه 
الوحيد  السماد  األزوتي،  السماد 
القابل لإلستعمال للتغطية لكون جميع 
يتم  البوتاسية  و  الفوسفورية  األسمدة 

عادة إضافتها في العمق قبل البذار.
الذي  األزوتي،  التسميد  أن  الواقع  و 
يمثل العنصر الحاسم في تكثيف إنتاج 

و  فيه  التحكم  بصعوبة  يتميز  القمح، 
التمكن منه نظرا لتعقد و تعدد العوامل 

التي يمكن أن تؤثر في آلية تفاعله.

إستراتيجية التسميد

لترشيد عملية التسميد األزوتي للقمح، 
يجب  الصلب،  أو  الطري  سواء 

مراعاة 3 معايير:
الجرعة االجمالية، التجزيئي، و نوع 

السماد.

1 -الجرعة:
إستراتيجية  ألي  األساسية  القاعدة   
لتسميد الحبوب هي البدء أوال بتقدير 
المردودية المتوخاة في ظل الظروف 
السابقة،  )الزراعة  للحقل  الحقيقية 
نوع التربة، المخزون،...(، و للموسم 
و  المناخ(،  المحتملة،  )التساقطات 
الصنف و مدى العناية بالزراعة،... و 
بعد تحديد المردودية، يستطيع الفالح 
المرور إلى حساب الكميات اإلجمالية 
خالل  لزراعته  الالزمة  األسمدة  من 
أسمدة  إلى  تقسيمها  و  كله،  الموسم 
بوتاسيوم(  فوسفور،  )أزوت،  عمق 
باألساس(.  )ازوتية  تغطية  أسمدة  و 
التي  األزوتية  األسمدة  كمية  تحدد  و 
المتبقية  بالكمية  للتغطية  ستستعمل 
من الكمية اإلجمالية التي تم تقديرها 
في البداية بعد خصم المقدار الذي تم 
إستخدامه في العمق؛ هذا مع العلم أن 
المادة العضوية )إعادة تدوير مخلفات 
حيواني(  تسميد  السابقة،  الزراعة 
تلعب دورا بالغ األهمية في هذا الشأن 

يعتبر التسميد واحدا من العناصر األكثر تأثيرا على مردودية أي زراعة مهما كان نوعها. لذلك من 
المهم جدا التحكم في كيفية إستعماله بدراية كبيرة بهدف تحسين اإلنتاج حتى في المواسم الصعبة 
و في الفالحة البورية، لكون التسميد و لو في هذه الحالة، يساعد النباتات على اإلستفادة من الماء 

بالشكل األمثل.

ترشيد إستعمال  سماد  التغطية يف زراعة القمح
)عبد المومن كنوني(
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على  المحافظة  و  للتربة  بصيانتها 
خصوبتها و غناها على المدى البعيد، 

بالعناصر المعدنية.
بين  السماد  بتقسيم  يعلق  ما  في  و 
حاجيات  لكون  و  التغطية،  و  العمق 
الحبوب تكون ضعيفة في بداية الدورة 
الزراعية بفضل المخزون التي تتوفر 
الواجب  الكمية  فإن  البذور،  عليه 
 15% بـ  تقدر  العمق  إلى  إضافتها 
فقط من الكمية اإلجمالية، على أن يتم 

إتخاذ الباقي )%85( سماد تغطية.

2- لماذا يجب
تجزيء التسميد األزوتي؟

للعناصر  النبات  لكون حاجة  إعتبارا 
طيلة  منتظمة  و  ثابتة  ليست  المغذية 
األفضل  من  فإنه  اإلنتاج،  دورة 
عدة  إلى  األزوتية  األسمدة  تجزيء 
الزراعة  ظروف  حسب  جرعات 
لذلك  لما  النباتات،  تطور  مراحل  و 
من مزايا كثيرة. و الواقع أنه، بالحد 
تجزيئ  فإن  المبكرة،  اإلضافات  من 

إستعمال السماد يسمح بما يلي:
ثبات األزوت بسبب  - تعويض عدم 

سرعة ذوبانه؛
طيلة  الزراعة  حاجيات  تغطية   -

الدورة الزراعية؛
أو  الغسيل  بسبب  الضياع  تجنب   -

التطاير و التبخر أو من خالل عملية 
»نزع النيتروجين« )تحويل النيترات 

إلى نتروجين جوي(؛
حالة  حسب  الجرعات  ضبط   -
المجموع الخضري و حجم التساقطات 

المطرية؛
- تحقيق المردودية األمثل؛

حسب  األزوت  إستخدام  ترشيد   -
دورته  طيلة  للقمح  الحقيقية  الحاجة 

الزراعية؛
- تعظيم المحتوى من البروتينات.

األمطار،  الكثيرة  للمناطق  بالنسبة  و 
إلى  التغطية  سماد  تجزيء  يجب 
يجب  كما  حصص،   3 أو  حصتين 
من   30% إلى   5 يعادل  ما  إضافة 

السماد لتعويض الضياع بسبب عملية 
الغسيل في حالة التساقطات الغزيرة، 

خاصة في التربة الخفيفة )الرملية(.
الكمية  لتقدير  كثيرة  طرق  هناك  و 
و  األزوتية  األسمدة  من  اإلجمالية 
الدورة  مدى  على  تجزيئها  كيفية 
الزراعية. و من بين هذه الطرق من 

يوصي بـ:
1- ثلث )3/1( الكمية اإلجمالية عند 
البذار+ 3/2 حين يصل طول السنبلة 

إلى 1سم.
عند  اإلجمالية  )3/1( الكمية  ثلث   -
البذار+ 3/1 حين يصل طول السنبلة 
إلى 1سم + 3/1 في مرحلة إستطالة 

النبتة.

ترشيد إستعمال  سماد  التغطية يف زراعة القمح
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تقنيات زراعية

إلى  التغطية  سماد  حصص  تقسيم   -
3 جرعات. و يجمع المختصون على 
أن هذه الطريقة هي األكثر فعالية من 
أجل مردودية جيدة و ضمان محتوى 
مرتفع من البروتينات في نفس الوقت.

اإلضافات  المتأخرة  و  البروتينات

إن اإلضافة الثالثة من السماد األزوتي 
تعتبر مهمة جدا في الدورة الزراعية 
تحسين  على  تعمل  لكونها  للحبوب 
مستوى البروتينات في حبوب القمح، 
الذي يحدد جودته الفعلية، خاصة من 
حاجياته  تتجاوز  الذي  الصلب  القمح 
النسبة  لعل  و  الطري.  القمح  حاجة 
الواجب  البروتيني  للمحتوى  المثلى 
إستهدافها من خالل التسميد األزوتي 
من   14% حوالي  هي  المناسب 
البروتينات. و للتذكير، يعتبر القمح هو 
األكثر غنى ،بين الحبوب، بالغلوتين 
الذي يعد خليطا من البروتينات و له 

أهمية كبرى في عملية إعداد الخبز.

تسميد التغطية ،
الكميات و المراحل

الفالح  على  سبق،  ما  على  بناء 
حسب  على  التغطية  تسميد  ترشيد 
طيلة  للزراعة  الحقيقية  اإلحتياجات 
الدورة الزراعية، ألن أي تجاوز في 
الجرعات المحسوبة و المدروسة من 
الزراعة،  ينعكس سلبا على  األزوت 
إنحناء  ظاهرة  حدوث  إلى  فيؤدي 
النباتات و إلى  إنخفاض المردودية و 
الدورة  إستطالة  و  الحصاد،  صعوبة 
الزراعية و نمو خضري سريع على 
حساب جودة الحبوب. كما يرفع من 
باألمراض  اإلصابة  مخاطر  مستوى 
الضياع  إلى  إضافة  هذا  الفطرية؛ 
يشكله من مصاريف  لما  اإلقتصادي 
إضافية غير مبررة و غير منتجة، و 
دون نسيان تأثيره السلبي على البيئة 

)تلوث المياه الجوفية بالنيترات(.
الجدول  يمثل  المثال،  سبيل  على  و 
التالي حالة حقل للقمح بمنطقة بورية 

تساقطات  يعرف  موسم  في  مالئمة، 
تحقيق  إستهداف  أساس  على  عادية، 
 50 و   30 بين  تتراوح  مردودية 

قنطار في الهكتار:

تغطية عمق الكمية االجمالية 
لالزوت* 

المردودية المرجوة 
)قنطار/ هـ(

90-77 15-13 105-90 30

120-102 20-18 140-120 40

150-128 25-22 175-150 50

*تم حساب الكمية اإلجمالية لألزوت على أساس 3 كغ )بالنسبة 
للقمح الطري( و 3.5 كغ )للقمح الصلب( من األزوت لكل قنطار 
من القمح المستهدف، تحليل التربة يبقى ضروريا لتحديد الكميات 

الواجب إضافتها إلى الزراعة بشكل أكثر دقة.

يتم  التي  الكميات  فإن  ظروفنا،  في 
حسابها من سماد التغطية األزوتية ال 
مرتين  إال  الزراعة  إلى  إضافتها  يتم 
حالة  في  األحوال  أحسن  في  فقط 
الكافية، و نادرا  التساقطات المطرية 

ثالث مرات:
في  تطبيقها  يتم  األولى  اإلضافة   -  
مرحلة اإلشطاء، )تفرع( ) و التي تبدأ 
باإلمكان  لكن  الرابعة(،  الورقة  بعد 
تسميد  كمية  كانت  إذا  قليال  تأخيرها 
العمق مرتفعة. و لإلشارة يجب أن ال 
تتجاوز الكميات المضافة ثلث )3/1( 

الكمية اإلجمالية.
- اإلضافة الثانية، شبه متأخرة، يجب 
النبات  إستطالة  مرحلة  عند  تتم  أن 
 )3/2( الثلتين  إستخدام  يتم  أن  و 
ضعف  حالة  في  عدا  ما  الباقيين، 
يمكن  حيث  المطرية  التساقطات 
إستعمالها  و  منها  بجزء  اإلحتفاظ 
مستوى  لتحسين  اإلنتفاخ  مرحلة  في 
البروتينات في الحبوب كإضافة ثالثة، 
بل و يمكن تأخير هذه اإلضافة حتى 
األخيرة« بالنسبة  الورقة  »مرحلة 

للقمح الصلب.
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 50 و   30 بين  تتراوح  مردودية 

قنطار في الهكتار:

تغطية عمق الكمية االجمالية 
لالزوت* 

المردودية المرجوة 
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الواجب إضافتها إلى الزراعة بشكل أكثر دقة.

يتم  التي  الكميات  فإن  ظروفنا،  في 
حسابها من سماد التغطية األزوتية ال 
مرتين  إال  الزراعة  إلى  إضافتها  يتم 
حالة  في  األحوال  أحسن  في  فقط 
الكافية، و نادرا  التساقطات المطرية 

ثالث مرات:
في  تطبيقها  يتم  األولى  اإلضافة   -  
مرحلة اإلشطاء، )تفرع( ) و التي تبدأ 
باإلمكان  لكن  الرابعة(،  الورقة  بعد 
تسميد  كمية  كانت  إذا  قليال  تأخيرها 
العمق مرتفعة. و لإلشارة يجب أن ال 
تتجاوز الكميات المضافة ثلث )3/1( 

الكمية اإلجمالية.
- اإلضافة الثانية، شبه متأخرة، يجب 
النبات  إستطالة  مرحلة  عند  تتم  أن 
 )3/2( الثلتين  إستخدام  يتم  أن  و 
ضعف  حالة  في  عدا  ما  الباقيين، 
يمكن  حيث  المطرية  التساقطات 
إستعمالها  و  منها  بجزء  اإلحتفاظ 
مستوى  لتحسين  اإلنتفاخ  مرحلة  في 
البروتينات في الحبوب كإضافة ثالثة، 
بل و يمكن تأخير هذه اإلضافة حتى 
األخيرة« بالنسبة  الورقة  »مرحلة 

للقمح الصلب.

الذي  الفالح  و في كل األحوال، فإن 
يعرف جيدا أحوال حقله، و على أساس 
مالحظاته و حتى بناء على التحليالت 
المحتملة، هو األكثر قدرة على ضبط 
و مالءمة مختلف الحسابات و توزيع 
الحاجيات  حسب  اإلجمالية  الكميات 

الحقيقية للزراعة.
العمل  به  يجري  ما  حقيقة  أن  غير 
بالمغرب،  الحبوب  زراعة  في  فعليا 
يستخدمون  الذين  الفالحين  غالبية  أن 
من   20% على   50%( األسمدة 
ضيعات  أغلبها  الكلية،  المساحة 
عموما  تكتفي  كبيرة(  أو  متوسطة 
بكميات و إضافات أقل من المطلوب 
و سيئة التوزيع أثناء الدورة الزراعية 
فوسفات  ثنائي  من  قناطير  )بضع 
األمونيوم DAP للعمق و األمونيترات 
للتغطية(. و يتفاوت مقدار الكميات من 
الزراعة  بها  تمد  التي  التغطية  سماد 
من  المطرية  التساقطات  حجم  حسب 
األزوتية  األسمدة  أسعار  و  جهة، 
تعدد  و  المضارية  بفعل  المتقلبة 

الوسطاء، من جهة أحرى.  
الذين  الفالحين  لصغار  بالنسبة  أما 
تأثروا كثيرا بظروف الجفاف المتكرر 
فإن  المطرية،  التساقطات  بضعف  و 
تخوفاتهم  كثيرا  فيها  تتحكم  قراراتهم 
من التقلبات المناخية، بحيث يعمدون 
إلى إستعمال كميات أقل ما يمكن من 
تعويض  أساس  على  العمق،  سماد 
الخصاص في ما بعد من خالل تسميد 
األمطار  سقوط  حال  في  التغطية 
الكافية، و من دون إكثرات بمكونات 

تلك األسمدة.
سهولة  حالة  في  األفضل،  من  تنبيه: 
قبل  األعشاب  إزالة  الحقل،  إلى  الولوج 

منافستها  لتجنب  التغطية  سماد  إضافة 
للزراعة.

تقنيات تطبيق أسمدة التغطية

بالنسبة للحقول الصغيرة، يمكن تطبيق 
أسمدة التغطية يدويا، في حين يجب أن 
يكون آليا في المساحات الكبرى ربحا 
و  المصاريف  في  إقتصادا  و  للوقت 
تحقيقا للتجانس. غير أنه يصعب كثيرا 
في  الجرار  تحركات  بين  الموافقة 
الحقل و حالة األرض التي يجب أن 
تكون رطبة بما يلزم لتسميد التغطية، 
حيث تزداد صعوبة تنقل الجرار مع 
آلة النتر المملوءة على أرض ثقيلة و 
كثيرة الرطوبة، كما أن اآلثار العميقة 
التي تتركها العجالت ستعيق عمل آلة 

الحصاد في ما بعد.
المستعملة  األسمدة  نتر  آالت  أكثرية 
في المغرب هي عبارة عن آالت طرد 
مركزي تحملها الجرارات و تتراوح 
أو  كغ   400 و   300 بين  ما  سعتها 
أكثر بحسب الطراز، و بإمكانها قذف 

حبيبات السماد حتى حدود 10م.

األزوتية  األسمدة  إستهالك  عرف 
تقلبا كبيرا؛ و  بالمغرب خالل عقود، 
المتحدة  حسب معطيات منظمة األمم 
فإنه  »الفاو«،  التقذية  و  للزراعة 
من %33 من  أكثر  يغطي  يعد  لم 
القمح.  لزراعة  الحقيقية  االحتياجات 
إستعمال  من  الضعيف  المستوى  هذا 
تزايد  إلى  أدى  األزوتية  األسمدة 
إنتاج  تناقص  و  بالمغرب  التربة  فقر 
الحبوب، مما أدى إلى زيادة مصاعب 
تحقيق إكتفاء ذاتي غذائي وطني. و 
الواقع أن التقلبات المناخية لها دور 
العامل  ليست  لكنها  ذلك،  في  كبير 

الوحيد.
تصحيح  و  األمر  تدارك  أجل  من  و 
في  اإلسراع  الضروري  من  الوضع، 
التحكم  و  الفالحين  إلى  النصح  تقديم 
الدعم  تحسين  و  التسويق  دورة  في 
العمومي ومداخيل مزارعي الحبوب. 
بالفعل قد بذلت جهود في  إذا كان  و 
أكثر  أخرى  خطوات  فإن  الشأن  هذا 

يجب أن تتم.



املمارسات الصحيحة
للوقاية النباتية

من أجل بيئة أقل تلوثاً

املبيدات  إستعمال  سوء  فإن  هكذا،  و 
املركبة قد يشكل خطرا على  الكيماوية 
املياه  )تلوث  البيئة  ُمَكّونات  مختلف 
مشكلة  الهواء،  و  التربة  تلوث  اجلوفية، 
.... للمبيدات،  اآلفات  مقاومة  و  تعـوُّد 

إلخ( مبا فيها احللقة األساسية و العنصر 
تسممات   ( املستهلك  الذي ميثله  األهم 
حادة أو مزمنة، تأثيرات سرطانية، تأثير 
على  إنعكاسات  العصبي،  اجلهاز  على 
النظام الهرموني، إلخ( )أنظر الصورة 1( 
للزراعة  فعالة  وقاية  ضمان  أجل  من 
و  أمراض  )آفات،  األعداء  مختلف  من 
من  أمكن  ما  احلد  مع  أعشاب ضارة(، 
على  الكيماوية  للمواد  اخلطيرة  اآلثار 
و  املستهلك  و  الفالح  من  كل  صحة 
و  إستخدام  فإن  البيئة،  مكونات  جميع 

تدبير املبيدات يجب أن يحترم مجموعة 
نسميها  أن  ميكن  التي  القواعد  من 
»املمارسات الصحيحة للوقاية النباتية«.

القاعدة األولى:
إستعمال أدوات

الوقاية الشخصية )صورة 2(
أثناء التعامل مع املبيدات، يكون الشخص 
املبيد،....إلخ(  ُمِعّد  تقني،  )فالح، 
الكيماوية  املادة  تسرب  ملخاطر  عرضة 
)أنف،  املنافذ  من  العديد  خالل  من 
لهذا  الّتماس.  نقط  و  فم،...(  عيون، 
الذاتية  املعدات  بإستعمال  بشدة  ينصح 
مع  التعامل  مراحل  جميع  أثناء  للوقاية 
املبيدات )نقل، تخزين، حتضير، تطبيق 
اآلليات  تطهير  و  تنظيف  أثناء  حتى  و 

آالم يف الرأس، قْي، إلتهاب العينني و 
البََشرة، مشاكل يف التنفس

سرطان، أمراض عصبية، ضعف اجلهاز 
املناعي، إضطرابات اخلصوبة، مشاكل 

احلمل 
Bouteleb J. A

تسمم حاد
غالبا بسبب تسرب جرعة 

وحيدة

تأثيرات فورية
الفترة: من بضع ساعات إلى 

بضعة أيام

أعراضخطر اإلصابة ب:

تأثير فوري يف أجل من بضع 
ساعات إلى بضعة أيام

تسمم مزمن باإلعطاء املتكرر 
جلرعات صغيرة قد تتراكم 

يف اجلسم

أي مبيد حشري ميكن أن 
يكون ساًما ومميًتا يف بعض 

األحيان

صورة 1: مخاطر املبيدات على صحة اإلنسان 

تقدر املساحة الصاحلة للزراعة باملغرب بحوالي 8.7 مليون هكتار، مما يجعل منها احملرك الرئيسي للنمو السوسيو- إقتصادي 
على املستوى الوطني، مبا متثله مساهمتها يف الناجت الداخلي اخلام التي  تبلغ 19 %.

و تعتمد الوقاية النباتية يف املغرب، كما هو احلال يف غيره من الدول، بشكل أساسي على إستعمال املبيدات املركبة، التي تعرف 
منذ زمن طويل إنتقادات عدة يف ما يخص إستخدامها بشكل سيء و غير عقالني، و عدم إحترام املعايير العاملية للمعاجلة.

التعليمات  قراءة  أن  كما  املستخدمة(. 
األمان،  بطاقة  و/أو  العبوات  ظهر  على 
معرفة  أجل  من  جدا  ضرورية  تعتبر 
املخاطر املرتبطة باملادة املستعملة بشكل 
دقيق، و بالتالي إستخدام وسائل الوقاية 

املناسبة.
طريق  عن  اإلصابة  إمكانية  حالة  يف   -
قفازين  إرتداء  يجب  )اجِللد(،  البََشـَرة 
و  عازلة،  واقية  بزة  و  األكمام  طويلي 

حذاء مطاطي مقاوم للمواد الكيماوية.
طريق  عن  اإلصابة  خطر  حالة  يف   -
اإلستنشاق، من الضروري إرتداء نظارتني 

واقيتني و كمامة أحادية اإلستعمال.
غسل  يلزم  املبيد،  مع  تعامل  كل  بعد  و 
للحد  ثم اإلستحمام بشكل جيد  اليدين 

بشكل كبير من مخاطر اإلصابة.
عن  متاما  اإلمتناع  يجب  مهم:  تنبيه 
األكل و الشرب و التدخني أثناء التعامل 

مع املبيدات )تطبيق، حتضير، ...إلخ(

 األكل و الشرب و التدخني أثناء التعامل 
مع املبيدات يف جميع املراحل.

القاعدة الثانية:
حسن إختيار مواد املعاجلة )صورة 3(

املشكلة  نوعية  حتديد  مسألة  تعتبر 
األهم  املرحلة  مرض،....(،  )آفة،  بدقة 
أكثر  املناسب  امليبد  إختيار  أجل  من 
للحالة. و وحده الفالح يتحمل مسؤولية 
هذا اإلختيار الذي يجب أن يراعي فيه، 
املعايير  من  العديد  الثمن،  إلى  إضافة 

البروفيسور بوطالب جوطي عبد املالك
رئيس قسم وقاية النباتات و البيئة 

املدرسة الوطنية للفالحة - مكناس
Boutaleb@enameknes.ac.ma

بيئة



9



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020

البيئية و صحة العامل املطبِّق للمبيد.
و يف حالة الفعالية املتشابهة، يجب على 
على  األقل خطرا  املنتوج  إختيار  الفالح 
يكون  ذلك  كل  و  البيئة.  على  و  العامل 
للمادة  احملتوية  العبوة  ظهر  على  نا  ُمَدوَّ
للمواد  التحذيرية  )العالمات  الكيماوية 
احملصول،  جني  قبل  ما  آجال  اخلطرة، 
و  املائية،...إلخ(،  البيئة  النحل،  وقاية 

باألخص على بطاقة تدابير اآلمان.

القاعدة الثالثة:
احلذر أثناء نقل املبيدات

النباتية  املعاجلة  مواد  من  الكثير 
)سائلة  للنقل  بالنسبة  خطيرة  تعتبر 
الة،  أكَّ مواد  لإلشتعال،  قابلة  صلبة  و 
أي  أن  بحيث  ...إلخ(  مؤكِسدة،  مواد 
كارثية؛  تكون  قد  حادثة  أو  صدمة 
تكون  املبيدات  أغلب  أن  إلى  إضافة 
التربة  طرف  من  لإلمتصاص  قابلة 

مما يسهل تسربها الى املياه اجلوفية. 
لألوعية  تدفق  أي  من  يجعل  هذا  و 
نقلها  أثناء  املواد  لهذه  تسرب  أي  أو 
خطرا مدمرا للبيئة. لهذا، فإن إحترام 

مجموعة من تعليمات األمن و 
السالمة يكون ضروريا:

   - إتباع اإلحتياطات املشار 
ظهر  على  الالفتة  على  اليها 

العبوة.
تسرب  أي  وجود  من عدم  التأكد   -    

للمبيد قبل نقله 
عبوته  قي  املبيد  على  احملافظة   -    
املعلومات  ظهرها  على  املدون  األصلية 

الضرورية.
)سيارة(  مركبة  على  املبيد  نقل   -    
بطريقة آمنة و تفادي تدحرج العبوات أو 
تدفقها، كما يجب أن تكون تلك العبوات 

مربوطة بشكل جيد.
   - عزل املبيدات بشكل تام بعيدا عن 

ضد  حشري  )مبيد  املستهدفة  للحالة  املناسب  املبيد   :3 صورة 
احلشرات، و مبيد فطري ضد األمراض الفطرية(

الواجب  التحذيرية  لإلشارات  منوذج   :4 صورة 
وضعها على مدخل مخزن املبيدات

 مبيد فطري

مبيد حشري

بيئة

نظارات وقائية
إلزامية أثناء التعامل مع املبيدات

حذاء مطاطي
تغطيه أكمام سروال البدلة ملنع تسرب املبيد للحذاء

 إرتداء مالبس واقية مناسبة لنوع
 املعاجلة الكيماوية

قفازات عازلة
للمواد الكيماوية 

كمامة مجهزة بفلتر
 )يف حالة التأكيد على ذلك على ظهر عبوة املبيد(

صورة 2: أدوات الوقاية الشخصية و نصائح أثناء تطبيق املبيدات محل مخصص حصريا لتخزين مواد الوقاية النباتية 
و )املبيدات( الغذائية  املواد  و  الركاب  و  السائق 

املالبس و األدوات املنزلية و احليوانات 
و األعالف .....إلخ.

   - النقل يجب أن يتم من طرف الفالح 
احد  و/أو  املستخدمني  احد  أو  ذاته 

التقنيني البالغني )أكثر من 18 سنة(
   - تنظيف وسيلة النقل املستعملة لنقل 
ألي  إستخدامها  قبل  الكيماوية  املواد 
غرض آخر و ذلك بعيدا عن أي مصدر 

للمياه.

القاعدة الرابعة:
تخزين املبيدات يف ظروف آمنة

حاليا، تعتمد وقاية جميع الزراعات ضد 
أعشاب(  و  )حيوانات  األعداء  مختلف 
إعتمادا كليا على إستعمال كميات كبيرة 
تخزينها  يستدعي  مما  املبيدات؛  من 
بعد  للمعايير  طبقا  جيدة  بطريقة 

إقتناءها، و قبل و بعد إستخدامها.
مع  املتعاملني  جميع  سالمة  أجل  من  و 
للضيعة  املجاور  احمليط  و  املبيدات 
مائية،  و  برية  حيوانات  )أشخاص، 

...إلخ(، فإنه من الضروري :

   - حتديد مكان خاص لتخزين املبيدات و 
املعدات املرافقة، و منع دخول األشخاص 
ضرورة  مع  بذلك؛  لهم  املسموح  غير 
وضع الفتة على باب املخزن مدون عليها 

تعليمات السالمة و اإلسعافات األولية.
   - مكان تخزين املبيدات قد يكون غرفة 
مبنية باإلسمنت املسلح أو دوالبا أو أي 
مخصصا  يكون  أن  بشرط  آخر  مكان 
لهذه املواد الكيماوية، و أن يقفل بشكل 
مشبكة(،  )نوافذ  التهوية  جيد  ُمْحَكم، 
عن  و  املاء  مصادر  و  املساكن  عن  بعيد 
مخازن املنتجات الزراعية و عن كل مكان 

يشكل تهديدا باإلنفجار أو باحلريق.
على  للخطر  منبهة  إشارة  وضع   -    
اجلهات اخلارجية لكل أبواب املخزن أو 
بجوارها مباشرة و بشكل بارز و واضح. 

)صورة 4(
الطوارئ،  هواتف  أرقام  عرض   -    
و/ الصحية  املراكز  أرقام  منها  خاصة 
أرقام  و  األقرب،  املستشفى  ارقام  أو 
سيارات اإلسعاف، و رقم هاتف الطبيب 
)الرقم  التسمم  محاربة  مركز  رقم  و 

األخضر للمركز  081000180(.
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املسلح  باإلسمنت  املخزن  بناء أرضية   -
ملنع أي تسربات.

- وضع طبقة من التراب أو الرمل أو من 
ِخَرق القماش بكميات كافية إلمتصاص 
تسرب  أو  تدفق  أي  تنظيف  سهولة  و 

للمواد الكيماوية من األوعية.
- احلرص على أن تكون مالبس الوقاية 
محل  خارج  تكون  أن  و  املتناول  يف 
على  أو  خاص  مستودع  يف  التخزين، 

األقل على رف مخصص لها.
نوع من  بكل  - تخصيص رفوف خاصة 
املبيدات )حشرية، عشبية، فطرية، .... 
اخللط  خطر  من  التقليص  بهدف  إلخ( 
إنعكاسات  من  لذلك  مبا  األنواع  بني 

خطيرة على الزراعات.
رة مة )مسرِطنة، مطفِّ - عزل املواد املسمِّ
للخلية-،... الوراثية  للشفرة  معذلة   -

إلخ( يف دوالب خاص.
يف  املبيدات  جميع  على  احملافظة   -

عبواتها األصلية مبلصقاتها.
   - احلرص على جرد و إحصاء جميع 
املخزون من مختلف املبيدات مع اإلنتباه 

إلى تواريخ  إنتهاء صالحيتها.
   - حفظ األدوات املستعملة يف حتضير 
كأس  ملعقة،  أكياس،  ميزان،  املواد: 
قياس و غير ذلك يف املخزن و اإلمتناع 

عن إستعمالها إال لنفس الغرض.

القاعدة اخلامسة:
   ٌحسن إعداد العجينة

    * التحقق من ظروف تطبيق املبيد من 
أجل إجناح عملية املعاجلة:

        - أن تكون الرياح ضعيفة بحيث ال 
تتجاوز سرعتها 19 كم يف الساعة. أثناء 
الرش يجب احلرص ما أمكن على عدم 

إنحراف املبيد عن األماكن املستهدفة، 
        - جتنب املعاجلة يف األيام املمطرة، 
أو عند التأكد من عدم سقوط أمطار إال 
بعد 2 أو 3 ساعات على األقل من إنتهاء 
تفادي  أجل  من  ذلك  و  املعاجلة،  عملية 

َسيَالن املبيد،
        - جتنب درجات احلرارة القصوى، 
و األفضل أن تكون ما بني 15 و 22 درجة 
تتم  ان  األحسن  من  التي  املعاجلة  أثناء 
باكرا يف  أو  املساء  فترة متأخرة من  يف 

الصباح.

من  و  املبيدات،  خليط  من  احلذر   *
األفضل إستشارة املختصني أو اإلطالع 
على املواقع املعنية املوثوقة يف ما يخص 

مخاطر اخللطات اخلطيرة.
اخلليط حسب  كمية  إحتساب  ُحسن   *
املساحات املراد معاجلتها )ال يزيد و ال 

ينقص(.
* احلرص على أن ال يفيض اخلليط من 

الوعاء املخصص للخلط.

القاعدة السادسة: 
إعداد ساحة للغسل و للتعبئة

و  التلوث  أنواع  كل  تفادي  أجل  من 
املخاطر على صحة املستخدم و محيطه، 
من الضروري إعداد ساحة خاصة لتعبئة 
من  و  الداخل  من  الرش  جهاز  غسل  و 
اخلارج، و جميع اللوازم األخرى. و يجب 
اخلصائص  الساحة  هذه  يف  تتوفر  أن 

التالية:
مكان  من  أمكن  ما  أقرب  تكون  ان   -

تخزين مختلف املبيدات.
املسلح،  اإلسمنت  من  بالطة  وجود   -
مائلة قليال  و  مانعة ألي تسرب، ملساء 
مخصص  مكان  اجتاه  يف   )2% إلى   1(
و  محميا  يكون  املخلفات،  إلستقبال 

ُمحاطا بسياج.

- التوفر على جهاز للتعبئة بصمام مانع 
لتسرب املبيد الى نظام التزود باملاء.

- وجود وسيلة لغسل الرشاش و مختلف 
املعدات املرافقة، و من األفضل أن يكون 

باملاء املضغوط.
     - التوفر على خزان او حاوية مانعة 

للتسربات، جلمع النفايات السائلة.

القاعدة السابعة:   
التعامل مع قعر اخلزان و التدفقات 

على  مخاطر  أي  و  تلوث  أي  لتجنب 
املستخدمن، يجب احلرص على غسل و 
)القعر(  املنطقة  داخل  الرشاش  تنظيف 
متت  التي  املنطقة  يف  اخلارج  من  و 
بالطة  بناء  لتفادي  ذلك  و  معاجلتها، 
خاصة بذلك داخل الضيعة و/أو اللجوء 
السائلة  التدفقات  ملعاجلة  نظام  إلى 
الغسل  منطقة  تكون  أن  يجب  و  تة.  امللوِّ
هذه بعيدة عن مصادر املياه مبا ال يقل 
السباحة  مناطق  عن  و  مترا،   50 عن 
منطقة  خارج  و  متر،   100 من  بأكثر 

حماية مصادر املياه الصاحلة للشرب.
معاجلة،  عملية  كل  بعد  املطلوب،  من  و 

العمل على:
-  تنظيف و شطف مصفات )فلترات( 
خزان جهاز الرش قبل ان جتف البقايا 

صورة 5: نظام حتلل طبيعي للمواد الكيماوية للوقاية النباتية من طرف البكثيريا املوجودة يف خليط التربة و القش

سقف

حتلل حيوي 
للنفايات 
السائلة

جدار عازاللسائلة

تبخر

ثة سقي خليط التربة و القش مع السوائل امللوَّ

خليط التربة و القش
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يف  يتسسب  مما  به  تلتصق  و  القعر  يف 
إختناق نظام الرش.

- غسل الرشاش من اخلارج ملنع إلتصاق 
املبيد به.

- تفريغ مياه الغسيل مبنطقة الغسل ذاتها 
)داخل املنطقة التي متت معاجلتها(.

القاعدة الثامنة:
إختيار النظام املناسب 

ملعاجلة التدفقات السائلة
تبذير  اي  البداية،  منذ  أجل جتنب،  من 
للمياه و للمبيدات، من الضروري احلساب 
الذي  اخلليط  من  الالزمة  للكمية  بدقة 
سيتم إستعماله، و ذلك حسب املساحات 
املعنية،  الصحية  املشاكل  و  املستهدفة 
مما يحد بشكل كبير من كمية النفايات 
السائلة التي يجب معاجلتها يف ما بعد.

هذه  ملعاجلة  أنظمة  عدة  هناك  و 
بساطة  و  شهرة  األكثر  لعل  النفايات، 
منها هو »الفيتو باك«. و يتلخص املبدأ 
امللوثة  السوائل  تستقبل  بنية  إنشاء  يف 
حيث حتلل عن طريق البكثيريا. من أجل 
ذلك يتم بناء حوض عازل من اإلسمنت 
و  املعدن،  من  أو  البالستيك  أو  املسلح 
وضع خليط من التربة )%70( و القش 
بكثيريا  تتطور  حيث  بداخله،   )30%(
السوائل.  تلك  جزيئات  حتلل  نوعية 
مقاييس  تكون  أن  يجب  أكثر  لفعالية  و 
خليط  من  م3   2 مبعدل  دقيقة،  النظام 
للمعاجلة.  سوائل  م3    1 لكل  تراب/قش 
أن  على  احملتوى  سقي  الضروري  من  و 
ال يتم إغراق البكثيريا و بالتالي التسبب 

يف قتلها.
السوائل  من  الكبيرة  الكمية  حالة  يف  و 
امللوثة، يجب التوفر على خزان إحتياطي 
أن  بشرط  معاجلتها،  أفق  يف  لتجميعها 
اجلدران  مزدوج  و  عازال  اخلزان  يكون 

ملنع أي تسرب.

القاعدة التاسعة:
 التخلص من النفايات املختلفة 

العبوات الفارغة
البالسكية  األوعية  بها  يقصد  و 
البراميل،  و  القنينات  و  )البيدونات( 
و  السائلة  الكيماوية  املواد  من  الفارغة 
الصلبة. و تعتبر من النفايات اخلطيرة. 

تفريغ هذه األوعية من محتوياتها  يجب 
و  مرات   3 باملاء  شفطها  و  تام  بشكل 
األغطية  إزالة  مع  جتفيفها  و  تقطيرها 
و السدادات، و يفضل تدميرها ملنع أي 

إستعمال لها ألغراض منزلية.
يجب  التنظيف  و  الغسل  عمليات  بعد 
أشعة  عن  مبعزل  النفايات  هذه  تخزين 
حني  إلى  خاصة  حاويات  يف  الشمس 

القضاء عليها نهائيا.

مبيدات غير قابلة لإلستعمال
غير  تصبح  أن  ميكن  املبيدات  جميع 
تَغيُّر  أسباب:  لعدة  لإلستعمال  قابلة 
أو  فيزيائي كيميائي )تخزين ملدة طويلة 
يف ظروف سيئة(، حظر إستعمال بسبب 
سحب املنتوج من السوق، نهاية صالحية 
من  سنوات   3 إلى   2 بعد  )غالبا  املبيد 
تصبح  قد  و  ....إلخ.  التصنيع(،  تاريخ 
املواد الكيماوية الناجتة عن فساد املواد 
األصلية أكثر خطرا و سمية من سابقتها.
يف ما يلي بعض تعليمات األمن و السالمة 

لتجنب أي مخاطر:
املبيدات  رمي  عن  مطلقا  اإلمتناع   *

الفاسدة يف الطبيعة.
* احلرص على احملافظة على املواد يف 
إعادة  أو  عبواتها األصلية )مينع خلطها 

تعبئتها يف عبوات أخرى(.
قابل  غير  مبيد   « عبارة  كتابة   *

لإلستعمال« على ظهر العبوة املعنية.
غيرها  عن  الفاسدة  املبيدات  عزل   *
املصالح  طرف  من  تدميرها  إنتظار  يف 

حاويات و عبوات مبيدات، فارغة: خطرعبوات غير قابلة لإلستعمال )براميل و قنينات و بيدونات(=خطر
صورة 6: خطر العبوات الفارغة للمبيدات، و املبيدات غير القابلة لإلستعمال

بيئة

للسالمة  الوطني  )املكتب  املختصة 
الصحية للمواد الغذائية - أونصا(.

و  املتسخة  أو  التالفة  املواد  جمع   *
تلفيفها بطريقة آمنة يف عبوات عازلة يف 

أفق تدميرها يف حالة تدهورها التام.
ُمِعدات الوقاية

و يقصد بها جميع األدوات املَُعّدة لوقاية 
املستخدم أثناء تعامله مع املبيدات، مثل 
العمل  كسوة  و  الكمامات  و  القفازات 
غير  و  املطاطي  احلذاء  و  )كومبليزو( 
ميكن  التي  الكسوة  بإستثناء  و  ذلك. 
ميكن  أخرى  معدات  و  غسلها  إعادة 
التي  السالمة  معايير  وفق  صيانتها 
األدوات  جميع  فإن  الصانع،  بها  يوصي 
بوضعها  منها  التخلص  يجب  األخرى 
مع  و حرقها،  البوليثيلني  أكياس من  يف 

مراعاة أقصى شروط السالمة.

القاعدة العاشرة:
ضبط جهاز الرش

يف ما يخص وقاية الزراعة، يعتبر جهاز 
الرش األداة األساسية يف العملية. لهذا و 
شأنه شأن أي آلة كهربائية أو ميكانيكية، 
فإنه من املهم جدا العناية بالرشاش حتى 
املبيد  توزيع  بشكل جيد يف  عمله  يؤدي 
الوقت.  يف  الربح  مع  طريقة  بأفضل 
التوصيات  إتباع  يجب  ذلك  أجل  من 
األساسية للُمَصنِّع  و للمهنيني يف مجال 

اآلالت الفالحية.

ساحة الغسل و 
التعبئة
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كثافة غرس أشجار الزيتون
باملناطق اجلبلية

من أجل أفضل مردودية
       عبد هللا كاجي،علي ماموني، رشيد رزوق،محمد الًكوم

عبد الرحمان مكاوي- المعهد الجهوي للبحث الزراعي بمكناس

تتحدد كثافة الغرس بمدى المسافة البينية الفاصلة بين كل من خطوط الغرس من جهة و بين األشجار ذاتها على 
نفس الخط. و يتم إختيار نوعية الكثافة حسب معايير متعددة كالغاية من هذه الزراعة )البحث عن أفضل مردودية 
مع إستعمال للمدخالت »عناصر االنتاج«، تثمين األراضي المهمشة بالحد األدنى من المدخالت ، المزاوجة مع 

زراعات موازية( و مؤهالت الوسط.

يجمع كثير من المهتمين على إنتشار األسلوب 
التقليدي المكثف لغرس أشجار الزيتون على 
بكثافة  غالبا  و  المتوسط،  البحر  منطقة  طول 
بمعدل X 10 10م )100 شجرة في الهكتار( 
أو X 7 6م )238 شجرة/هـ(، بل أن بعض 
البساتين المجزأة على قطع أرضية متفرقة و 
تربة  ذات  و  منحدرة  بمناطق  أنشئت  مشتتة، 
ضعيفة و غير عميقة، حيث تنعدم أو تقل أي 
عناية باألشجار )تقليم، معالجة كيميائية،...(. 
و تتميز هذه البساتين التقليدية بعدم تجانسها و 

بضعف إنتاجيتها بسبب شيخوختها.

بالمناطق الزيتون   زراعة 
الجبلية بالمغرب

الزيتون  بساتين  في  الغالبة  الكثافة  تتراوح 
 120 و   80 بين  المغربية  بالجبال  التقليدية 
شجرة/ هـ، بمعدل عام يناهز 100 شجرة/هـ. 
الغرس عادة وفق منحنيات األرض و  يتم  و 

ذلك من أجل الحد من التعرية.

األقل  البساتين  في  ممكنا  السقي  يكون  و 
إنحدارا، و تكون الكثافة في هذه الحالة أكثر 

إرتفاعا )حتى 200 شجرة /هـ(. أما التقنيات 
النباتية المستعملة فتتمثل في إعداد للتربة من 
و  بالجاذبية،  السقي  و  خالل حرث سطحي، 
التسميد و تقليم معقول و وقاية نباتية. و تتميز 
المردودية بهذه البساتين المسقية بكونها ثابتة 
نسبيا إذ تبلغ 3 طن/هـ أو تزيد عن ذلك قليال.

نظام  البساتين  هذه  من  كثير  في  ينتشر  كما 
بين  أخرى  )زراعة  الموازية  الزراعة 
القمح  و  العدس  و  الفول  األشجار( و خاصة 

الطري و الشعير.

أشجار مثمرة
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أما بالنسبة للبساتين الجديدة التي بدأت تغرس، 
لمالكيها  الضرورية  توفيرالمعلومات  فيجب 
حول الكثافة المناسبة، و ذلك ألن أي خطأ في 
هذا الشأن ال يمكن أبدا تصحيحه في ما بعد من 

خالل التقليم.

ففي حال الكثافة العالية جدا، تبدوحاجة البستان 
إلى تقليم جائر واضحة، و إنعدام التوازن بين 
األشجار و صعوبة المعالجة الكيميائية للبستان 
بسبب اإلحتياجات الكثيرة. كما تتسبب الظالل 
إلى  األشجار  بمحيط  اإلثمار  بمناطق  الكثيفة 
إنخفاض في المردودية. و بالمقابل حين تكون 
تقليم  الفالحون  الكثافة ضعيفة، غالبا ما يغفل 
الحجم  كبيرة  أشجارا  يعطي  مما  بساتينهم 
بسبب  المحصول  جني  عملية  معها  تصعب 
عدم  إلى  إضافة  هذا  لألشجار،  الكبير  العلو 

اإلستغالل األمثل لجميع مساحة األرض.

تحليل لزراعة
 الزيتون في األنظمة التقليدية:
بحث في الكثافة الُمثلى للغرس
- الكثافات التي تمت مالحظتها بالمنطقة

في  المتبعة  الكثافات  مختلف  رصد  تم  لقد 

بأشجار  أساسا  المزروعة  التقليدية  البساتين 
الزيتون من صنف بيشولين المغربي من خالل 
 26500( منطقة   98 لـ  ميداني  إستكشاف 
إطار  في  ذلك  و  إقليم،   13 لـ  تابعة  هكتار( 
دراسات الجدوى التي قام بها مشروع زراعة 
األشجار المثمرة التابع لحساب تحدي األلفية. 
و تتراوح المردودية بهذه المناطق، التي تتميز 
بمعدل تساقطات جد متفاوت )300 إلى 1000 
مم/ سنة(، بين 1 و 5 أطنان في الهكتار الواحد 
حسب كثافة البستان و معدل تساقط األمطار؛ 
بحيث  الكثافة،  إرتفعت  كلما  اإلنتاج  فيرتفع 
كثافة  أساس  على  مردودية  أفضل  تتراوح 
إلى   4 من  /هـ،  شجرة   250 و   200 بين  ما 
معدل  ظل  في  الواحد،  الهكتار  في  أطنان   5

تساقطات سنوي يتجاوز 500 مم.

هذا في حين أن رفع الكثافة إلى أكثر من 150 
التساقطات  متوسط  يقل  منطقة  في  شجرة /هـ 
السنوي بها عن 500 مم، يؤثر على مستوى 
إلى  اللجوء  تحسينها  يتطلب  التي  المردودية 

سقي ُمكِمل.

أما بخصوص المردودية التي يمكن الحصول 
فقط،  الكثافة  و  األمطار  أساس  على  عليها 

كل  مع  تداخلها  بسبب  بدقة  تقديرها  فيصعب 
من الخدمة التقنية و خصائص التربة.

و حاليا، فإن التوسع في المساحات المزروعة 
المغرب  مخطط  وفق  الزيتون،  بأشجار 
األخضر، يتم على قاعدة كثافة  71 شجرة /هـ 

)10Xم14( في المناطق الماطرة.

الكاثفة الُمثلى لزراعة الزيتون أمر  إن تحديد 
بالغ الصعوبة، و يتطلب إقامة تجارب طويلة 
المدى و مراقبة عوامل عدة. و تشكل دراسة 
بالغة  بساتين  في  الكثافات  مختلف  مقارنة  و 
تجارب  من  اإلستفادة  و  مختلفة،  بمناطق 
بإعطاء  تسمح  إمكانية  و  أخرى، مقاربة  دول 
في  كثافة  أفضل  أجل  من  نصائح  و  تعليمات 

البستان.

- بيان المالحظات و البحث بالمنطقة الجبلية 
)األطلس المتوسط( 

أنظمة  حول  المعلومات  على  الحصول  تم  لقد 
الزراعة من خالل المالحظات و القياسات و 
إطار  في  تمت  التي  األبحاث  أحد  طريق  عن 
حول  تمحور  الذي  و  األلفية،  تحدي  مؤسسة 
منها  باألخص  و  الزيتون  بستان  خصائص 
المردودية  مستويات  و  المعتمدة  الكثافات 
المناخية  الظروف  حسب  عليها  المحصل 
المختلفة. و قد تمت دراسة تأثير الكثافة حول 
تطور الشجرة و مردوديتها من خالل مراقبة 
الرئيسية  الفروع  تعرية  و  الشجرة،  حيوية 
و  الورقي،  المجموع  حجم  و  األغصان،  و 
الزيت،  من  و  الزيتون   حبات  من  المردودية 

إضافة إلى وجود أو إنعدام األمراض.

- النتائج  

في المناطق الجبلية بالمغرب، يتم غالبا زراعة 
من  أي  الطبيعية  هيئتها  على  الزيتون  أشجار 
صيانة(،  أو  )تربية  التقليم  من  نوع  أي  غير 
 X  12 إلى  م   4  X  3 من  متفاوتة  بكثافة  و 

أشجار مثمرة
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12م، و ذلك نظرا لجهل الفالحين بنوع الكثافة 
أحسن  تحقيق  و  األشجار  لتطور  األفضل 
إنعدام  أو  لوجود  تبعا  و  جهة،  من  مردودية 

زراعة أو زراعات أخرى موازية.

و نظرا للحيوية الكبيرة التي تتميز بها شجرة 
الزيتون من صنف بيشولين، األكثر إنتشارا، 
فإن األشجار تكون عالية جدا و تشغل مجاال 
إلى  الضوء  تسرب  من  يحد  مما  متزايدا 
مستوى  من  بالتالي  يقلص  و  الشجرة  أجزاء 

المردودية.

و قد تم تحديد مجموعة من النقاط السلبية أثناء 
الزيارات التي تمت للبساتين بالمناطق المعنية 

بمشروع مؤسسة تحدي األلفية، منها:

في  األغصان  و  الرئيسية  الفروع  تباعد   -
إلى  الخضري  النمو  إنتقال  و  العالية  الكثافات 

محيط الشجرة.

- ضعف المردودية بالمناطق التي تعتمد كليا 
على األمطار.

بلوغ  إلى  الشجرة  يدفع  الضوء  عن  البحث   -
إرتفاعات جد عالية.

و قد تم قياس مؤشرات البناء المعماري لحوالي 
20 شجرة  في مرحلة الشباب من كل بستان، 
و  الجني،  قبل  مردودياتها  تقدير  إلى  إضافة 
ظهر أن األشجار األكثر شبابا )5 – 7 سنوات 
فإن  بالتالي  و  تطورها  كامل  بعد  تبلغ  لم   )
البساتين  في  مثيله  عن  يقل  إرتفاعها  متوسط 
طول  أن  و  سنة،   20 الـ  عمرها  يناهز  التي 
الـ  غالبا  تتجاوز  ال  العارية  الرئيسية  الفروع 
60سم )1م بالنسبة لألشجار األكبر سنا(. أما 
فيظهر  الشكل  مستوى  على  األساسي  الفارق 
الجذع،  محيط   / اإلرتفاع  معايير  إلى  بالنظر 
و اإلرتفاع/ قطر المجموع الورقي: األشجار 
وحيدة  الجذع تكون أكثر إستطالة من دون أي 
تأثير للكثافة، عكس متعددة الجذوع التي تميل 
إلى اإلنتشار إنطالقا من من قاعدتها. غير أن 

هذا الفرق ينعدم تماما في البساتين القديمة.

و أيا كانت الكثافة، فإن قطر المجموع الورقي 
بين  الفاصلة  المسافة  من  أقل  دائما  يكون 
في  األخيرة  هذه  تتداخل  ال  بحيث  األشجار، 
ما بينها أبدا، و هو أمر بالغ األهمية في هذه 
الزراعة حيث يتطلب اإلثمار الجانبي وصول 
الضوء جانبيا إلى الشجرة. بالمقابل، فإنه في 
 X 4 4م أو X 3( حالة البساتين الكثيفة جدا
و  كبير  بشكل  عارية  األغصان  تكون  4م(، 
ينعدم اإلثمار بها بشكل شبه كلي؛ و غالبا ما 

يرافق ذلك غياب تام لعمليات التقليم.

التجريبي  بالحقل  المعتمدة  للكثافة  وفقا  و 
تبدو  التي  و  )8X8م(  خنيفرة  بإقليم  بتانفنيت 
إلى  اللجوء  مع  البيئية  الظروف  مع  متوافقة 
كثافات  تصور  باإلمكان  فإنه  المكَمل،  السقي 
 250-300 بين  تتراوح  المسقية  المناطق  في 
مالحظة  يتم  لم  أنه  لو  و  الهكتار،  في  شجرة 
هذه  من  اإلنتاج  مرحلة  في  بساتين  وجود 

النوعية بالمنطقة.

تم  التي  المردوديات  فإن  آخر،  جانب  من  أما 
تقديرها على األشجار )قبل جني المحصول(، 
مرحلة  في  مسقية  لبساتين  بالنسبة  فأظهرت، 
الشباب، إنتاجية مرتفعة للشجرة الواحدة أكثر 
نوعية  عن  النظر  الوطني )بغض  المعدل  من 

عدم  من  بالرغم  بلغت 13كغ،  السقي(،  نظام 

بلوغها كامل إنتاجيتها بعد.

و أخيرا، فإن مردودية بساتين مسقية في كامل 

إنتاجيتها، و تتلقى الخدمة الصحيحة المناسبة، 

المعتمدة  البساتين  مردودية  أضعاف   3 تشكل 

على األمطار وحدها.

خاتمة
تم  مراقبتها،  تمت  التي  الحديثة  البساتين  إن 

إنشاءها على أساس كثافة تتراوح بين 150 و 

كثافة  هي  الواحد، و  الهكتار  في  شجرة   200

أعلى مما هو سائد. و تدفع المعطيات الحالية 

إلى إعتبار هذا اإلختيار أمرا حكيما و صائبا، 

الوصول  إمكانية  تسجيل  يتم  ال  أنه  و  خاصة 

أقل  كثافة  في  االنتاج  من  معقول  مستوى  إلى 

من 150 شجرة في الهكتار.

إن بستانا في مرحلة البلوغ، تصل كثافته إلى 

200 شجرة في الهكتار، يجب أن تصل نسبة 

يتم  لم  ما  إذا   50% من  أقل  للمكان  إحتالله 

سيسمح  مما  للشجرة،  المعماري  البناء  تغيير 

بوصول أشعة الشمس إلى كل أجزاء الشجرة 

بشكل كافي.
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