
Agriculture du Maghreb
N° 150 - Mars 2023

www.agri-mag.com1

مجلة مهنية مختصة بقطاع اخلضر و الفواكه، احلبوب، الزراعات السكرية  و تربية املواشي 
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تخزين األعالف
عن طريق السلوجة

مرض جرب التفاح
وكيفية مقاومته

أخطر 3 أمراض فطرية 
تصيب العنب: أعراضها 

وطرق مكافحتها

 توصيات تطبيق المبيدات
حسب أحوال الطقس

أهمية عنصر البوتاسيوم 
في تغذية النبات

الصقيع :
اضراره و وسائل

الوقاية منه

بساتين  إقامة  يوليوز.   30 زنقة 
D عمارة   GH2 الربيع 
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متوسطي  بطقس  بالدنا  تتميز  معلوم،  هو  كما 
جاف وحار في فصلي الصيف والخريف، وبارد 
هذا،  عن  وينتج  األخرى،  الفصول  في  وممطر 
موسمية حادة في إنتاج األعالف. ففي الفترة ما بين 
مارس ويونيو يكثر إنتاج األعالف والكأل بصفة 
تفوق بعض األحيان االحتياجات الظرفية للقطيع 
الوطني. وعلى العكس من ذلك، وخالل الفترة ما 
بين غشت ودجنبر، تتعرض الماشية لنقص كبير 
مما  الكلئية،  الموارد  قلة  جراء  من  التغذية  في 
ونقص  الخصوبة  نسبة  في  انخفاض  إلى  يؤدي 
الوفيات،  نسبة  في  وارتفاع  القطيع،  إنتاجية  في 
إنتاج  في  الموسمية  هذه  وللحد من سلبيات  إلخ. 
تخزين  لتقنيات  الفالحين  بعض  يلجأ  األعالف، 

األعالف وأهمها تقنية السلوجة.

1. ماهي السلوجة ؟
الكأل  وتقطيع  حش  على  ترتكز  عملية  السلوجة 
في  مباشرة  ثم خزنه  المالئمة،  نموه  في مرحلة 
دون  تخميره  بغرض  االغالق  محكمة  مطمورة 
إلى داخلها. ويتم حش وقطع  الهواء  أن يتسرب 
خاصة  آلة  بواسطة  صغيرة  أطراف  إلى  الكأل 
تسمى آلة السلوجة وينقل بعد ذلك إلى المطمورة 
وتوجد  بجرار.  مقطورة  عربة  بواسطة  مباشرة 
عدة أنواع من آليات السلوجة منها الخاصة بالذرة 

كما  متوازية،  خطوط  في  تزرع  التي  العلفية 
توجد آليات السلوجة خاصة بالمزروعات الكلئية 

األخرى كالخرطال، الشعير...

2. ماهي لوازم السلوجة ؟
إن عملية السلوجة تنقسم إلى عمليات حش وقطع 
ونقل الكأل، ودكه، وأخيرا غلق المطمورة بإحكام. 
ولكي يتم إنجاز هذه العملية في أسرع وقت ممكن 
يجب توفير كل اللوازم والمعدات المالئمة وبأعداد 
إلى   2 السلوجة من  كافية. وتتكون عادة ورشة 
المستعملة  السلوجة  آلة  نوع  حسب  جرارات   3
والمسافة الفاصلة بين المطمورة والحقل. ويكمن 
الفرق في عدد الجرارات في طاقة آلة السلوجة 

ومقدرة الحش لديها.

3. ماهي مراحل التخمير؟
تدوم  قصيرة  مرحلة  وهي   : األولى  المرحلة   -
بسبب  لسكريات  فيها  تحترق  يومين،  أو  يوما 
ذلك  ويؤدي  المطمورة.  في  الموجود  الهواء 
للمخزون  الغذائية  القيمة  في  الضياع  بعض  إلى 
ولتفادي هذا الضياع يتحتم التعجيل بملء وضغط 
وغلق المطمورة بإحكام بواسطة ألياف بالستيكية 

وذلك في أسرع وقت ممكن. 

- المرحلة الثانية : عندما ينفد الهواء من المطمورة 
تبدأ عملية التخمير التي يتم خاللها تحويل المواد 
السكرية إلى أحماض، وتستغرق هذه المرحلة من 
3 إلى 4 أسابيع. إن نجاح عملية السلوجة يرتكز 
التخمير،  خالل  المتكونة  األحماض  كمية  على 
ولهذا يجب مراعات بعض الشروط المفصلة في 
الفقرة اآلتية، للحصول على كأل مخمر ذو قيمة 

غذائية جيدة.

4. شروط نجاح عملية السلوجة

1.4 - موقع المطمورة :
المراد  بالكأل  المزروع  الحقل  يكون  أن  يجب 
بعد  كل  ألن  المطمورة،  من  مقربة  على  خزنه 
ويعطل  النقل  تكلفة  من  يرفع  األخيرة  هذه  عن 
سرعة إنجاز ورشة السلوجة. ومن جهة أخرى 
يجب أن يكون الحقل مستويا وخاليا من العراقيل 
واألحجار لكي ال تصاب اآلليات بالكسر وخاصة 

آلة السلوجة.

4 -2 الطور المالئم للحش :
لكي يتوفر السيالج على قيمة غذائية عالية يجب 
األخضر  الكأل  يكون  حينما  العملية  هذه  إنجاز 
بالنسبة  مرتفعة.  غذائية  قيمة  على  متوفرا  نفسه 
للنجليات كالشعير والخرطال وما شابههما، يجب 
خزنها عند ظهور السنابل األولى في الحقل. أما 
وقت حش الذرة فيصادف الفترة التي تكون فيها 
حبوب الذرة على شكــــــل حليب أو عجين. أما 
البقوليات كالفصة والبرسيم و بوزغيبة، فأحسن 
الزهور  براعم  ظهور  يصادف  للحش  وقت 

األولى في الحقل.

3.4 - ملء المطمورة :
بالجرار  الكأل  ودك  المطمورة  ملء  عملية  إن 
درجة  ترتفع  ال  لكي  بسرعة  ينجز  أن  يجب 
ويجب ملء  المتتالية.  الكأل  في طبقات  الحرارة 
هذا  ألن  األطراف  من  أكثر  المطمورة  وسط 
يجر  أن  ويمكن  بسرعة  يهوي  بالذات  المكان 
مما  الجوانب،  عن  ويكشف  البالستيك  ألياف 
المطمورة.  داخل  إلى  الهواء  تسرب  إلى  يؤدي 

تخزين األعالف عن طريق السلوجة
بواسطة السلوجة، يمكن خزن الكأل لمدة طويلة تفوق السنة، بدون أن يفقد كثيرا من قيمته 
الغذائية. ولهذا تعتبر هذه الطريقة أنجع وسيلة لتخزين األعالف المنتجة أثناء المواسم الخصبة 
الستهالكها في الفترات التي يقل فيها العلف األخضر. زيادة على هذا فإن الكأل األخضر المخزن 

بهذه الطريقة مفضل لذا الماشية وكلفة إنتاجه معقولة.

تقنيات زراعية
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بالتراب  الكأل  تلويث  عدم  على  الحرص  ويجب 
إلى فساد وضياع  الملء والدك ألنه يؤدي  أثناء 

العلف المخزون.

4.4- تغطية المطمورة :
بعد دك المطمورة، يجب أن تغلق بصفة محكمة 
الهواء  يتسرب  ال  كي  بالستيكية  ألياف  بواسطة 
من  إما  طبقة  األلياف  فوق  وتوضع  داخلها  إلى 
البالستيك  غطاء  يثبت  لكي  التراب  أو  الرمل، 
الالزمة لكي  الكأل ويجب أخذ االحتياطات  على 
ال يحدث أي ثقب في البالستيك أثناء هذه العملية.

5.4- تصريف العصير :
كان  ما  كيف  المطمورة،  قعر  يحتوي  أن  يجب 
تصريف  من  تمكن  انحدار  أو  قناة  على  نوعها 
بقي  كلما  ألن  الكأل  دك  عن  المترتب  العصير 
الماء في داخل المطمورة كلما بقي الكأل معرضا 

للتعفن والتلف.

5- ماهي أنواع المزروعات القابلة للسلوجة ؟
قابلة  الكليئة  المزروعات  أنواع  بصفة عامة كل 
بعضها،  أن  إال  السلوجة  طريق  عن  للخزن 
على  تتوفر  الخاصة،  الكيميائية  لتركيبتها  نظرا 
كل  األنواع  بهذه  ونقصد  للخزن  أكثر  قابلية 
كراص  والسودان  والشعير،  كالذرة  النجيليات 
على  المحتوية  الخالئط  وكذا  والخرطال...، 
النجيليات، كالخرطال - بوزغيبية وشعير - جلبانة 
المزروعات  هذه  إلخ. كل   ... فول  وخرطال – 
تخزن بكل سهولة عن طريق السلوجة، ما عدى 
البقوليات كالفصة والبرسيم والنفل الفارسي إلخ، 
يصعب كثيرا خزنها الحتوائها على كميات مهمة 
من  ضعيفة  جد  وكميات  اآلزوطية  المواد  من 

المواد السكرية.
اليتأتى  بالسلوجة  األنواع  هذه  خزن  فإن  ولذا 
المخزون  الكأل  إلى  إال بعد إضافة مادة مصبرة 
والتي  مثال  الفوسفوري  والحامض  كالميالص 
من  جيد  سيالج  على  الحصول  يمكن  ال  بدونها 

البقوليات.

6.ماهي أنواع مطمورات الخزن ؟
يمكن أن تصنف أنواع المطمورات كالتالي :

- مطمورة على شكل حفرة: إنها مطمورة تحفر 
في أرض مستوية يكون في جانبيها منحدر يسمح 
المطمورة. ويتميز هذا  لداخل  بولوج الجرارات 
النوع من المطمورة بسلبيات ومساوئ نذكر من 
خزنها،  بعد  استخراج األعالف  صعوبة  بينها، 
المطمورة  من  الخروج  من  العصير  تمكن  عدم 
إلى  األمطار  مياه  تسرب  وإمكانية  دكها،  بعد 
الداخل. كل هذه العوامل تؤدي إلى تلف المخزون 
وتعفنه، لذا ينصح بتجنب استعمال هذا النوع من 

المطمورات.
- مطمورة خندق :تحفر في أرض منحدرة بحيث 
يستوي في أحد الجوانب قعر المطمورة مع سطح 
الخارج  إلى  العصير  إفراغ  يتم  لكي  األرض 
لكي  المطمورة  جوانب  بناء  ويستحسن  بسهولة 

يحد من فساد الكأل المحاذي لألطراف. 
- مطمورة “ممر:  مكونة من حائطين متقابلين 
مستوية.  أرض  على  المسلح  باألسمنت  مبنيين 
المالئمة  المطمورات  أحسن  النوع  هذا  ويعد 
بناء متينا وصلبا،  السلوجة ولكنه يتطلب  لعملية 
الكأل  عن  المتولد  الضغط  ثقل  تحمل  على  يقدر 
المطورة،  تشييد  تكلفة  من  يرفع  مما  المخزون 
اإلجمالية  التكلفة  على  ينعكس  الذي  الشيء 
في  بما  المقاييس  جميع  مراعاة  ويجب  للسيالج 
ذلك نسبة المنحدرات والمجاري. تعد المطمورة 
»ممر من أحسن المطمورات لخزن كميات كبيرة 

من الكأل إذا ما روعيت جميع شروط بنائها.
- مطمورة “عرمة أو تلية: على العكس من كل 
األنواع السابقة، فإن المطمورة على شكل عرمة، 
ال تتطلب أي بناء أو تشييد أو حفر. ويكمن سر 
نجاح هذا النوع في اختيار مكان بعيد عن مجرى 
السيالج  عصير  تصريف  من  ويمكن  المياه، 
ما  أو  بالتبن  المكان  هذا  بسهولة. ويغطى سطح 
شابهه لكي يفصل الكأل عن التراب كما يستحسن 
إحاطة العرمة ب’’باالت’’ من التبن لتسهيل إنجاز 
على طرفي  االنزالق  من  الحد  و  العرمة،  الكأل 

المطمورة.
ويعتبر هذا النوع من المطمورات أسهل وأرخص 
طريقة إلنتاج السيالج، لذا ينصح مربو الماشية 
الصغيرة،  للضيعات  بالنسبة  خاصة  باستعماله 
المراد  بالكأل  المزروع  الحقل  بالقرب من  وذلك 

خزنه.

حجم المطمورة
عدد  حسب  المطمورة  حجم  يحدد  عامة  بصفة 
رؤوس الماشية التي يتوفر عليها المربي، وكمية 

اآلليات  عدد  وأخيرا  خزنها،  يراد  التي  الكأل 
وطاقتها. و فيما يلي بعض األرقام التي يمكن أن 

يعتمد عليها الفالح لتحديد مقاييس المطمورة :
أمتار   2 إلى   1,5 يتعدى  أال  يجب   : العلو   -

لتسهيل استخراج السيالج .
الجرار  العرض : يجب أوال أن يسهل حركة   -
الكأل.  ودك  المطمورة  ملء  حين  والعربة 
العرض  أما  أمتار،   4 هو  األدنى  والعرض 
األقصى فيحدد حسب عدد رؤوس الماشية، وذلك 
لضمان استغالل سريع للمطمورة : 15 إلى 20 

سنتمترات من السيالج في اليوم.
والعرض  العلو  تحديد  : بعد  المطمورة  طول   -
حسب  المطمورة  طول  تقدير  للفالح  يمكن 

المساحة اإلجمالية من الكأل المراد خزنه،
أما بالنسبة للمربي الذي يتوفر على مساحة تفوق 
استعمال  فيستحسن  الكأل،  من  هكتارات   10
كبيرة  واحدة  مطمورة  بدل  أكثر  أو  مطمورتين 

يصعب ملؤها واستغاللها.

كيفية استعمال الكأل المخزون 
على  أسابيع  خمسة  بعد  السيالج  استغالل  يبدأ 
االحتفاظ  ويمكن  المطمورة،  غلق  من  األقل 
فتح  سنتين. وعند  أو  سنة  تفوق  لمدة  بالسيالج 
وطي  والتبن  التراب  إزالة  يجب  المطمورة 
مترين  أو  متر  مسافة  على  البالستيكية  األلياف 
من  المخزون  الكأل  يحفظ  لكي  المطمورة  فوق 
سقوط التراب عليه. ويبقى البالستيك مطويا إلى 
األعلى عدا وقت سقوط المطر. وقبل إعطاء الكأل 
التي  العفونات  أوال من  ينقى  للماشية،  المخزون 
عادة ما تكون في األماكن المتصلة بالهواء. وإذا 
ما فتحت المطمورة يجب االستمرار في استهالك 
 20 إلى   15 تناهز  وبسرعة  تدريجيا  الكأل 
وذلك  المخزون  نهاية  حتى  اليوم  في  سنتمترات 

لتفادي تعفن السيالج.

مديرية التعليم والبحث والتنمية
وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
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الفطر المسبب لجربا لتفاح يقضي فصل 
الشتاء بشكل رئيسي على األوراق المصابة 
المتساقطة على األرض ،ولكنه أيضا ًيقوم 
بالسبات الشتوي على البراعم النامية أو 
التقرحات على الخشبو. في بداية الربيع، 
يستأنف الفطر نموه ويبدأ في إنتاج البويغات 
الجرثومية ،والتي يتم تفريغها في وقت الحق 
وتنتشر لمسافات طويلة عن طريق الرياح 
.هذه الجراثيم تهبط على األوراق حديثة النمو 

والفواكه وتبدأ عدوى جديدة.   
تعتبر األجزاء الخارجية لبراعم الفاكهة التي 
لم تتفتح بعد أكثر األجزاء تأثرا ًبالجرب. ومع 
ذلك ،كلما نضجت الفاكهة أصبحت أقل تأثراً 
و عرضة لإلصابة بالمرض. البيئة الرطبة 
وفترة ترطيب األوراق أو الفواكه ضرورية 
النتشار العدوى .وتجدر الشارة إلى أن جميع 
أصناف التفاح هي حساسة للجرب ،ويعتبر 

أكثرها عرضة للخطر تفاح الجاال األحمر.

األهمية االقتصادية 
ُيعتبر مرض جرب التفاح من األمراض 
الوبائيّة وخصوصا ًفي مناطق زراعة التفاح 
ذات المناخ الرطب والحرارة المُعتدلة ،وفي 

الحاالت الشديدة يسبّب:    

  -تساقط األوراق المُصابة قبل أوانها.
  -تساقط األزهار قبل مرحلة العقد.
 - تشوّه الثمار الصغيرة وتساقطها.

 - إضعاف األشجار بشكل عام نتيجة اإلصابة 
وإعطاء براعم ثمرية ضعيفة للموسم الموالي 

.
  -خفض جودة ونوعيّة الثمار المُصابة.

  -حساسيّة الثمار المُصابة ألمراض التخزين 
أثناء تخزينها.

األعراض
تظهر األعراض األولية لجرب التفاح واضحةً 
في الربيع على شكل بقع دائرية صغيرة جدا 
ذات لون أخضر زيتوني على األوراق وعادة 
ما تكون على طول الوريد الرئيسي للورقة. 
و غالبا ما تتشوه األوراق المتأثرة وتسقط 
قبل األوان ،ويؤدي ذلك إلى تساقط األوراق 
بكميات ٍكبيرة في حالة العدوى الشديدة. أما 
على البراعم ،فإن العدوى تسبب تفتتها 
وتشققها حيث تصبح طريقا ًلدخول مسببات 

األمراض االنتهازية.
في ما يخص الفواكه ،تظهر بقع ٌمستديرة 
ذات لون ٍبني إلى بني داكن على السطح. 
وكلما تطور المرض أكثر ،فإنها غالبا ًما 
تتجمع وتتكامل وتصبح بقعا كبيرة ناتئة صلبة 

ومتجعدة ،مما يقيد نمو الثمار ،ويؤدي إلى 
تشويه وتشقق الجلد الذي يظُهر محتويات 

الثمرة.
ال تؤثر الهجمات الخفيفة على جودة الفاكهة 
بشكل ملحوظ. ومع ذلك ،فإن الجرب يمكن أن 
يعُرض الفواكه لمسببات األمراض االنتهازية 
والتعفن ،والحد من مدة التخزين وجودة 

الثمار.

الظروف المساعدة 
وأولها تواجد أبواغ الفطر في الضيعة على 
األوراق المتساقطة أو األغصان اليابسة 
أو حتى الفواكه المحنطة .ويظهر المرض 
مباشرة بعد التساقطات المطرية األولى والتي 
تشكل العامل األساسي لحدوث اإلصابة 

األولى داخل الضيعة.
ومن الظروف المساعدة أيضا على استقرار 
المرض الفطري ،تزامن الزخات المطرية 
مع مراحل نمو التفاح الحساسة) بين انتفاخ 
البراعم النباتية واالزهارية و بداية األزهار 
عموما .(أما الظروف المناخية األخرى 
فتلعب دورا رئيسيا في انتشار الفطر بالضيعة 
خصوصا الرياح .و تتطلب اإلصابة بالفطر 
ظروفا خاصة( درجات الحرارة ومدة 
اإلماهة )ليستقر المرض باألوراق و الفاكهة 

مكافحة االفات

مرض جرب التفاح
وكيفية مقاومته

ينتشر مرض جرب أو تبقع التفاح في جميع انحاء العالم، وتختلف شدته من موسم إلى آخر وربما من منطقة إلى أخرى 
في نفس الموسم وذلك تبعًا لمدى مالءمة العوامل البيئية لحدوث اإلصابة خالل فصل الربيع وأوائل الصيف. ويعتبر 
الجرب من أخطر أمراض التفاح إذ أن الخسارة الناتجة عنه تفوق الخسائر الناتجة عن أي مرض آخر، إذ تؤدي اإلصابة به إلى 

انخفاض المحصول وتدني رتبة الثمار وانخفاض قدرتها التخزينية وإلى فقد المجموع الخضري للشجرة.
تشويه  وبسبب  بالمرض  الثمرية  حواملها  إصابة  بسبب  للثمار  المبكر  السقوط  نتيجة  المحصول  انخفاض  ويحدث 
تغطي  عندما  الشديدة  اإلصابة  حاالت  في  الخضري  المجموع  في  الفقد  ويحدث  نموها.  واكتمال  انتظام  وعدم  الثمار 
فشل  عنه  ينتج  قد  الذي  الشجرة  ضعف  إلى  األحوال  أغلب  في  الفقد  هذا  يؤدي  إذ  الورقة  سطح  معظم  الجرب  بقع 

تكوين البراعم الزهرية، وربما فشل الحمل في الموسم التالي.
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أو أجزاء أخرى .لذلك تعتبر الفترة الزمنية 
بعيد سقوط األمطار جد حساسة في ظهور 

المرض وانتشاره بالبستان.

نصائح عملية
لتفادي اإلصابة 

نظرا لخطورة مرض تبقع التفاح خصوصا 
على جودة اإلنتاج وبالتالي قيمته التسويقية، 
ينصح الفالح بالتدخل الوقائي لحماية ضيعته 
من استقرار المرض وانتشاره بها .ويتطلب 
نجاح مكافحة جرب التفاح نهجا متكامال 
يعتمد على األصناف المقاومة ،والممارسات 
الزراعية الجيدة ،واستخدام المبيدات العضوية 

و الكيماوية.

زراعة أصناف ٍقوية أقل حساسية: 
هناك العديد من أصناف التفاح المقاومة 
لجرب التفاح ،ولكن جميع األنواع المُنتشرة 
حاليا ًواألكثر استهالكا عبر العالم  إما أنها 
متوسطة أو عالية القابلية لإلصابة بجرب 

التفاح.

الممارسات الوقائية 
استنادا ًلما سبق يمكن القول بأنه للوقاية من 

المرض ولمقاومته يجب إتباع اآلتي:

أوال :ًبالنظر إلى أن اإلصابة األولية في 
الربيع تنتج عن الجراثيم المشتية على 
األوراق المتساقطة أو األفرع المصابة البد 
من التخلص من مصادر اإلصابة األولية 

وذلك بإتباع اآلتي:
التخلص من األوراق المتساقطة وذلك بإتباع 

الطرق اآلتية:
 -جمع األوراق المتساقطة وحرقها 

 -طمر األوراق المتساقطة بحراثة عميقة 
 -رش األوراق المتساقطة على أرض البستان 
بمادة محلول اليوريا %5 لتسريع تحللها 

وعرقلة دورة حياة الفطر. 
وبالنظر النتقال الجراثيم بواسطة الهواء 
البد من القيام بهذه العملية بشكل جماعي أي 
يقوم كافة المزارعين في المنطقة الجغرافية 
الواحدة بهذه العملية متعاونين للحصول على 

الفائدة القصوى العملية.
 -إزالة األفرع المصابة والتخلص منها وذلك 

بتقليمها عن األشجار وجمعها وحرقها كما أنه 
اليجوز إلقاء مخلفات التقليم في البستان بل 

يجب جمعها وحرقها.

ثانيا : ًبالنظر إلى  أن الرطوبة تعتبر عامالً 
أساسيا ًفي إحداث اإلصابة يجب إتباع اآلتي: 
يجب أن تكون المسافات بين األشجار   -

مناسبة وعدم زراعة األشجار متزاحمة. 
التجنب الكلي لزراعة محاصيل أخرى في   -
بساتين التفاح .إذ لوحظ أن المزارعين يقومون 
بري هذه الزراعات على فترات متقاربة مما 

يزيد من الرطوبة حول األشجار. 
 -أن يكون تقليم األشجار مناسبا ًلتهوية جيدة 
وأن ال تترك الفروع على األشجار متشابكة 

ومتزاحمة كما لوحظ في بعض البساتين. 
 -اختيار المواقع الجيدة التي توفر أكثر من 
ست ساعات من ضوء الشمس في اليوم 

الواحد، 

تحديد فترات العدوى
أن درجات الحرارة المالئمة لحدوث العدوى 
تتوفر في بعض المناطق خالل معظم أيام 
فصول الربيع والصيف والخريف ولذا يبقى 
عامل التبلل هو العامل األساسي لحدوث 
اإلصابة .واالتجاهات الحديثة في مقاومة 
المرض هو رش األشجار بالمطهرات 
الفطرية العالجية فورا ًبعد حدوث فترة 
عدوى ,ولتحديد فترات العدوى البد من توفر 
محطات أرصاد جوية في مناطق زراعة 
التفاح مزودة بمقاييس خاصة بالحرارة 
وأخرى بالرطوبة يتم بواسطتها تحديد فترات 
العدوى لتنبيه المزارعين إلى القيام بعمليات 

الرش فور حدوث هذه الفترات.
بالنسبة للفالح الذي ال يتوفر على هاته 
المعلومات فإنه في حال حدوث مطر أو 
ضباب أو ندى لفترة معينة فإنه استنادا ًعلى 
طول المدة يمكنه أن يقرر فيما إذا كانت الفترة 
كافية لحدوث العدوى ليقوم بعملية الرش .كلما 
كان الرش أبكر كلما كانت النتائج أفضل ولذا 

يتوجب على مزارعي التفاح اآلتي: 
 •عدم االعتماد على شخص يقوم بعملية 
الرش لكافة بساتين التفاح في المنطقة ألنه من 
المستحيل عليه رش كافة هذه البساتين ضمن 

المدة المحدودة والقصيرة طبعا.ً
 •أن يكون لدى كل مزارع مرشه الخاص 

جاهزا ًليقوم بعملية الرش فورا ًودون انتظار. 
 •أن تكون المطهرات الفطرية التي سيستعملها 
متوفرة لديه دائما ًودون الحاجة إلى االنتظار 
لتأمينها من السوق الذي قد ال تتوفر فيه أحياناً 

في تلك الفترة الحرجة.

المكافحة البيولوجية
إذا كانت مستويات اإلصابة مرتفعة في 
الموسم السابق ،فيمكن رش المبيدات الفطرية 
التي تحتوي على النحاس السائل لعرقلة النمو 
الفطري على الشجرة خالل فصل الشتاء. 
رش محلول الكبريت فعال جزئيا ًفقط ضد 
جرب التفاح .ومع ذلك ،تتوفر المحاليل التي 
تحتوي على الكبريت للتحكم العضوي بهذا 

المرض خالل موسم النمو.

المكافحة الكيميائية
عند بلوغ المراحل االنباتية الحساسة تبقى 
المعالجة الكيماوية ضرورية خصوصا إذا 
تزامنت مع تساقطات مطرية هامة وفترات 
ساخنة .كما ينصح تكرار المعالجة عند 
مرحلة تكون الفاكهة خصوصا في الضيعات 
التي شهدت في الموسم الفارط إصابات هامة 
بمرض التبقع .ويستحسن الحفاظ على برنامج 
المراقبة والمعالجة حتى دخول فصل الصيف 
حيث تصبح الحرارة المرتفعة عامال مانعا 

الستقرار المرض أو انتشاره.  
نشير هنا الى ضرورة اختيار نوعية المبيد 
الفطري حسب حاالت االصابة و الظروف 

المناخية ،حيث نفرق بين: 
 -مبيدات اللمس : تستعمل وقائيا تفاديا 
لإلصابة وبتكرار من 05 الى 08 أيام حسب 

الخطورة و المناخ،
 -مبيدات داخلية و غير جهازية : تستعمل 
لحماية األوراق من الداخل ضد دخول الفطر 

و تطوره،
 -مبيدات جهازية : لها دور عالجي من 
األنسجة الداخلية و ينصح استعماله بشكل جد 
محدود خالل الموسم إال في الحاالت الصعبة. 
من المهم أيضا ًالتأكد من استخدام مبيدات 
فطرية من مجموعات كيميائية مختلفة لتجنب 

تطور المقاومة لدى الفطر ضد مبيد ٍمعين.
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 الرصد و التقصي
منذ مرحلة التبرعم وحتى مرحلة القطاف يوصي 
الخبراء بالقيام بعملية فحص وتقص شاملة 
لمجموع األشجار ولو لمرة واحدة في األسبوع، 
مع االهتمام بشكل خاص باألصناف الحساسة 
حيث تظهر عموما ًأولى أعراض األمراض  .كما 
أنه مطلوب من المزارعين أيضا ،ًمتابعة معطيات 

األرصاد الجوية بشكل منتظم. 
إن تدخال ًمركزا ًعند بداية اإلصابة ،يسمح 
بتحقيق أفضل سيطرة على المرض .وهنا تجدر 
اإلشارة إلى أن نجاح المكافحة بالمبيدات يجب 
أن يستند على برنامج مالئم لمختلف اإلكراهات) 
الحيوية منها وغير الحيوية (التي بإمكانها التأثير 
على تطور أشجار العنب .ويجب أن تراعي هذه 
المقاربة ،في نفس الوقت ،األهداف على مستوى 
الجودة واإلنتاجية من ناحية ،و المحافظة على 
البيئة وعلى صحة المستهلك من ناحية أخرى، 
وذلك من خالل أسلوب مكافحة كيماوية بأدنى حد 

من التدخالت.

الوقاية
هناك عدة وسائل وقائية يمكن اللجوء إليها من 

أجل تقليص مخاطر اإلصابة باألمراض:  
  - اختيار  أصناف عنب أقل حساسية.

  - توجيه شمال - جنوب  لخطوط العنب
 -استخدام االنحدار الطبيعي لألرض لتصريف 

المياه ومنع تجمعها. 
 -التقليم المناسب يسهل سريان الهواء ،مما يسهل 
الجفاف السريع للمجموع الورقي و كذلك تسربا 

جيدا للمبيد داخل الغطاء الخضري.
 -إزالة مخلفات عملية التقليم وخدمة التربة في 

فصل الربيع. 
 -إتالف ودفن  المخلفات التي تشكل ملجأ 

للفطريات المسببة لألمراض ،للحد من تكاثرها.
 -وضع برنامج مدروس للمكافحة بالمبيدات.

 -إزالة األعشاب الضارة بشكل جيد.

مرض البياض الزغبي أو 
الملديو

يهاجم مرض البياض الزغبي مختلف أجزاء 
الدالية :الفروع ،األوراق ،الفتالت و العناقيد. 
ويقضي فترة الشتاء على شكل بويغات( جراثيم) 
على األوراق الميتة . ويشكل تواجد المياه الجارية  
العامل األساسي في تطور و انتشار المرض ،كما 
أن تطاير الماء و الوحل بسبب األمطار القوية 

يعمل على نقل األبواغ فوق األوراق.
في بدايات الموسم يجب مراقبة ظهور بقع زيتية 
المظهر على سطح األوراق ،و زغب أبيض على 
جهتها السفلى ، و خاصة في المناطق الرطبة من 
البستان (تربة ثقيلة ،أحواض ،صرف سيئ للمياه، 

مجموع ورقي كثيف)  ,...و المناطق الظليلة.
 و حين تكون اإلصابة حادة ،فإنها تتسبب في 
خسائر مهمة في اإلنتاج و في تأخر نضج العناقيد، 
و حبات عنب فقيرة من حيث السكريات و 
األحماض ،إضافة إلى اضطراب في عملية نضج 
األفرع الخشبية ،مما يؤدي إلى تأخر التبرعم  في 

الموسم الموالي.
و ينطلق برنامج المكافحة مباشرة بعد ظهور 
األعراض األولى للمرض (البقع األولى) و يستمر 
طيلة الدورة الزراعية ماعدا أثناء فترة اإلزهار 

حيث يجب أن تتوقف المعالجة الكيماوية.
تعتمد  وثيرة العمليات و موعدها على:

-الظروف المناخية اللحظية.
-المراحل الفينولوجية( مثل اإلزهار ،التوريق، 

اإلثمار)
-الوضعية البيئية لألرض المراد معالجتها.

و قبل ظهور المرض ،يمكن اللجوء إلى استخدام 
مبيدات  من النحاس  كإجراء وقائي ،لكن عند 
اكتشاف الفطر داخل البستان ،فإن في متناول 
الفالح باقة عريضة من المواد الفعالة توفر فعالية 

مكافحة االفات

أخطر 3 أمراض فطرية تصيب 
العنب: أعراضها وطرق مكافحتها

بساتين العنب ُعرضة لإلصابة بالعديد من اآلفات واألمراض التي ُتضعفها، و يعتبر البياض الزغبي (المليديو 
)والبياض الدقيقي( لويديوم( والعفن الرمادي (البوتريتيس)، أهم األمراض التي تصيب أشجار العنب بالمغرب 

بما تسببه من خسائر على مستوى المردودية والجودة. وتتفاوت خطورة اإلصابات ،حسب األعوام، وفق عوامل 
متعددة كالظروف المناخية، وحجم جراثيم العدوى المتواجدة إلى جانب درجة حساسية األصناف المزروعة. إن 

التحديد السريع والصحيح لهذه األمراض أمر أساسي من أجل الوقاية من انتشار العدوى بشكل خطير.
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جيدة في المعالجة.
إن احترام البيانات المكتوبة على البطاقات 
الالصقة على المبيدات أمر بالغ األهمية ،هذا إلى 

جانب ضبط وثيرة عمليات المكافحة حسب:
-مراحل تطور  األشجار.

-المتابعة و المالحظات المسجلة  بخصوص  
بستان العنب.

-أنواع آالت الرش.
-التوقعات الجوية.

-أنواع المبيدات المراد استعمالها.
-مخاطر ظهور أو تطور الفطر المستهدف.
-مخاطر تطور ظواهر مقاومة لدى الفطر.

البياض الدقيقي )لويديوم(
يعتبر البياض الدقيقي مرض العنب األكثر انتشارا 
عبر العالم و يتسبب فيه فطر يتأثر في تطوره 
باألجواء المضببة الدافئة و الرطبة .و يهاجم هذا 
المرض جميع األجزاء الخضراء خاصة األوراق 
و األفرع الغضة و العناقيد الفتية أثناء اإلزهار و 
النضج( تحول حبات العنب إلى لونها النهائي،) 
و لكن حدته تختلف حسب المناطق و األصناف 
.يظهر على األجزاء المصابة بالمرض غشاء 
دقيقي أبيض اللون يكون أكثر وضوحا على 
األوراق و األفرع الخشبية الفتية .و في أواخر 
المرض تتشوه األوراق و تظهر على وجهها 
السفلي بقع غبار متناثرة رمادية إلى سوداء اللون 
و عند اإلزهار ،تؤدي إلى جفاف بذور العنب ثم 
إلى تساقطها .و هكذا ،تصبح الغلة مهددة بشكل 

كامل.
و على مستوى العناقيد ،تميل حبات العنب إلى 
الصالبة ،بل إلى توقف نمو قشرة الجزء المصاب، 
في حين يستمر باقي الحبة في التطور بشكل 
عادي مما يؤدي إلى انفجار الحبة  ،كما يشكل 
مدخال لطفيليات أخرى ،خاصة البوتريتيس . و 
الواقع أنه لم تفلح كل محاوالت اعتماد ممارسات 
نباتية مختلفة في مواجهة هذا المرض ،و بالتالي 
فإن محاربته تتم بشكل رئيسي عبر استخدام 

مجموعات كبيرة من المبيدات ،منها:
-مبيدات مالمسة :إن المعالجات الوقائية بتركيبة 
أساسها الكبريت القابل للبلل أو من خالل التعفير 

(نثر) بالكبريت عند مراحل محددة تعطي نتائج 
ممتازة .و يجب أن يتم ذلك بعد التبرعم و أثناء 
اإلزهار (التعفير فقط بمسحوق الكبريت) و في 
مرحلة التطور المتقدم للعناقيد و مرحلة بداية 
تالمس حبات العنب في ما بينها .و لإلشارة، 
فإن الستعمال الكبريت مفعول وقائي أيضا 
من  أمراض اإلكسكوريوز ،و العفن األسود و 
األكاريوز و اإليرينوز؛ إال أنه ال يكون له أي 
تأثير بعد ظهور المرض ،لتبقى المبيدات الفطرية 

وحدها فعالة.
 -المبيدات الفطرية : عند ظهور الفطر على 
أجزاء  من النبتة ، فإن هناك مجموعة من المواد 
الفعالة و العائالت الكيماوية  متوفرة في السوق، 

حيث يتيح تطبيقها فعالية جيدة تجاه هذا الفطر.

العفن الرمادي 
البوتريتيس

في ظروف الرطوبة و الحرارة الكافية ،تكون 
اإلصابة بفطر البوتريتيس شديدة جدا على جميع 
أجزاء  شجرة العنب . و رغم أن مرض العفن 
الرمادي الذي يسببه هذا الفطر ،يصيب األوراق و 
النورات الزهرية و األفرع الخشبية ،فإن اإلصابة 
األكثر حدة هي التي تمس العناقيد أثناء نضجها، 
حيث تفقد الحبات المصابة عصارتها التي تسيل 
على الحبات المجاورة مما يساعد على تطور 
المرض ليشمل العنقود كامال ،خاصة في حالة 
اإلصابة الشديدة و في ظل ظروف ممطرة .و 
تتالصق الحبات المصابة مكونة كتلة رمادية 
متماسكة ،في حين أنه في حالة الجو الحار و 

الجاف ،يؤدي المرض إلى جفاف حبات العنب.
و في جميع األحوال ،و عند غياب أي إجراء 
وقائي سابق ،فإن اإلنتاج بالكامل يكون مهددا. 
و لهذا فإن الجمع بين اإلجراءات الوقائية و 
الكيماوية أمر ضروري لمحاربة البوتريتيس على 

عناقيد العنب.
من بين الوسائل التي تسمح بتجنب أو إعاقة عدوى 

فطر البوتريتيس على عناقيد العنب يمكن ذكر:
 - السيطرة على  حيوية الشجرة من خالل 

إضافات مدروسة من السماد األزوتي.
 -الحد من الجراح التي تصيب حبات العنب:  

وخزات الزنابير ،هجمات العصافير ،إزالة ما 
أمكن من الحبات المتعفنة و مكافحة البياض 

الدقيقي.
- تهوية جيدة للعناقيد ،و للمجموع الخضري.

- تقليم و تدعيم مالئمين.
هدا إضافة إلى أنه من المطلوب من المزارع 
برمجة عمليات مكافحة بتركيبة على أساس من 

النحاس لكبح تطور البوترتيس.
فيما يخص المكافحة الكيماوية يجب توخي 
اللجوء إلى المكافحة الكيماوية بداية أثناء المراحل 
الفينولوجية التالية :نهاية اإلزهار -بداية العقد، 
مرحلة بداية تالمس حبات العنقود و شهر قبل 
القطاف .و لن يكون تطبيق المبيدات فعاال إال في 

حالة االستهداف الدقيق للمناطق المعنية  أي
العناقيد.

نصائح من أجل
مكافحة ناجحة:

من أجل إنجاح العمليات الصحية للعنب ،فإنه 
مطلوب من المزارعين اتخاذ تدابير وقائية أو 
زراعية بإمكانها الحد من تطور مختلف الطفيليات 
من جهة ،و توفير الظروف المناسبة لمكافحة 
كيماوية جيدة و نفاد جيد للمبيدات .و لعل أهم 

اإلجراءات هي:
-إزالة جميع األغصان الشرهة و النموات من 
قاعدة سيقان الدالية و التي تشكل مكانا مواتيا 

إلنشاء بؤر أولية.
-العناية بالمجموع الخضري للدالية و على طول 

الصفوف لتسهيل استهداف الرش.
-تكييف التسميد مع حيوية متوازنة.

-منع تطور األعشاب الضارة بين أقدام شجيرات 
العنب.

-تطوير عملية تصريف المياه في المناطق التي 
يصعب فيها ذلك) تربة سيئة الصرف.(

-تجنب جروح حبات العنب.
-إستهداف دقيق لألجزاء المراد معالجتها.

-إستعمال آليات مكافحة مناسبة و مضبوطة.
-الحرص على إنجاز عملية رش جيدة.

أخطر 3 أمراض فطرية تصيب 
العنب: أعراضها وطرق مكافحتها
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تقنيات زراعية

هذا المقال سيحاول التطرق إلى عالقة 
استخدام المبيدات بالعوامل الجوية مع وصف 
كيفية تأثير هذه العوامل، و تحديد اإلجراءات 
الالزمة لمالءمة عمليات رش المبيد مع 
ظروف اللحظة، و ذلك بهدف تحسين فعالية 
المعالجة و تقليص ضياع المبيد، و تحسين 
طريقة إستعماله من أجل إنجاح عملية المكافحة 
 .كما يتطرق المقال أيضا إلى كيفية إستخدام 
أجهزة بسيطة في غاية األهمية بالنسبة ألي 

ضيعة لتقدير الظروف الجوية محليا.

سرعة الرياح
تعد الرياح العامل األساسي الذي يجب 
مراعاته لتجنب إنحراف قطرات المبيد .فكلما 
كانت الريح قوية كلما كان اإلنحراف أكبر 
وكلما تغير حجم القطرات حال خروجها من 
فوهات الرش .إن اتجاه الريح هو الذي يحدد 

فعليا المآل النهائي لقطرات المبيد، هل هو 
الوصول إلى الهدف المقصود أم االنحراف 
إلى وجهات أخرى غير مستهدفة ( بحيرات 
، أنهار، زراعات أخرى، مراعي، فضاءات 
يرتادها الناس، مباني...الخ)، كما أن قوة 
الريح هي التي تحدد المسافة التي ستقطعها 
الجدول  القطيرات قبل الوصول إلى الهدف. 
1يعطي فكرة عن احتماالت االنحراف 
حسب سرعة الريح، ويوضح  إمكانية تطبيق 

المبيدات من عدمه.
يجب أن نتذكر دائما التأثير الكبير للرياح 
في حالة الرش الموجه للمبيدات، حيث يلزم 
توجيه الفوهات بشكل يقود المبيد المقذوف في 
اتجاه المجموع الورقي للشجرة و ليس فوقه .و 
يمكن القيام بعمليات الرش حتى عند سرعات 
تقترب من الحدود المشار إليها للرياح بشرط 
تقليص المسافة بين الفوهات و الهدف و /أو:

 -استخدام فوهات مدعومة بآلية خاصة للحد 
من اإلنحرافات؛

 -ضبط الفوهات إلنتاج قطرات كبيرة الحجم؛
 -السير بسرعة بطيئة.

و في حالة إنعدام مثل هذه اإلمكانيات، يمكن 
اإلقتصار في تطبيق المبيدات على األوقات 
الهادئة أو الرجوع إلى تعليمات مصنع العتاد 

أو المبيد.

درجة الحرارة
بصفة عامة، تتم عملية إمتصاص النبتة 
للمبيدات بشكل أمثل عندما تكون درجة 
الحرارة تتراوح بين 5 و 20 درجة مئوية.  
و حتى يتم األمر بفعالية عالية، يجب تطبيق 
المبيد عند درجة حرارة محيطة منخفضة 
و رطوبة نسبية مرتفعة، للحد ما أمكن من 
إنحرافات قطرات المبيد أو تبخرها و ضمان 
تغطية جيدة للزراعة و بكميات أكبر .الهواء 
الساخن و الجاف يزيد من مخاطر ضياع 
المبيد عن طريق تبخر القطيرات أو تقلص 
حجمها أكثر فأكثر أو تحولها إلى مجرد 

جزيئات مكثفة من المبيد.
و الواقع أن هناك عوامل كثيرة أخرى لها 
عالقة بانحراف اتجاه قطيرات المبيدات 
و وصولها إلى الهدف المحدد، نذكر منها 
الكيميائية للمبيد، طريقة الرش و  التركيبة 
و يمكن القول أن أفضل  حجم القطيرات . 
أوقات رش الزراعة بالمبيدات هو الصباح 
الباكر، غير أن الفترة األقل إضرارا بالنحل 

هي بالتأكيد فترة المساء أو ليال.

 توصيات تطبيق المبيدات
حسب أحوال الطقس

تعتبر كل من سرعة الرياح واتجاهها  و الحرارة و الرطوبة إضافة إلى التساقطات المطرية، من 
العوامل المهمة ذات التأثير البالغ على وصول قطيرات المبيد إلى الهدف المحدد و بالتالي نجاح عملية 
المكافحة الكيميائية. وإذا  كان من غير الممكن التحكم في هذه العوامل، فإنه باإلمكان تحقيق نتائج 
جيدة استنادا إلى قياسات و إجراءات دقيقة. و من أجل ذلك، يكفي معرفة التوقعات الجوية المحلية 

و العمل على تكييف طريقة استخدام المبيدات مع التقلبات الجوية.
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 توصيات تطبيق المبيدات
حسب أحوال الطقس

إضافة إلى ما سبق، يجب اإلشارة إلى أن لكل 
مبيد مساحة معينة من درجات الحرارة تكون 
فعاليته عندها مثالية .فعلى سبيل المثال، يمكن 
إستعمال مبيد عند درجات حرارة تتراوح بين 
 12و 20 درجة مئوية .كما يمكن تطبيق 
مبيد حشري من عائلة المبيدات الفوسفورية 
العضوية و مبيدات الكاربامات عند حرارة 
تتجاوز 15 درجة مئوية، في حين ال يجب 
إستخدام مبيدات الكلورينات العضوية حين 

تتجاوز الحرارة الدرجة 25 مئوية.
إذا  المبيدات  رش  تجنب  يجب  عام،  بشكل 
درجة   30 من  أعلى  الحرارة  درجات  كانت 

مئوية.

عامل الرطوبة 
يعتبر عامل الرطوبة في غاية األهمية 
بالنسبة للمبيدات الورقية لما لها من تأثير 
على تبخر القطرات .ففي حالة الجو الجاف 
تتبخر القطيرات الصغيرة حتى قبل أن تلمس 
النباتات، في حين يتقلص حجم القطيرات 
األكبر مما يجعلها أكثر عرضة لالنحراف 
عن الهدف .و يفضل رش المبيد صباحا أو 
في المساء حيث تكون نسبة الرطوبة أعلى 
من 60 %، لكون هذا المستوى يسهل تسرب 
المبيد لداخل األوراق و يمنع تبخر القطرات 

أو إصابة النباتات المعالجة بالحروق.

الندى
ينصح بعدم تطبيق المبيد في حالة الندى الكثير 
لتفادي عملية الغسيل، بالمقابل يساعد الندى 

الخفيف على تسرب المبيد إلى داخل الورقة. 

التساقطات المطرية
هل يجب إعادة تطبيق المبيدات بعد سقوط 
األمطار، و انطالقا من أي كمية؟ غير أن 
الرد على هذا السؤال ليس بديهيا أبدا إذ ليس 
لجميع المبيدات نفس القدرة على الثبات على 
الزراعة في مواجهة األمطار التي قد يكون 
تأثيرها إيجابيا أو سلبيا على عملية رش المبيد 
 .فحسب الحالة، فإن سقوط األمطار بعد الرش 
بفترة قصيرة قد يؤدي إلى غسل األوراق من 
المبيد و نقله إلى التربة و بالتالي إلى إضعاف 
فعاليته؛ و بالمقابل، قد  تؤدي األمطار إلى 
المساعدة على توزيع المبيد بشكل أفضل على 
الهدف، و إن كان يجب عدم التعويل على 
هذا التأثير الهامشي لضمان انتشار جيد للمبيد 
على الزراعة .ولعل  بعض مبيدات العمق 
تكون أكثر فعالية مع سقوط األمطار، غير أنه 
يجب الحرص على أن تؤدي مهمتها و تتحلل 

قبل الوصول إلى المياه الجوفية.
و في كل األحوال، فإنه يجب الحرص دائما 

على:
• معرفة التوقعات الجوية و تأثيرها على 	

المبيد المراد استخدامه.
• تجنب رش المبيد على األوراق و هي مبللة 	

بالمطر أو الندى، ما عدا في حالة توصية 
الشركة المنتجة بالعكس.

• تجنب إغراق األوراق بالمبيد ألن الكميات 	
الزائدة ستنتقل في النهاية إلى التربة.

عمليا، ال يتم إعادة تطبيق المبيد في حالة 

تساقطات مطرية أقل من 10 مم بعد بضع 
(أكثر من4   ساعات من العملية األولى 
غير أنه و لتجنب حالة الشك و  ساعات). 
تفادي غسيل المبيد، فإنه ينصح باالمتناع 
نهائيا عن أي مكافحة كيماوية أثناء المطر أو 

عند توقع سقوطه.

مراقبة أحوال الطقس 
المبيدات  الستخدام  المناسبة  األيام  معرفة  إن 
الصحي  الحقل  بين  فرًقا  يحدث  قد  واألسمدة 
يجب معرفة و تتبع  الصحي.  غير  والحقل 
التوقعات الجوية سواء قبل تطبيق المبيد 
إو حتى أثناء العملية .و من أهم الخطوات 
االحتياطية التي ال يجب إغفالها أبدا، ضرورة 
قراءة الورقة التقنية المرافقة للمبيد لالطالع 
على التعليمات المتعلقة بالحرارة المناسبة 
و السرعة؛ مع العلم أن هذه المعلومات ال 
تشكل إال عنصرا واحدا من العناصر الواجب 
مراعاتها عند اتخاذ قرار تطبيق المبيد من 
عدمه.  و الواقع أن على كل فالح منشغل 
بحماية مزروعاته، تتبع و مراقبة األحوال 
الجوية و تسجيل المعطيات المحلية من خالل 
االستعانة بمحطة أرصاد ثابتة أو محمولة. 
فعن طريق محطة رصد محمولة يمكن قياس 
مستوى الحرارة والرطوبة النسبية للهواء، و 

سرعة الرياح بإجراءات بسيطة و سريعة.

القائم  الذكي  للتخطيط  يمكن  فإنه  وهكذا 
على مراقبة الطقس منع التطبيقات المهدرة 

لمبيدات اآلفات واألسمدة. 



صورة 1: مخاطر املبيدات على صحة اإلنسان 

الرئيسية  األهمية  فإن  ذلك  من  وبالرغم 
ما  إلى  ترجع  النبات  تغذية  في  للبوتاسيوم 

يلي:
1 - عنصر مهم للجذور واللحاء والبراعم 

واألوراق الخضراء والثمار.
2 -  عنصر جوهري وأساسي لحياة النبات.

في  القائم  الحساس  التوازن  -  يحدث   3
خاليا النبات بين البوتاسيوم والصوديوم.
4 -  ينظم الضغط األسموزي بالخاليا.

التبلل  على  الخاليا  قابلية  من  -  يزيد   5
واالنتفاخ واللزوجة.

النبات على االحتفاظ  قدرة  -  يزيد من   6
بالماء وتحمله للجفاف المؤقت بشكل أفضل 
الماء  تبخر  يزداد  البوتاسيوم  نقص  وعند 

وتفقد خاليا النبات ضغط االنتفاخ والتبلل.
ملوحة  مقاومة  على  النبات  -  يساعد   7

التربة ومياه الري.

مقاومة  على  النبات  قدرة  من  -  يزيد   8
الحرارة المرتفعة.

مقاومة  على  النبات  قدرة  من  -  يزيد   9
التجمد والصقيع.

10 - يساعد النبات على مقاومة الظروف 
المحيطة غير المالئمة.

التركيب  نشاط  فعالية  من  يزيد   -  11
الضوئي.

12 -  يزيد من فعالية االكسدة.
عنصر  حركة  سرعة  على  يساعد   -  13
الحديد في أنسجة النبات ويزيد من فعاليته.

14 - يلعب دوراً مهماً وكبيراً في عمليات 
تبادل المواد داخل الخاليا.

البروتين  نسبة  زيادة  على  يساعد   -   15
والنشا في الحبوب وفي البطاطس عن طريق 
مشاركته في تبادل األزوت والكربوهيدرات 
تكوين  يتوقف  البوتاسيوم  نقص  وعند   -

يحدث  لذلك  ونتيجة  النبات  في  البروتين 
اختالل في التبادل الكلي للألزوت.

16 - يشترك في فعاليات تركيب السكريات 
االوراق  من  جريانها  حركة  من  ويسرع 
الى األعضاء األخرى ويساعد على زيادة 
السكر  و شمندر  الفواكه  في  السكريات 

وقصب السكر
العمليات اإلنزيمية  يتحكم في جميع   -  17
التي تشارك  اإلنزيمات  فعاليات  ويزيد من 
انزيم  وبخاصة  الكربوهيدرات  تبادل  في 
السكريز وانزيم االميليز وهذا يوضح قدرة 
درنات  في  النشا  تراكم  علي  البوتاسيوم 
الشمندر  في  السكريات  وتراكم  البطاطس 

السكري والثمار الجذرية.
18 - يزيد من انتاج االحماض العضوية.

في  الدهون  كمية  زيادة  على  يعمل   -  19
المحاصيل الزيتية ويحسن نوعيتها.

مكافحة االفات

 أهمية عنصر البوتاسيوم
في تغذية النبات

البوتاسيوم ثالث العناصر المعدنية الضرورية واألساسية المهمة لتغذية النبات )العنصران األخران هما 
األزوت والفوسفور( – ويختلف عنصر البوتاسيوم عن األزوت والفوسفور فيما يلي:

 - يوجد على صورة أيونات داخل خاليا النبات.
 - يوجد على صورة أمالح ذائبة في العصير الخلوي.
 - يوجد على صورة مواد غير ذائبة في السيتوبالزم.

 - ال يدخل في تركيب أي من المركبات العضوية في النبات. 
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العناصر  تطور  علي  يساعد   -  20
الليفية  الميكانيكية والحزم الوعائية والحزم 
النبات  ومقاومة  السيقان  ثبات  يحسن  مما 
لزيادة  ضروري  فهو  والسقوط  لالنحناء 

صالبة سيقان النبات.
الكتان  ألياف  ونوعية  كمية  يحسن   -  21

والعنب والقطن.
النمو  تنشيط  في  حيوي  بدور  يقوم   -  22
الخضري والثمري حيث يعمل على ما يلي:

أ- التبكير في التزهير.
ب - زيادة نسب العقد. 
ج- يمنع تساقط الثمار. 

د - التبكير في نضج الثمار وزيادة حجمها 
ولونها. 

في  كما  الثمار  تشقق  حدوث  يقلل  هـ- 
الطماطم والحوامض. 

23 -  يعطي محصوال مبكرا وانتاجا وفيرا 
.

24 -  يزيد من قدرة الثمار علي التخزين 
والنقل وقابليتها للتصدير. 

مقاومة  على  النبات  قدرة  من  يزيد   -  25
سبيل  وعلى  المختلفة  باألمراض  اإلصابة 

المثال:
الحبوب  محاصيل  إصابة  يقاوم  أ– 

ومحاصيل الخضروات بمرض الصدأ.
ب– يقاوم إصابة البطاطس والثمار الجذرية 

بالتعفن. 
واالنتقال  االمتصاص  سريع  والبوتاسيوم 
من سطح األوراق إلى جميع أنسجة النبات. 
ويتواجد بكمية أكبر في األعضاء الخضرية 
عما هو عليه في البذور والجذور والدرنات. 

ويتواجد بكثرة في األجزاء الحيوية الحديثة 
القديمة  األجزاء  في  عليه  هو  عما  للنبات 
نقصه  وعند  السفلية  باألوراق  وخاصة 
من  ينتقل  فإنه  النبات  غذاء  مكونات  في 
السفلى  باألوراق  وخاصة  القديمة  األجزاء 
فإنه  النبات  نقصه في مكونات غذاء  وعند 
ينتقل من األجزاء القديمة األكبر عمراً إلى 
النبات  ليستخدمه  النامية  الجديدة  األعضاء 

مرة آخرى.
البوتاسيوم  يوجد  الحبوب  محاصيل  وفي 
في  عليه  هو  عما  القش  في  كبيرة  بكميات 
علف  في  القش  يستخدم  وعندما  البذور 
من  كبيراً  لها فإن جزءاً  أو كفرشة  األبقار 
مع  التربة  إلى  جديد  من  يعود  البوتاسيوم 
في  البوتاسيوم  يؤمن  مما  العضوي  السماد 

الزراعة عن دورة األزوت والفوسفور.
يستطيع النبات أن يستفيد من التربة بشكل 
الماء  في  الذائبة  البوتاسيوم  أسمدة  مباشر 
او  كبريتات  او  فوسفات  صورة  على 

كلوريدات آو كربونات.

أضرار نقص البوتاسيوم 
والعالمات الدالة على ذلك

ويذبل  االنتفاخ  ضغط  النبات  -  يفقد   1
بسرعة.

2 -  يتوقف تكوين البروتين ويحدث اختالل 
في التبادل الكلي للألزوت.

وتغذية  البوتاسيوم  نقص  وجود  -  عند   3
النبات بكميات كبيرة من األزوت األموني 
(األمونيوم) يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة 
من األمونيوم غير المستغل في النبات والذي 

يحدث تأثيراً سيئاً على النبات وعند إضافة 
باستخدام  النبات  يقوم  البوتاسية  األسمدة 
األزوت األموني بسرعة لتركيب األحماض 

األمينية ويختفي تأثيره السلبي.
الكربوهيدرات  تحويل  عملية  تتعطل   -  4
البسيطة (سكر المالتوز) الي الكربوهيدرات 

المعقدة ( السكريات الثنائية والمتعددة ).
5 - يوقف نمو النبات في مرحلته المتوسطة 

حتى يصفر ويموت.

العالمات الدالة على ذلك:
الداكن لحواف األوراق (  1 -  االسمرار 
أي احتراق الحواف ) وكذلك عنق الورقة.

2 -  يظهر على سطح الورقة بقع الصدأ 
الصغيرة.

3 -  تذبل األوراق وبصفة خاصة السفلى 
منها حتى في حالة وجود رطوبة كافية في 

التربة.
4 -  ال تنمو خاليا األوراق بشكل متساو 
قمم  والتفاف  ثنايا  ظهور  إلى  يؤدي  مما 

الورقة.
5 -  يضمر نمو البراعم.
6 -  يكون التفرع ضعيفاً.

7 -  تقصر المسافات بين العقد في الساق.
8 -  يضعف تطور أعضاء التكاثر.

9 - تضمر الحبوب وتقل الغلة.

 أهمية عنصر البوتاسيوم
في تغذية النبات

البقع الصفراء تظهر النباتات التي 
تعاني من نقص في عنصر البوتاسيوم
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و من بين المناطق الفالحية المعرضة 
أو  أكثر  تعتبر  مناطق  هناك  لإلصابة، 
أيام  عدد  بحسب  ذلك  و  خطورة  أقل 
تقل  التي  األيام  أي  السنة،  في  الصقيع 
الدنيا عن الصفر.  فيها درجة الحرارة 
و يرجع سبب تكّون الصقيع في غالب 
األحوال إلى قدوم كتل هوائية باردة في 
لفترة  و  واسعة  مناطق  تغطي  الشتاء 
ما  في  السبب  تكون  و  نسبيا،  طويلة 
إلى  نظرا  األسود«،  »الصقيع  يسمى 

االسوداد الذي يحدثه للّنبات.
فقدان  نتيجة  أيضا  الصقيع  يتكون  و 
األرض للحرارة التي راكمتها بالنهار، 
فيه  تنعدم  هادئا،  الجو  يكون  حين  و 
الرياح، و باردا و السماء صافية، مما 
يؤدي إلى برودة التربة. و تحدث هاته 

تسمى  و  الربيع،  في  غالبا  الظاهرة 
محدودا  يكون  و  األبيض«  »الصقيع 

زمانيا و مكانيا.
و بصفة عامة بالنسبة لزراعة األشجار 
الذي  األسود«،  »الصقيع  فإن  المثمرة 
يصادف  الشتاء،  فصل  في  يحدث 
يؤدي  مما  األشجار،  لدى  الراحة  فترة 
»الصقيع  مع  مقارنة  أقل  خسائر  إلى 
مع  يتزامن  الذي  الربيعي  األبيض« 
(تبرعم،  لنموها  األشجار  استئناف 
في  يتسبب  مما  الثمار)  تكون  إزهار، 

خسائر مهمة.  

وسائل الوقاية
زالت  ال  و  كانت  الصقيع  مكافحة  إن 
أحد أكبر انشغاالت الفالحين، و خاصة 

هذه  تعرف حدوث   التي  المناطق  في 
الظاهرة بوثيرة مرتفعة، حيث يمكن أن 
أو  بالفالحة  سواء  مهمة  خسائر  تلحق 
بقطاع تربية المواشي بل و حتى بالبنية 
التحتية، الطرقات ... و يدعو الخبراء 
وقائية  وسائل  إرشادات و  سلسلة  إلى 
المحاصيل  على  المحافظة  شأنها  من 
للتلف،  تعرضها  وتجنب  الزراعية 
لمنطقة  الجيدة  المعرفة  من  ابتداء 
قبل  البستان)  موقع  حتى  (أو  اإلنتاج 
الغرس (منطقة معروفة بالتردد الكبير 
تراكم  أراضي منخفضة،  بها،  للصقيع 
برنامج  مالءمة  إلى  البارد)،  الهواء 
الزراعات  حالة  في  خاصة  الزرع 
الحولية، و إحداث مصدات للرياح (في 
الزراعات،  تغطية  الحاالت)،  بعض 

مكافحة االفات

 الصقيع : اضراره
و وسائل الوقاية منه

الصقيع أو’’ جريحة’’ ظاهرة جوية تتمثل في انخفاض درجة حرارة الهواء إلى ما دون الصفر، و تحدث في فترات 
معينة من السنة و في مناطق محددة. و يتكون الصقيع من خالل تحول الماء إلى جليد على مستوى سطح 
الحرارة أقل من الصفر، المدة، السرعة(، فإن بإمكان  النباتات. و على حسب حدتها )مستوى  األرض أو على 
الزراعة  إلى هالك  التسبب في أضرار قد تصل  و  النباتات،  أو أعضاء  أنسجة  التأثير على خاليا و  الظاهرة  هذه 
حتى  أو  الخاليا  بين  الموجودة  النبات  عصارة  وأن  حجمه،  يزيد  يتجمد  حين  الماء  أن  العلم  مع  هذا  كلي.  بشكل 

بداخلها بإمكانها أن تتجمد مما يؤدي إلى تمزق الخاليا.



Agriculture du Maghreb
N° 150 - Mars 2023

www.agri-mag.com15
www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb

N° 128 - Juin 2020

المستلزمات  إعدادها،  و  التربة  حالة 
النباتية (أصناف و جذوع تلقيم)، إزالة 
األعشاب،...إلخ. كما أن بإمكان بعض 
الممارسات الزراعية كالتقليم، ومكافحة 
للّبّرد....،  المضادة  والشباك  اآلفات، 
الحد  بالتالي  و  الخضري  النمو  تأخير 

من المخاطر.
أما وسائل محاربة الصقيع الّنشطة فهي 
الوسط  تسخين  على  تعمل  التي  تلك 
و  التقنيات  هذه  أبسط  لعل  و  المعني. 
ضباب  إحداث  و  الرش  هي  أشهرها 
اصطناعي، و إقامة أنواع من المدفئات 
أو  بالبرافين  تعمل  المسّخنات التي  و 
الفيول أو الغاز مع العلم أن بعضها ملّوث 
للهواء. و هنا ال بد من التذكير بالتقنيات 
مثل  الهواء،  تحريك  على  ترتكز  التي 
أبراج الهواء أو المراوح الهوائية التي 
تعمل على امتصاص الهواء األكثر دفئا 
في الطبقات األعلى و إعادته إلى سطح 
األرض لتدفئته. وبإمكان  هاته اآلالت، 
التي أثبتت فعاليتها رفع درجة الحرارة 
كما  مئوية،  4 درجات  إلى   3 بحوالي 
 5 إلى   3 بين  ما  منها  الواحدة  تغطي 
خاصة  و  فائدتها  يبرز  مما  هكتارات، 

لو كانت تتمتع بدعم الدولة.
و يمكن اإلشارة أيضا إلى نظام األسالك 
الكهربائية المسّخنة التي يتم مدها على 
طول أسالك التدعيم في بعض بساتين 
المسخنة  التوربينات  أو  الفاخر،  العنب 

(حتى  بالغاز  تعمل  التي  و  المجرورة 
بوتيرة  الواحدة،  لآللة  هكتارات   10

مرور كل 7 إلى 10 دقائق).
و عموما، فلكل من هذه األنظمة مزاياه 
فعاليتها  تتفاوت  و  و حدوده و عيوبه. 
البستان  في  الخاصة  الظروف  بحسب 
، خصوصا و أن حاالت الصقيع ليست 
على  بقوة  يؤثر  مما  متشابهة،  دائما 
على  بالتالي  و  مقاومته؛  عملية  نجاح 
و  موثوق  عتاد  على  يتوفر  أن  الفالح 
مرّكب بشكل صحيح، و متابعة مقاييس 
الحرارة و الرطوبة (خاصة الليلية) و 
تبثها مصالح األرصاد  التي  اإلنذارات 
إستعمال  على  الحرص  و  الجوية، 
المعدات و المعطيات بشكل جيد لتجنب 
الفشل في مكافحة الصقيع بما لذلك من 

عواقب كارثية.
الالزمة  القياسات  إنجاز  أجل  من  و 
القرارات  اتخاذ  في  تساعد  باعتبارها 
قياس  أجهزة  استخدام  يمكن  المناسبة 
الرطبة،  و  الجافة  (محارير)  الحرارة 
حرارة،...الخ.  مجس  منّبه،  محرار 
المختلفة، و  الزراعات  فإن  ولإلشارة  
تستطيع  المختلفة،  نموها  مراحل  في 
متباينه  بمستويات  الصقيع  مقاومة 

حسب حدته (عتبة الحساسية).
لمحاربة  المناسب  النظام  اختيار  إن 
الصقيع (جريحة) يتوقف على مستويات 
و  اإلنتاج،  منطقة  في  الغالبة  الحرارة 

على تردد موجات الصقيع (عدد األيام 
صقيعية)،  لسنوات  تتابع  إمكانية  أو 
عمر  و  الزراعة،  نوع  و  نوعيته،  و 
بمكان  األهمية  من  لهذا  األشجار....؛ 
للظروف  المناسب  التجهيز  اختيار 
الخاصة بكل فالح، مع العلم أن توليفة 
أيضا  هي  األنظمة  من  مجموعة  من 

ممكنة (مثال مروحة هوائية+تدفئة) .
و إلى جانب اإلكراهات التقنية و البشرية 
و البيئية، فإن للعامل االقتصادي دورا 
إلى  بالنظر  أساسيا في عملية االختيار 
علما  الصقيع،  لمكافحة  العالية  الكلفة 
خسائر  بتفادي  تسمح  بالمقابل،  أنها، 
فادحة. وهنا يمكن التنويه إلى أنه بإمكان 
و  مشتركة،  تجهيزات  إنشاء  الفالحين 

عدم التفكير فقط في الحلول الفردية.
المناسبة  الوسيلة  إختيار  فإن  أخيرا،  و 
يجب أن ال ُينسي األهمية البالغة لمسألة 
الصحيح  توقيف)  (تشغيل،  التدبير 
للتجهيزات، إضافة إلى طريقة المكافحة 

ذاتها.
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