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مجلة مهنية مختصة بقطاع اخلضر و الفواكه، احلبوب، الزراعات السكرية  و تربية املواشي 
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ُمَوّجه إن  المقال  هذا 
وأْصَحاب  للُمَزارعين 
الزراعي  اإلنتاج  َضْيَعات 
لين وِتْقِنيي الُمعدات  والميكانيكيين الُمَؤهَّ
َيُخّص  فيما  لتوِعيتهم   ... الزراعية، 
َباتات  َطريَقة اْسِتْعَمال ُمْنَتَجات ِحماية النَّ
الُمْسَتْخدمة  ات  الُمِعدَّ وكذاك  الزراعية 
الُمبيدات  َرّش  آالت  أي  لتطبيقها، 
َيِجب  َما  إن  الُخُصوص.  وجه  على 
َمْعرَفته هو أنه ال يمكن الُحُصول على 
الرش  عمل  من  المقصودة  األهداف 
وُطُرق  منِطِقيَّة  ُخطوات  َباع  إتِّ بدون 
ولِِقلّة  األْحَيان،  من  كثير  ففي  َمْعقولة. 
َقْدر  بالَعَمل  الُمْسَتْعِملون  يقوم  الَوْقت، 
يكون.  أن  َيْنبغي  كما  وليس  الُمْستطاع 
الَعديد من الخطوات  يِتّم تَخّطي  فمثالً، 
الموجهة  ات  الفَُوهَّ َضْبط  كعدم  الُمِهمة 
كاالكتفاء  الُخطوات  َتْبِسيط  أو  خطئاً 

بالَتَحقُّق من سالمة عمل عدد قليل من 
في  الَتَعّجل  أو  الُكّل  عوض  الفوهات 
الُمتَِّسخة  الَمياه  ِبَتْصفية  كالِقيام  الَمَهام 
عدم  أو  ُمناِسبة  غير  ِمْصَفاة  باسِتْخدام 
َتْصفيتها على اإلطالق وكذالك الَتَحقُّق 
من َتَدفُّق السائل باْسِتْخدام أوِعّية عادية 
عوض تلك التي ُتْسَتْعَمل في الُمخْتَبرات 
وُمَرقََّمة  بالستيكية  أو  ُزجاِجّية  وتكون 
ف كهذا ُيَؤّدي إلى  بالمللتر. إن أي َتَصرُّ
نتائج بعيدة كل الُبْعد عّما هو َمْرُغوب 
َغلُّب على هذه العادات  فيه. لذا، َيِجب التَّ
وَبْدل الُجْهد الالِزم للِقيام باألُمور بشكل 
اِفع في هذا الَصَدد  صحيح والتَّواُصل النَّ
ين ِبَنَجاح عمليات  بين األشخاص الُمْهَتمِّ

ش. الرَّ

1. إْعداد الَخليط:
وقاية  ُمنتَجات  َنْوِعية  على  اعتماًدا 

معدات  وتكنولوجيا  الزراعية  النباتات 
الَمّواد بشكل  ُيْمِكن َخْلط بْعض  الرش، 
اآلخر  البعض  وَخْلط  مباشر  غير 
ان  الَخزَّ في  َدْمِجها  َطريق  ُمَباَشرة عن 
ِبواِسطة ِجَهاز َدْمج َيْعمل بمبدأ »أْنبوب 
لغسل  كذالك  وَيْصلُح  الفوْنتِيري« 
األوعية التي كانت ُمْحتوية على األدوية. 
ِبَغض النََّظر عن طريقة التَّْحِضير وعن 
الّنَصائح  ُتْعَتَبر  الُمْسَتْخدمة،  الُمِعّدات 
القيام  في  قُْصوى  ية  أَهمِّ َذات  الّتالية 
ِبُمعالجة الَمحاصيل من آفات الطفيليات 
الَحشائش  أو  الَحَشرات  أو  كالِفْطِريات 

أو ِكالهم معاً:
التأكد من الُمّدة الفاصلة بين ِعالَجْين 	·

الفارق  القانوني  الوقت  ومن  ُمَتتاِبَعْين 
في  والَبْدء  َوِاقي  َرّش  َعَملّية  آِخر  بين 
واألضرار  الَجْني،  أو  الَحَصاد  عملية 
الالِحَقة،  لِْلَمحاِصيل  َتَتَسبَّب  قد  التي 

وَعَدُد الَتْطبيقات الُموَصى ِبها ، إلخ؛
الَجّوية 	· الُظروف  ُمالَئمة  من  د  الَتأَكُّ

للِقيام بالِعالج؛
الشَّْخِصية 	· الَواِقية  الُمِعّدات  اْرِتَداء 

الالِزمة )مالبس، أْقِنعة، أْحذية، ...( ؛
اْسِتْخدام الُمَنَتج الِوَقائي الُموصى به، 	·

الُمناِسب  الوْقت  وفي  الَكاِفية  بالُجْرَعة 
للُحصول على الَفّعالية الالزمة؛

وذالك 	· الحاجة  فوق  الزيادة  تجنب 
ليوم  الكافّية  الَعِصَيدة  ِكمّية  بَتْحِضير 
باالْسِتعانة  هذا  يتم  و  فقط.  واحد  عمل 
ُمَسبًقا بالعمليات الِحسابية لَمْعِرفة ِقيمة 

ُجْرَعة الِهْكتار الواحد؛
َهاب لَِرّش 	· بعد عملية الَتْنِقية وَقْبَل الذَّ

معالجة الّنَباتات المنحدرة بآالت الّرّش 
المربوطة و ذاتية الدفع

األستاذ بوزراري بنعيسى
قسم الطاقة والمعدات الزراعية , معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط

تقنيات زراعية
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الَمْحُصول، َيِجب َغْسل األوِعية وثْقِبها 
ومن  لالستعمال،  صالحة  غير  لَجعلها 
َحْرِقها  طريق  عن  َتْدميرها  األفضل 
كالِبْرَك  الِمياه  نَقاط  بعيًدا عن  َدْفِنها  أو 
و  الَرّي  وَشَبكات  واآلبار  واألَحوْاض 

األَنهاْر، الخ؛
غسل األَدوات الُمْسَتْخَدَمة  في إْعداد 	·

الَخليط؛
قبل 	· ًدا  َجيِّ والوجه  الَيدين  غسل 

االْسِتْحمام ِبَغزارة.

2. معالجة الّنَباتات المنحدرة 
بآالت الّرّش 

قبل َصّب أي ماّدة كيماوية في الَخّزان، 
بالماء  الرش  آلة  وَضْبط  َفْحص  َيِجب 
بسالمة  َتَتَعلّق  ألْسَباب  النَِّظيف 
الَعَملية.  هذه  على  الُمْنَكِبين  األْشَخاص 
بالماء  أْعَضاِئها  كل  َتْنظيف  َيِجب  كما 

الطاهر وِصياَنتها ِصَيانة جّيدة:
• َملء ِنْصف الَخّزان بالماء الّصافي؛

• َتْشغيل الِمَضّخة بسرعة 540 دورة 
في الدقيقة؛

• تشغيل جميع ِقَطع الُنْصَبة؛
َحقُّق من زاوية واتِّجاه َنْفت َجميع  • التَّ

الفَُوَهات؛
َحَسب  َهات  الفُوَّ َنْفِت  َضْغِط  َضْبط   •

القيمة الَمْحسوبة ؛
َهة وذالك  َحقُّق من قيمة َتَدفُّق كل فُوَّ • التَّ

ِبواِسطة أنبوب ِقياس ُمَدّرج بالميللتر؛
التي  تلك  أو  المعيبة  َهات  الفُوَّ تغيير   •
من   ٪10 أقل  أو  أكثر  تدفُّقها  يعطي 

قيمة تدفق َفّوَهة جديدة.
َدفُّق  التَّ في  م  التََّحكُّ اْكِتمال  ِد  ِبُمَجرَّ
أن  من  د  والَتأَكُّ الالَِزَمْين  ْغط  والضَّ
جميع الِقَياسات التي تم الُحُصول عليها 
القيام  َيِجب  الِكفاية،  فيه  بما  ُمرضية 

ِبالَعَمل على النحو التالي:
الَعمل  َعن  َهات  الفُوَّ كل  توقيف   •

ّخ والَمْزج ؛ باْسِتْثناء ِنظام الضَّ
• من أجل َخليط ُمْرضي، يجب َسْكب 
ان.  الُمْسَتْحَضَرات الساِئلة ِبُبطٍء في الَخزَّ
ويمكن القيام بذلك بشكل أْفَضل إذا كان 
الُمْنَتَجات  َمْزِج  ِبِجهاز  ُمَجهًزا  الَخّزان 

الكيماوية ؛
في  للَذَوبان  القابلة  الَمساحيق  إَذاَبة   •
َتْصفّية  ِغْربال  َعْبر  َنْخلِها  بعد  الماء 

وَقْبل َدْمِجها ِبُبْطٍء في الخزان ؛
يجب  ما،  ُمَبلِّل  اسِتخدام  حال  في   •
َخلط الَمْسحوق بالماء في َدْلو ثم َصّب 

الُمْحتوى في الَخّزان؛
كيماوية  ُمْنَتجات  مزج  حال  في   •
ثم  أوالً،  الُمَبلِّل  إَضافة  يجب  ُمْختلفة، 

الَمْحلُول أو الُمْسَتْحَلب ؛
َتْرك  بالماء مع  الخزان  َتْعِبئة  إكمال   •
لُمّدة  َيْعمالن  الَمْزج  وِنَضام  الِمَضّخة 
َيْكَتِمل  حتى  األقل  على  دقائق  َخْمس 

الَمْزج ِبَشْكل َصحيح ؛
اِبطة  الضَّ امات  مَّ الصَّ َحَنفيات  َفْتح   •
أي  الُنْصَبة،  قطع  باتَِّجاه  ائل  السَّ لَدْفع 

ذراع الرش.
بعد كل هذا ومن أْجل الِقَيام بعملية َرّش 
ال، ينبغي تنفيذ النقاط التالية بكل ما  َفعَّ

يلزم ذالك من ِعناية:
• الِقيام ِبَتمييز الَحقل بمعالم معدنية في 
ات إلْنجاز أْعمال  حال عدم وُجود َمَمرَّ

يانة ؛ الصِّ

تقنيات زراعية



Agriculture du Maghreb
N° 149 - Février 2023

www.agri-mag.com7

بُسْرعة  الحقل  إلى  الجّرار  توجيه   •
اآللة  في  ُكلِّي  اْسِتْقرار  مع  ُمْعَتِدلة 
هذا  على  وللُحُصول  به.  الَمْربوطة 
أو  الذراعين  َتْرِسيخ  َيِجُب  االْسِتقرار 
فليتين  السُّ بالَوْصَلتْين  كذالك  يسمى  ما 

بأَْذُرع أو سالسل الرسوخ؛
• االْنِطالق دائًما على مَسافة كافّية من 
ل  الَتَوصُّ للّتَمّكن من  الَمَمّر األول  ِبَداية 

للُسرعة الُمالِئَمة ألداء الِعالج ؛
ْرعة الَيَدوي َتْدريجياً  • َتْحريك ِذراع السُّ
إلى غاية 540 لّفة في الَدِقيقة ووضع 
الُمَناِسب  الَمكان  في  التروس  ِذراع 
اَسة  َدوَّ وإْطالق  الُسْرَعة  الْخِتيار 
عندما  النهاية،  وفي  تدريجيا،  الَقاِبِض 
َفْتح  الَمْحصول،  بداية  النُّْصَبة  َتِصل 
لَِطْرِد  الَضاِبَطة  امات  مَّ الصَّ َحَنفيات 
إلى  ثم  ومن  الُنْصَبة  باتَِّجاه  ائل  السَّ
ُنُزواًل على  ِبَنْفِثه  تتكلف  التي  َهات  الفُوَّ

َبات؛ النَّ
بالُسْرعة  الِقَيادة  في  االْسِتْمَرار   •

الُمْختارة ُدون َتْغيير أي شيٍء؛
د الُمْسَتِمّر من أن ِمِقَياس الَضْغط  • الَتأكُّ
د ُمسَبقاً؛ ُيِشير إلى َضْغط الَتْشغيل الُمَحدَّ
• إلَقاء َنْظرة من وقت آلخر على ِقَياس 

ْغط وُكّل األْعضاء األْخرى؛ الضَّ
• إْغالق َتَدفُّق السائل بواسطة َحَنِفيات 
ِنهاية  إلى  الُوُصول  عند  امات  مَّ الصَّ
الَمَمّر وإَدارة الَجّرار واآللة َنْحو الَمَمّر 
قا لَتَجنُّب الُوِقوع  ص ُمَسبَّ الالِحق الُمَشخَّ
ِعالج  أي  أو  ِشْبر  أي  ِعالج  َعَدم  في 

ُمْزَدِوج؛
َعمل  ُكل  ِنهاية  ِعْند  ان  الَخزَّ تفريغ   •
اآللة  أْعضاء  كل  َتْنظيف  مع  َيومي 

بالمياه الَنِقّية.

3. ما يتوجب القيام به في 
نهاية كل يوم عمل:

ان  ائل في َقاع الَخزَّ إذا َبِقي َقلِيل من السَّ
لَِعَدم  ُمَباَشرة  الَحْقل  في  نثره  واُْخِتير 
َفَيِجب  ْيَعة،  بالضَّ َغسل  َساَحة  ُوُجود 

أَقّل َضررا عن  الكيماوية  الَمواد  َجْعل 
ماء  بإَضافة  َتْركيزها  َتْخفيِف  طريق 
َصاٍف َوَرّشها على الِغطاء النباتي. في 
َكَما  َبع  الُمتَّ اإلْجَراء  يكون  الحالة  هذه 

يلي:
• الِقيام ِبَعملية الَضخ ُكلِّيا َحّتى ال َيَتَبّقى 
أو  الِمَضّخة  داِخل  الّسائل  من  شيء 

األنابيب أو الِمَصاف؛
في  الُمَتَبّقي  السائل  ِبَتْخفيف  الِقيام   •
َقْعر الَخّزان ِبما ُيَعاِدل خمسة أْضعاف 
األقل.  افي، على  الصَّ الماء  من  َحْجمه 
الُمَخفََّفة  الِكِمّية  َتْدوير  وَبْعد هذا، يجب 
في َجميع أْعضاء اآللة من أْجل َتْخفيف 

ائل الُمَتَبّقي بَداِخلِها؛ كل السَّ
َهات في  ائل الُمَخفَّف عبر الفُوَّ • َنْفت السَّ
ة بالَكامل  الَحْقل حتى َيِتم َتْفريغ الِمَضخَّ

ة أْخرى؛ َمرَّ
ات  َتين أو ثالث َمرَّ • ِتْكرار الَعَملِية َمرَّ
ُمَتَتالَِيات ِبِكِميَّة إْجَماليَّة من الماء ُتعاِدل 
ان الرئيسي على  %10، من َحْجم الَخزَّ

األقل.
بالماء  الَغْسل  يجب  الَعَملّية،  هذه  َبْعَد 
النَِّظيف ُكّل من الَجّرار ووْحَدة الِعالج 
َسواء،  َحّد  على  والخاِرج  الداِخل  من 
الشَّْخِصية  الَواِقية  والُمِعّدات  وكذالك 
كالمالبس واألقنعة واألْحذية والقُّفازات 

الَيَدْين  َغْسل  وأخيًرا،  ذالك؛  إلى  ما  و 
بالماء  الكلي  لالغتسال  للتهيؤ  والوجه 
في  به  ُيَقام  ما  آخر  يكون  الصافي. 
وطبيعة  تواريخ  َتْسجيل  هو  المساء 
ُكّل ِوقاَية كيماوية ُمَنفَّذة في ِسِجّل ُمَعّد 
الَغَرض  وَيُكون  األمر.  لَِهذا  يَصاً  ِخصِّ
ن  ِمن اإلْبَقاء على هذا الَتْدوين ُهو الَتَمكُّ
من َتَتبُّع طبيعة تاريخ المواد الكيماوية 
الُمْسَتْخدمين  وكذالك  الُمْسَتْخدمة 
َعن  َناهيك   ،... الُمَنّفذة،  والَعَمليات 
الَحوادث الَغير ُمْنَتَظَرة و التي يمكن أن 

تقع خالل عملية العالج.

والُمَعْقَلن  حيح  الصَّ االْسِتْخدام  إن 
الذي  والَجّرار  باتات  النَّ ُمَعالَجة  لِِجَهاز 
ْكن  الرُّ هو  الالِزَمة  اقة  الطَّ له  ُيَوفِّر 
وذالك  ُمْرِبَحاً  َيْجَعلُه  الذي  الَمْرَكزي 
َتَكاليف  وَتْقليل  العمل  وقت  ِبَتْحسين 
ة االْسِتْخدام. كذالك،  الِصَيانة وِزَيادة ُمدَّ
وقاية  في  َمْنَهجية  ُطُرق  اْعِتماد  فإن 
النباتات أو في أي أعمال أخرى َيْسَمح 
ِبإْنشاء َتْنظيم َقوي وَدقيق لِْلَعَمل. وُيَعّد 
هذا الَتْنظيم َكَحَجر أَساس َهْيَكلي لَِجميع 

االْسِتْغالالت الزراعية.
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حماية األشجار المثمرة من 
اآلفات بشكٍل معقلن

تعد  االنتاج  عوامل  واستعمال  العصرية  التقنيات  اتباع  إن 
من  الرفع  حيث  من  بالقطاع  للنهوض  األساسية  الشروط  من 
االنتاجية وتحسين الجودة. فالتسميد والتقليم والري... عمليات 
حماية  لكن  للمزروعات،  المردودية  من  الرفع  في  جدا  مهمة 
واألعشاب  والحشرات  األمراض  آفات  من  المزروعات  هذه 
الضارة ال تقل أهمية عن سابقتها إن لم نقل أنها األهم. و لكي 
نقوم بمعالجة عقالنية وبطريقة غير مكلفة يجب علينا معرفة 

العناصر التالية معرفة دقيقة وأخذها بعين االعتبار :

1 - معرفة النباتات أو الزراعة
الطور الذي يكون فيه معرض للخطر )االزهار, األوراق، العروق، 
الفواكه...(. األصناف التي تقاوم بعض األمراض والحشرات وكذا 
تقاوم  )أصناف  اآلفات  لبعض  حساسة  جد  تكون  التي  األصناف 
بوبياض، طافلور, تعفن الجذور ... فعلى سبيل المثال حامل الطعم 
في  بالفيطوفتورا.  يسمى  ما  أو  العروق  لتعفن  MM106 حساس 

حين أن أنواعاً أخرى اظهرت نوعا من المقاومة لهذا المرض.

2 - معرفة الجانب االقتصادي
 يجب تحديد عتبة التدخل حتى يكون هذا األخير فعاال واقتصاديا, 
وذلك باللجوء إلى أخذ العينات داخل الضيعات, اللجوء إلى استعمال 

الفخاخ الجنسية …

3 - الجانب البيئي
الحفاظ على التوازن اإليكولوجي وذلك باختيار المبيدات المناسبة 
واستعمالها  بطريقة سليمة تحافظ على البيئة، وعلى المحيط الذي 
وكذلك  مثل النحل,  الحشرات النافعة  على  الحفاظ  فيه.  نعيش 
الحشرات الغير المضرة بالمزروعات أو التي تحد من تكاثر بعض 
الحشرات الضارة. الحد من تسميم مجاري المياه والفرشة المائية 

وذلك باالستعمال المفرط للمبيدات الكيماوية.

4- آالت رش المبيدات
التشغيل  مالئمة وإتقان معايير  رش  آالت  استعمال  علينا  يجب 

والصيانة حتى نساهم في فعالية المبيدات، والحد من ضياعها.

5- معرفة اآلفات التي نريد محاربتها 
الباب يجب قبل كل شيء تشخيص اآلفات المسؤولة عن  في هذا 
الخسائر المالحظة على المزروعات أو الخسائر التي نتخوف من 
الفيروسات(,الديدان,  البكتيريا،  الفطريات،   ( األمراض  وقوعها: 

الحشرات, األعشاب الضارة ,القوارض, الطيور.

6- تحديد نوع التدخل
- محاربة بتطبيق المسارات التقنية المالئمة ) خدمة األرض، اختيار 

األصناف، الدورات الزراعية، محاربة األعشاب, التقليم(.
- المحاربة بوسائل البيو - تقنية.

- المحاربة البيولوجية 
- المحاربة بالفخاخ الجنسية, إطالق الذكور العقيمة

- المحاربة التي تعتمد على استعمال المبيدات الكيماوية.
وسائل  جميع  بإدماج  الطريقة  هاته  تعتمد   : المندمجة  المحاربة   -
تستجيب  والتي  له،  مناسبة  الفالح  يراها  التي  المذكورة  المحاربة 
في نفس الوقت للمتطلبات االقتصادية، اإليكولوجية دون أن ننسى 

جانب التسميم الذي يمس المستعمل بطريقة مباشرة.

بعض اآلفات التي تصيب األشجار المثمرة
إن الصحة النباتية لألشجار المثمرة لتعتبر من أهم ركائز التدبير الجيد لهذه المنظومات الفالحية، فهي ترتكز أساسا على التطبيقات التقنيات 
الفالحية الحسنة، باالستعمال العقالني للمبيدات الفالحية إذا دعت الضرورة لذلك. وتعطي هذه التطبيقات الفالحية الحسنة األولوية لإلجراءات 
داخل  وتوازنها  الغذائية  السالسل  على  المحافظة  في  المحلية  النافعة  للحشرات  الرئيسي  الدور  االعتبار  بعين  تأخذ  كما  والوقائية  التقنية 

منظومتنا البيئية. وفيما يلي بعد األمثلة لبعض اآلفات التي تصيب األشجار المثمرة وطرق الوقاية منها ومحاربتها.

مكافحة االفات
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حماية األشجار المثمرة من 
من اآلفات بشكٍل معقلن التفاح  أشجار  جذوع«  »ناخرة  تعتبر 

ملحوظا  ظهورا  عرفت  التي  الحشرات 
عائلة  الى  تنتمي  فهي  األخيرة.  السنين  في 
أجنحتها  وتلوين  بشكلها  النوعية  الفراشات 
في  وتمييزها  عليها  التعرف  يسهل  مما 
فئة  ضمن  الحشرة  هذه  وتصنف  الضيعة. 
الحشرات الضارة الثانوية المرتبطة بالتفاح. 
بشكل  الحديثة  بالضيعات  تواجدها  لكن 
النباتات  وقاية  في  المختصين  مالحظ جعل 
السنين  خالل  متزايداً  اهتماما  يولونها 

األخيرة. 

أضرارها و عناصر
 دورة حياتها

في  المتتالية  و  الدقيقة  المالحظات  مكنت 
هذه  أضرار  على  الوقوف  من  الميدان 

الحشرة و المتمثلة في :
جذوع  قشرة  داخل  ومسالك  ثغور  إحداث 
وأفرع التفاح، حيث تنمو اليرقات وتمضي 
المراحل اليرقية كاملة ثم تتحول إلى شرنقة 
تبدأ  الربيع،  وبحلول  الشتاء.  لتقضي فصل 
وبالتالي  للتزاوج  بالظهور  الفراشات  أولى 
تضع اإلناث بيضها من جديد على الشجرة 
وبالتحديد بالقرب من الفتوحات أو النتوءات 
الجذع  حالة  في  االغصان.  أو  الجذع  على 
جليا  يظهر  عليه  شقوق  و ظهور  المصاب 
على  واضح  كدليل  اليرقات  رفات  عليها 

األنسجة،  بداخل  تلحقها  التي  األضرار 
و ضعف  المصابة  للشجرة  البطيء  الموت 

إنتاجها من التفاح من موسم ألخر.
عن  أيضا  الميدانية  المالحظات  ابانت  كما 
نفس  على  اليرقات  مراحل  مختلف  وجود 
الشجرة وبأعداد مهمة مما يدل على وجود 
عدة أجيال متراكبة. وتجدر اإلشارة هنا إلى 
بفتحات  المصابة  أو  الضعيفة  األشجار  إن 
مفضال  ملجئ  تعد  وفروعها  جذوعها  في 

لوضع األناث لبيوضها.  
الدراسات  في  الفراشة  هذه  وتصنف 
لكن  بالتفاح.  المرتبطة  الثانوية  بالحشرات 

في  المختصون  الفارطة الحظ  المواسم  في 
الضيعات الحديثة التي تستعمل تقنية الخلط 
الجنسي في محاربة سوسة التفاح أن ناخرة 
على  يجعلها  متميز  بشكل  تتواجد  الجذوع 
بالتفاح  المرتبطة  الرئيسية  الحشرات  قائمة 
والتي تلحق ضررا ملحوظا بأشجار التفاح. 
خاص  محاربة  برنامج  وضع  فإن  وعليه 
بناخرة جذوع أشجار التفاح أصبح ضرورًة 

في تدبير الشأن الصحي للضيعات.

طرق المراقبة و المكافحة 
الفراشة  لهذه  المتصاعد  التواجد  في حاالت 
بضيعة للتفاح خصوصا منها التي يستند فيها 
سوسة  لمحاربة  الجنسي  الخلط  تقنية  على 
التفاح, ينصح بأخذ النقط التقنية التالية بعين 

االعتبار:
مراحل -  لتتبع  جنسية  بمصايد  االستعانة 

ظهور الفراشات للتدخل كيماويا،
الرفع من عدد المصايد الجنسية إذا كان - 

الهدف جمع عدد أكبر من الفراشات كوسيلة 
محاربة و ليس رصد

استعمال مصايد غذائية تتكون أساسا من - 
محلول حلو لعصير تفاح + خل + عسل،

استعمال طالء على جذوع األشجار للحد - 
من وضع االناث لبيوضها،

قتل -  على  قدرة  ذو  كيماوي  مبيد  رش 
اليرقات داخل الجذوع،

 )La sésie( ناخرة جذوع أشجار التفاح
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األجزاء  يصيب  فطري  مرض  هو 
الطعم  حامل  أساسا  للشجرة  السفلية 
ويتسبب في غالب حاالته الفطر المنتمي 
هذا  ويصيب  الفيطوفطورا  إلى صنف 
المرض أيضا اصنافا عديدة من الفاكهة.
وتؤدي هذه االصابة إلى إتالف الجذور 
األساسية والثانوية  ومن تم التأثير على 
من  و  التغذية.  في  األساسي  دورها 

األعراض الدالة على المرض: 
دليل  مبكرا  الشجرة  أوراق  -  سقوط 

على ضعف قدرة التغذية لديها،
- كثرة الفاكهة و صغر حجمها مقارنة 

مع الشجرة السليمة،
- ذبول الشجرة مع قدوم فصل الصيف 
بدورها  القيام  على  الجذور  قدرة  لعدم 

األحيائي،
عند  واضح  بشكل  الجذور  - تعفن 
وصدور  المعاينة  قصد  شجرة  اقتالع 

رائحة التعفن من الجذور.

سبل الوقاية والعالج 
من وسائل الوقاية من اإلصابة من هذا 

المرض :
مراقب  و  مرخص  مشتل  - اختيار 
الضيعة )حيث  لشجيرات  كمصدر 

مصدرا  يكون  أن  يمكن  المشتل  أن 
للمرض(،

المالئم  التفاح  طعم  حامل  - اختيار 
لنوعية التربة و المقاوم للمرض,

المالئم إلنشاء ضيعة  المكان  - اختيار 
تفاح جديدة تتميز بتربة غير »قابضة« 
»اختناق«  لتغادي  كبير  بشكل  للماء 
أشجار التفاح مبكرا. و في حالة ضيعة 
الفالح  على  يتوجب  المثال،  هذا  من 
مياه  تصريف  و  تحويل  قنوات  إنشاء 
بالمحاذاة  قنوات  شكل  على  الضيعة 
إضافة إلى إنشاء خطوط الغرس على 
علو نسبي عن سطح الضيعة )بحوالي 

30 سنتمترا(
- تفادي طمر شتائل التفاح عند عملية 
طمر  الطعم.  مستوى  حتى  الغرس 
حوالي  ترك  مع  بالتراب  الطعم  حامل 

20 سنتمتر منه فوق التراب،
- السقي المباشر لشجيرات التفاح بعيد 
غرسها يسهم في ضغط التربة لتغادي 
قنوات  إبعاد  مع  الجذور  حالة  تدهور 
السقي بالتنقيط عن محور الغرس تفاديا 
بالقرب  أو  حول  صغيرة  برك  لتكون 

من جذع الشجرة،
قبل  مباشرة  التفاح  شتائل  - غطس 
غرسها في إناء يحتوي على خليط من 

الماء مع مبيد فطري،
-  ترشيد استعمال الماء خالل السقي  
:الجرعة المالئمة في الوقت المناسب،

-  تفادي الغرس في أرض سبق و أن 
المرض  تواجد  التقنية  الكشوفات  بينت 

بها أو بغراسة سابقة،
- تشميس حفر الغرس و إعدادها مبكرا 
التشميس والتهوية مهمان ويساعدان   :

في التخلص من الفطر او بقاياه،

( المرض  ظهور  مالحظة  حالة  وفي 
أي  موضعية  اإلصابة  تكون  ما  عادة 
يتوجب  الضيعة(  في جزء محدود من 
معالجة  ببرنامج  القيام  الفالح  على 
يبتدئ مبكرا مع فترة االنبات ويستمر 
حتى بدايات فصل الصيف. يعتمد هذا 
من  جرعات  إعطاء  على  البرنامج 
أدوية غالبا ما تكون جهازية مزدوجة 
عن  تستعمل  و  تنازلية(  و  )تصاعدية 
طريق  عن  أو  بالتنقيط  السقي  طريق 
 04 إلى   03 األوراق  على  الرش 
كل  بين  تردد  مع  الموسم  في  مرات 
 20 إلى  يوم   15 من  يصل  تطبيق 
في  البرنامج  هذا  دور  ويتلخص  يوم. 
تقدم  الحد من  تقوية مناعة األشجار و 

المرض.

مرض تعفن الجذور
مكافحة االفات
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يعد هذا المرض من اآلفات المرتبطة بالعديد من أصناف الفاكهة 
من  عموما  تنتقل  بكتيريا  وتسببه  التفاح.  أشجار  بينها  من  و 
المشتل إلى الضيعة أو داخل الضيعة عند استعمال أدوات التقليم 
)التشذيب( مع عدم احترام المعايير الصحية كاالنتقال من ضيعة 
مصابة إلى ضيعة أخرى. كما أن البكتيريا المسببة للمرض لها 
القدرة على العيش بالتربة واالنتقال إلى عائلها من شجر التفاح.  

األعراض  
هي أعراض سهلة الكشف والتعرف عليها. حيث نجد تكوينات 
سرطانية صلبة على جذور األشجار عبارة عن تكاثر غير منتظم 
خاليا  وتطور  نمو  على  البكتيريا  تأثير  بسبب  الشجرة  لخاليا 
األنسجة النباتية للجذور. حيث يؤدي تكاثرها التدريجي بالجذور 
إلى إضعاف النمو الطبيعي لشجيرات التفاح وفي المقابل تطور 
الشجيرات  تبدأ  الفالحي،  الموسم  تقدم  السرطانية. ومع  الخاليا 
المصابة في إظهار ضعف في النمو يظهر باصفرار األوراق 
من  الفالح  ليتأكد  الصيف  قدوم فصل  مع  وتساقطها خصوصا 
اإلصابة بمالحظة للجذور والكشف على التكوينات السرطانية 
والتي تميز المرض عن أمراض أخرى قد تصيب أشجار التفاح 
وتعطي أعراضا مشابهة على األجزاء العلوية )نموذج مرض 

تعفن الجذور(. 

نصائح عملية لتدبير المرض 
اعتبارا لكون مرض سرطان الجذور مرضا بكتيريا فهذا يعني 
عدم وجود مادة كيماوية لمحاربته مباشرة. وعليه، ينصح الفالح 
العناية  عند  وأخرى  الغرس  اإلجراءات قبل  من  جملة  باتخاذ 

بأشجار ضيعته. و من هذه التدابير:
- اختيار جيد لشتالت التفاح في مشتل مرخص و مراقب من 

المصالح المختصة،
- تفادي الغراسة في تربة بينت التحاليل وجود البكتيريا فيها أو 

كان بها في السابق صنف فاكهة به المرض.
النتقال  التشذيب  بعمليات  القيام  عند  معقمة  أدوات  استعمال   -

المرض عبرها،
- إزالة األشجار المصابة بالمرض و إحراقها،

مرض سرطان 
الجذور -كراون كال

مقتطف من دليل الفالح في تدبير الصحة النباتية ألشجار التفاح



صورة 1: مخاطر املبيدات على صحة اإلنسان 

تقنيات زراعية

من  تمكن  تقنية  المثمرة  األشجار   تقليم 
حتى  للشجرة  السنوية  الحمولة  تخفيف 
اإلنتاج”.  “تناوب  مسلسل  في  تدخل  ال 
بتقليم  الفالحين  المختصون  وينصح 
طرف  من  فالحي  موسم  كل  األشجار 
تقليما  يضمنون  متخصصين  تقنيين 
صحيحا و مناسبا لكل نوع و صنف من 

الفاكهة.
وتعتمد هاته العملية على إزالة جزء من 
أغصان الشجرة وأفرعها لتوجيه شكلها 
يؤثر  إذ  ونمّوها،  وارتفاعها  وحجمها 
الثمار  وتوزيع  الشجرة  هيكل  على  ذلك 
عليه بشكل متساٍو وتحسين نوعية الثمار 
كما  والطعم،  واللون  الحجم  ناحية  من 
يساهم التقليم في الحفاظ على استمرارية 
فترة  ألطول  المثمرة  األشجار  إنتاجية 
التقليم  يساعد  أخرى،  ناحية  من  ممكنة. 
الزراعية  بالعمليات  القيام  تسهيل  على 
وتسميد  ونكش  فالحة  من  األخرى 
تجديد  وفي  وغيره،  وقطاف  ورّش 
انخفضت  التي  المسّنة  األشجار  عمر 
االقتصادي. المستوى  دون   إنتاجيتها 

واضحة،  علمية  أسس  على  التقليم  يقوم 
ولكي يكون ناجحاً يتطلّب معرفة نظرية 
وتطبيقية، وبالتالي خبرة طويلة بكل نوع 
من أنواع األشجار المثمرة، ألن لكل منها 
غيرها  عن  بها  تتميز  ذاتية  خصائص 
والثمرية  الزهرية  البراعم  حيث  من 
الحديثة  األفرع  على  تموضعها  وأمكنة 
عدم  إن  وغيرها.  الهيكلية  األغصان  أو 
الصنف  نمو  الكافية بخصائص  المعرفة 
األعضاء  حمل  وبأمكنة  تقليمه  المراد 
معظم  في  يؤدي  والثمرية  الزهرية 
األحيان الى إزالة األفرع حاملة البراعم 
من  الشجرة  ترك  الى  وبالتالي  الثمرية، 

دون ثمار وفقدان اإلنتاج.

لماذا يجب تقليم
االشجار المثمرة

 - الحفاظ على توازن بين نمو النبات 
او الشجرة وانتاج الفاكهة أو الثمار
 - ضمان الحد االدنى من االنتاج 

السنوي للشجرة حتى في أسوأ الظروف
  -نفاذ الضوء الى داخل الشجرة

 - الحفاظ على الحجم والشكل المثاليين 
للشجرة لعدم تكسر أغصانها خالل 

عملية االثمار
 - تفادي تناوب سنوات االنتاج وسنوات 

غير منتجة في حالة عدم التقليم
 - تقليم االشجار يعزز من تهوية داخل 

الشجرة مما يمنع تكون االغصان 
اليابسة والرطوبة التي تعد وسط مالئم 

لتكون وانتشار االمراض.

أنواع التقليم
يقسم المختصون التقليم إلى نوعين:

 - تقليم التربية: يرمي إلى تشكيل هيكل 
والحجم  االرتفاع  حيث  من  الشجرة 
النمو  وكثافة  الخضري  والمجموع 
وتحديد زوايا التفّرع، للوصول بالشجرة 
بلوغ  عند  االقتصادي  اإلنتاج  حالة  الى 

مرحلة اإلثمار.
هي  منه  الغاية  اإلثمار:  - تقليم 
الشجرة  إثمار  استمرارية  على  الحفاظ 
إنتاج ثمري ذي نوعية  والحصول على 
جيدة، والحفاظ على الشجرة لتكون قوية 

تقليم األشجار المثمرة ضروري 
 ولكن حذار من العشوائية

من  نوع  بكل  نظرية وخبرة طويلة  معرفة  يتطّلب  علمية واضحة،  أسس  يقوم على  اختصاص  األشجار  تقليم 
األشجار المثمرة، لذا فالتقليم غير الصحيح يؤدي في معظم األحيان الى ترك الشجرة من دون ثمار، وبالتالي فإن 

خيار عدم التقليم يبقى أقل ضرراً من التقليم الخاطئ.
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الثمري  اإلنتاج  حمل  من  تتمكن  بحيث 
ومقاومة الكسر والصمود بوجه الرياح، 
بحدود  بزاوية  أفرع  إقامة  يتطلب  وهذا 
45 درجة لتستطيع هذه األفرع النمو مع 
وأشّد  سماكة  أكثر  تصبح  بحيث  الوقت 

صالبة.

)التفاح  التفاحيات  مثال  أخذنا  فإذا 
طريقة  والسفرجل(، تعتمد  واإلجاص 
تقليم األشجار على كثافة الزراعة، ففي 
النظام التقليدي للزراعة أي النظام القليل 
الهرمي  بالشكل  األشجار  ترّبى  الكثافة 
في  أما  الكأسي،  بالشكل  أو  المحّسن 
النظام الكثيف فتستعمل بشكل عام طريقة 
بأذرع  بالميتا  وهي  أسالك  على  التربية 
موّجهة  بأذرع  وبالميتا  طابقياً  موّجهة 

غير طابقية.

منطقة سايس
واألطلس المتوسط 

تعتبر هاته المنطقة قطبا مهما في إنتاج 
منتج  الفواكه كقطاع  العديد من أصناف 
اجتماعية  و  اقتصادية  أدوارا  يلعب 
التنمية  في  أساسيا  مكونا  يشكل  و  هامة 
شهدت  وقد  وطنيا.  و  جهويا  و  محليا 
سايس  بمنطقة  المثمرة  األشجار  مساحة 
تافياللت(،  مكناس  )جهة  واألطلس 
من  مهما  توسعا  األخيرة،  السنوات  في 
في  فالحية  ضيعات  عدة  بروز  خالل 
إطار مخطط المغرب األخضر مغروسة 
أساسا بأشجار التفاح و البرقوق و الخوخ 
و اللوز و اإلجاص و الجوز و التين، و 

هي ضيعات امتدت كذلك نحو األراضي 
العلوية نظرا لتوفر المنطقة على ظروف 
و شروط نجاح هذا الزراعة كوفرة المياه 
التربة  و  الحرارة  درجات  انخفاض  و 
الجيدة. و يأتي التفاح في مقدمة األشجار 
المثمرة من حيث المساحة على مستوى 
جهة مكناس تافياللت متبوعا بشجر اللوز 
و البرقوق وفاكهتي الخوخ و”الشهدية” و 
الكرز و السفرجل و المشمش و اإلجاص 

و الجوز و التين.
و يتوزع قطاع األشجار المثمرة بالمنطقة 
على عدة ضيعات فالحية نموذجية تعيش 
مرحلة  سنة  كل  من  الفترة  هذه  خالل 
ما  هو  و  الشتوية  الراحة  أو  السبات 
يعرف لدى الفالحين بفترة نوم األشجار 
تساقط  فترة  من  تمتد  التي  “النعاس” 
هذه  تعد  و  اإلزهار.  بداية  إلى  األوراق 
السنوية  الدورة  في  مهمة  فترة  المرحلة 
لألشجار المثمرة السيما مسقطة األوراق 
حيث تتحدد من خاللها مؤشرات الموسم 
مرحلة  هي  و  لألشجار  المقبل  الفالحي 
يتعين أن يستفيد خاللها البرعم من كمية 
مهمة من وحدات البرودة )وحدة برودة 
الحرارة  فيها  تكون  التي  الساعة  تعادل 
 7,2° و  درجة   0°, بين  ما  متراوحة 
نموه  استكمال  أجل  مئوية( من  درجة 
وهي  ثمرة.  ثم  زهرة  ليصبح  تطوره  و 
درجة  بمقاييس  مرتبطة  تظل  مرحلة 
البرودة التي تنعكس على مستوى اإلنتاج 
وكذا  وتلوينها  وذوقها  الفواكه  وجودة 

قابليتها للتخزين لفترة طويلة.
وتجدر االشارة إلى أن احتياجات األشجار 

نوع  تختلف حسب  البرودة  من  المثمرة 
التي  المنطقة  و  األشجار  هذه  و صنف 
تحتاج،  مثال  اللوز  فأشجار  بها،  تتواجد 
إلى ما بين 100 و400 ساعة برودة، 
بين  ما  إلى  يحتاجان  والتفاح  الخوخ  و 
250 و 1200 ساعة برودة مما يسمح 
في  الفاكهة  من  النوعين  هذين  بزراعة 

مختلف مناطق المغرب.
الشتوي  السبات  مرحلة  يميز  ما  لعل  و 
هو أنها تشهد خالل هذه الفترة من السنة 
تشذيب  تقليم و  لعملية  واسعة  انطالقة 
لدى  يعرف  ما  أو  المثمرة  األشجار 
طريقة  هي  و  “الزبارة”  بفترة  الفالحين 
مهمة و ناجعة تمكن من تهيئ الضيعات 
و  اإلنتاج  من  المقبلة  للمرحلة  الفالحية 
كما  اإلثمار  اإلزهار و  لمرحلة  إعدادها 
تحدد هذه العملية الفالحية مالمح اإلنتاج 

في الموسم الفالحي المقبل.
العمال  يقوم  التقليم،  عملية  خالل  و 
و  الشجرة  نوعية  يراعي  دقيق  بتدخل 
يمنحها  مما  موقعها  و  عمرها  و  شكلها 
أشعة  استقبال  من  يمكنها  مميزا  شكال 
الشمس واالستفادة من المبيدات واألسمدة 
الفواكه  إلى  الوصول  تيسير  و  الورقية, 
التقليم  الجني. ولعملية  مرحلة  خالل 
يدا  تستقطب  إذ  اجتماعية كبيرة  أهمية 
عاملة مهمة بالمنطقة متخصصة في هذه 
التقنية، و تعمل غالبا في شكل مجموعات 
منسجمة تأخذ على عاتقها تأهيل ضيعات 
األشجار المثمرة للموسم الفالحي المقبل.
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مكافحة االفات

وسائل معالجة حشرات التربة 
الموجودة -  أو  للحقول  المجاورة  األعشاب 

داخلها تكون بيئة مالئمة لتوالد الفراشات وبالتالي 
تكاثر الديدان الرمادية التي تلحق األضرار على 
الحقل  تنقية  يجب  لذا  أنواعها,  بكل  المزروعات 
و الجوانب المحيطة به للتقليص من عدد الديدان 

حفاظا على المحصول كما وكيفا. 
الحرث المبكر والعميق على 50-40 سنمتر، - 

األعشاب  بذور  من  األرض  تنقية  على  يساعد 
الضارة ويساعد كذلك على كسر الدورة الحيوية 

لكل الحشرات المكملة لدورتها داخل التربة .
)حبوب -  المالئمة  الزراعية  الدورة  احترام   

حبوب/  وتجنب  راكدة(  حبوب/أرض  قطاني 
حبوب أو حبوب/أرض راكدة

بمبيدات -  المعالجة  المختارة  البذور  استعمال   
حشرية مرخصة ضد حشرات التربة

 استعمال مبيدات حشرية خالل عملية الزرع - 
بواسطة البذارة.

نشرة الصحة النباتية
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

لوحظ أثناء الزيارات الميدانية في إقليمي سطات وبرشيد تواجد حشرات التربة في بعض زراعات القمح, ويعزى ذلك الى عدة أسباب :
توالي فترات الجفاف لمدة سنتين دفع العديد من الفالحين للتقليل من أهمية الحرث العميق للتربة خالل الصيف وبداية الخريف. هذه العملية التي تعتمد - 

على قلب التربة على عمق 50-40 سم جد مهمة لتعريضها ألشعة الشمس,
 الحرث العميق أو المتوسط يكسر الدورة البيولوجية لحشرات التربة التي تعيش عدة أطوار من حياتها داخل التربة، وبالتالي فعملية الحرث تقلل من - 

شدة اإلصابة بأضرارها بخالف االكتفاء بالحرث السطحي بالكوفير كروب.
 عدم احترام الدورة الزراعية المناسبة والتخلي عنها نهائيا لدى العديد من الفالحين، وتبني زراعة الحبوب كل سنة بنفس الحقل، أو حتى الدورة - 

الزراعية حبوب/أرض راكدة، فهي تساهم في توفير الظروف المناسبة لتكاثر وتوالد حشرات التربة.
التغير المناخي الملحوظ في السنوات األخيرة ساهم في تكاثر هذه الحشرات في نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، حيث أصبحت درجات الحرارة - 

دافئة جد مالئمة لتوالدها وتكاثرها حتى في فصل الشتاء (منزلة الليالي(.
 استعمال المادة العضوية السماد الغبار (مازير( الغير الخاضع لعملية التخمير والتعقيم الصيفي والذي يحتوي على عدة أطوار من مراحل تطور هذه - 

الحشرات اليرقات أو الخادرات....

محاربة حشرات التربة في 
زراعة الحبوب

الحشرة القارضة »الدودة الرمادية«:
إلى  تنتمي  التي  الرمادية«  »الدودة  حشرة  إن 
متفاوتة  أضرارا  تلحق  الليلية  الفراشات  فصيلة 
كالحبوب  المزروعات  مختلف  على  الخطورة 
واحد  جيل  الحشرة  لهذه  وغيرها.  والخضروات 
ما  الفراشات  تبيض  حيث  السنة  في  جيلين  الى 
تتعدى  ال  مدة  في  بيضة   400 إلى   300 يناهز 
اليرقات  تبدأ  البيض  تفقيص  وبمجرد  يوما   20
في التهام النباتات المجاورة. بعد ذلك الحشرة في 

الموالية  السنة  الى  مخزونة  تبقى  الشرنقة  طور 
لتظهر الفراشات.

تتميز اإلصابة بالدودة »الرمادية بأنها تظهر فجأة 
وفى بقع متناثرة في الحقل ويرجع سبب ظهورها 
الفجائي الى وجود اليرقات )الطور الضار( تحت 
سطح التربة وخروجها ليال للتغذية - ومن مظاهر 
اإلصابة وجود سيقان النباتات كالقمح والبطاطس 

مائلة فوق سطح التربة.

حشرات الديدان السلكية
الخنفساء  من  لنوع  يرقات  هي  السلكية  الديدان 
أهمية  ذات  أجناس  أربعة  منها  أجناس  عدة  من 
اقتصادية. تبقى اليرقات هي المسببة في الخسائر 
البطاطس,  رأسها  وعلى  المزروعات  من  للكثير 
حيث  الحبوب،  الذرة,  الطماطم,  اللفت,  الجزر, 
عبر  تدخل  أو  اإلنبات  مرحلة  في  البذور  تقضم 
منطقة الجذور داخل النباتات في المنطقة السفلى 
من سيقانها مما يؤدي إلى اصفرار قممها و ذبولها 
ثم موتها في آخر مرحلة من اإلصابة. كما تصيب 

الدرنات بالنسبة للبطاطس واللفت والجزر.

الديدان البيضاء
مدة دورة الحياة لحشرة الدودة البيضاء: 3 سنوات- 
داخل -  البيض  بوضع  األنثى  تقوم  السنة،  خالل 

التربة على عمق بضع سنتيمترات.
أسابيع -   4 خالل  يرقات  لتعطي  البيوض  تفقس   

وتحدث بعض األضرار على جذور النباتات.
إلى -  اليرقات  تدخل  الصيف  فصل  نهاية  خالل   

عمق 50 سنتمترا داخل التربة في مرحلة السبات
 خالل الموسم الموالي، وتحديدا في نهاية فصل - 

الربيع تطفو إلى السطح لتحدث أضرارا مهمة على 
جذور المزروعات.

عمق -  في  اليرقات  تختبأ  الخريف  فصل  خالل 
70 سنتمتر داخل التربة لتدخل في سبات جديد حتى 
فصل الربيع من السنة الموالية )الثانية(، حيث تظهر 
من جديد فوق سطح التربة، ثم تعود ألعماق التربة 

من  لتتحول  متر   1 ت حوالي  قا ير
وتبقى  إلى خادرات، 

حتى  التربة  داخل 
الربيع  فصل 
)السنة  الموالي 
الثالثة( لتتحول إلى 
بالغة وتبدأ  حشرة 

دورة حياة جديدة.
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