
 تقرير نشاط مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية

 5102 أيارشهر 

وتحسين  Meloidogyne sppتأثير التعقيم الحيوي عمى تخفيض درجة اإلصابة بنيماتودا العقد الجذرية  موضوع النشاط:
نتاجية الزراعات المحمية.  نمو وا 

 .يوم حقمي نوع التنفيذ:
 محطة بحوث الصنوبر . – بحوث العممية الزراعية بالالذقيةمركز ال -الالذقية  مكان التنفيذ:

 صباحًا. الحادية عشرالساعة  – 1025/  5/  4 تاريخ التنفيذ :
 .مركز البحوث العممية الزراعية  المركز:

 .اإلرشاددائرة  –مديرية زراعة الالذقية ممية الزراعية بالالذقية , مركز البحوث العالجهات المشاركة: 
 اسم منفذ النشاط والجهة التي يتبع لها:

 الزراعية بالالذقية (.د. ماجدة مفمح ) رئيس مركز البحوث العممية 
  . نزار زرده ) معاون رئيس مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (د. 
 في مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (. الوقاية) رئيس دائرة بحوث  مازن البوديد. 

 م. لينا عدره ) رئيس محطة بحوث الصنوبر ( .
 ) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية (. نمير معروف & م. غادة زينيم. منال صالح & م.ميسون عطية & م. 

 (. شعبة المعمومات والنشر–) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية  م. حنان حبق
 شعبة نقل التقانة (. –وائل الممكي & يوسف حسين ) مركز البحوث العممية الزراعية بالالذقية 

 . 55عدد الحضور : 
 % . 5% & فنيين  55اختصاصيين  نوع الحضور ونسبهم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 النقاط الرئيسية :

نتيجة ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج بسبب غياب سياسة الدعم الزراعي عن الزراعات في البداية بين د. مازن البودي أنو و 
المحمية وارتقاء الذوق الصحي عند المستيمكين بات األمر ممحًا لمبحث عن أساليب جديدة إلنتاج خضار نظيفة خالية من األثر 

 المتبقي وبأقل التكاليف.  



 التعقيم الغازي بواسطة بروم المثيل )مثيل برميد(  - لمحمية نذكر منيا: يوجد عدة طرق لتعقيم التربة في البيوت ا
 فابام  –باستخدام فورم ألدىيد  Fumigationالمدخنات  -

 التعقيم الشمسي والتبخير بواسطة بخار الماء.  -

نطمقة أثناء التحطم الميكروبي يقصد بمصطمح التعقيم الحيوي استخدام المواد الم :  Biofumigationالتعقيم الحيوي البيولوجي  -
ية لمبقايا العضوية في القضاء عمى النيماتودا أو األمراض.ويكون ىذا التعقيم أكثر فعالية عندما تجتمع المادة العضوية مع الحرارة العال

 والقدر الكافي من الرطوبة لرفع النشاط الميكروبي . 
منيا زيادة  خصوبتيا أو تحسين تركيبيا ولكن بعض اإلضافات ممكن أن تقود اإلضافات أو المحسنات لمتربة غالبًا ما يكون اليدف 

 إلى إنقاص كثافة مجتمع النيماتودا الضارة بالنبات ويزيد من كثافة النيماتودا الرمية وكمثال عنيا نذكر:
 الذرة البيضاء أو الصفراء  communis  Ricinusالخروع  -Tagetes sppالقطيفة 

 آلية  اإلخماد أو الكبح النيماتودي يمكن تنسب إلى إطالق مركبات ذات تأثير سمي عمى النيماتودا بواسطة المادة العضوية مثل 

Glucosinolates  أو أنتاج مثبطات (Allelochemicals)  مثلantibiotics   أوChitinases   بواسطةMicroflora   والتي
 تي  ثبت أنيا تودي إلى قتل النيماتودا أو إعاقة فقس البيض أو حركة اليرقات  يزداد عددىا بواسطة المحسنات  وال

 إيجاد طرائق جديدة أمنة بيئيًا لمسيطرة عمى نيماتودا العقد الجذرية بعيدًا عن غاز بروميد المثيل .  -:  أهدف البحث
 الشمسية  في عممية التعقيم الحيوي . نباتات برية( والطاقة –االستفادة من مخمفات المزرعة )بقايا محاصيل سابقة -
ضافة عوامل مكافحة  - الحصول عمى منتج زراعي نظيف ذو نوعية جيدة من خالل تقميل عدد المعامالت الكيمائية ما بعد التشتيل وا 

 حيوية. 

 عبر إضافة محسنات عضوية لمتربة  يبسط اإلجراءات المتبعة من أجل إدخال عوامل مكافحة الحيوية. -

 وحراثة (  –تحضير تربة البيت المحمي ) تنظيف  -:  وطرق البحث مراحل

سم عن طريق فرامة 1الفول السوداني( وذلك بتقطيعيا لقطع ال تتجاوز –ذرة بيضاء أو صفراء –تحضير البقايا النباتية )الخروع  -
 األغصان .

 لمدة ثالث اشير.سم ومن ثم ترطيبيا وتغطيتيا بالبولي أتيمين  10خمط البقايا عل عمق  -

 ري منتظم لممعامالت الرطبة كل أسبوع مرة . -

 أيام.  5إزالة الغطاء بعد انتياء التجربة وتركيا لمتيوية لمدة  -

 زراعة تربة البيت المحمي بالمحصول المقرر)البندورة(.  -

 نباتات .أخذ قراءات دورية لمعرفة تأثير المعامالت عمى نيماتودا العقد الجذرية وقوة نمو ال -

 فحص عينات ترابية قبل بدء تنفيذ التجربة لمعرفة الحموضة والمحتوى الغذائي وكثافة المجتمع النيماتودي . - االختبارات :

 دراسة تطور مجتمع اآلفة وذلك بأخذ عينات ترابية وجذرية بشكل أسبوعي . -

الفول السوداني( عمى معاممة الشاىد ومعاممة التشميس عند  –ء الذرة الصفرا–تفوق معامالت البقايا النباتية)الخروع أظهرت النتائج 
 عدد الثمار المتشكمة عمى العناقيد الزىرية(–عدد األوراق الحقيقية –مقارنة متوسطات مؤشرات النمو النباتية) طول النبات 

 لمضافة.في تربة معامالت البقايا النباتية ا -نيماتودا العقد الجذرية -انخفاض كثافة مجتمع اآلفة

 
 
 
 
 
 
 
 



 المناقشة :
 ما ىو موعد إضافة البقايا النباتية إلى التربة ومدة التعقيم؟ -

الجواب : الموعد المثالي إلضافة البقايا خالل شير تموز وآب وتستمر لمدة ثالث أشير الستفادة من طول فترة السطوع الشمسي 
 والحرارة العالية خالل ىذه الفترة .

 المستعممة في ىذا البحث ؟ما ىي المعادلة السمادية  -

الجواب : لم نضيف أي نوع من السماد سواء األساسي أو اإلضافي طول فترة التجربة وذلك بسبب توفر االحتياجات الغذائية لمنبات 
 .فات النباتية عبر التعقيم الحيويمن خالل المحتوى العالي لمعناصر في التربة وتمك العناصر التي توافرت من خالل اإلضا

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


