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  "خدمة المحاصيل النجيلية"بعنوان دورة تدريبية 

 17/5/1175-71خالل الفترة 

 71/5/1175األحد  يوم
 

 د. غسان ناعسة :المحاضرة األولى

عن المهام البحثٌة لدائرة المحاصٌل حٌث تهتم الدائرة فً تنفٌذ األبحاث المتعلقة المحاضر تحدث 

بالمحاصٌل الشتوٌة والصٌفٌة كالقمح والشعٌر والذرة الصفراء والفول السودانً، كما تهتم أٌضاً بإنتاجٌة 

وتنفٌذ أبحاث تهدف إلى تقٌٌم بعض المحاصٌل من  بعض السالالت المتفوقة بالغلةالمحاصٌل وانتخاب 

الناحٌة المرضٌة، والمشاركة فً الندوات واألبحاث العلمٌة وتطوٌر اإلمكانٌات الفنٌة للباحثٌن ضمن 

 الدائرة.

 د. كندة محمد :المحاضرة الثانية

ل ٌمدة الحٌوٌة التً تعتمد على بكترٌا التمثقدم المحاضر شرحاً كافٌاً ووافٌاً عن طرق تحضٌر األس

ضافتها للتربة وآلٌة تأثٌرها المٌكانٌكٌة على الثغر إالضوئً، كما شرحت طرٌقة رشها على النباتات أو 

والفسٌولوجٌة من زٌادة تمثٌل ضوئً ووقف التنفس الضوئً وما تفرزه هذه الكائنات من هرمونات 

ما تم عرض صور وعٌنات النباتات والمقارنة بٌن النباتات نباتٌة وأحماض عضوٌة وفٌتامٌنات. ك

 المرشوشة وغٌر المرشوشة.

 

 71/5/1175 االثنينيوم 

 د. غسان ناعسة :المحاضرة األولى

نوه المحاضر على أن المحاصٌل النجٌلٌة من أهم المحاصٌل الزراعٌة فً العالم وهً من المحاصٌل 

والسمٌد والفرٌكة وتستخدم فً العدٌد من الصناعات الغذائٌة كالخبز والبرغل  ،فً سورٌا االستراتٌجٌة

تحتاج عملٌة إنتاج المحاصٌل النجٌلٌة إلى تطبٌق نظام زراعً متكامل باستخدام  والنشاء وغٌرها.

 والتطبٌقٌة الحدٌثة ابتداًء من تحضٌر التربة للزراعة وحتى الحصاد.  الوسائل العلمٌة

 

 د. عطية عرب  :نيةالمحاضرة الثا

ة التً تصٌب المحاصٌل النجٌلٌة )قمح ، شعٌر ، ذرة عن أهم اآلفات الحشرٌ تحدث المحاضر

 ( وطرق إدارتها. صفراء

 

  5/1175/ 71 يوم الثالثاء 
 

 د. ربيع زينة :المحاضرة األولى

أشار المحاضر إلى أن السماد هو أي مادة طبٌعٌة أو صناعٌة تمد التربة بعنصر غذائً أو أكثر 

بهدف زٌادة تركٌزه كمٌاً أو من أجل تحقٌق توازن غذائً للواقع الخصوبً للتربة المزروعة وٌمكن 

صر التً تحدٌد االحتٌاجات الغذائٌة للمحاصٌل بعدة طرق منها تحلٌل التربة أو معرفة كمٌة العنا
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ٌستنزفها اإلنتاج أو عن طرٌق تحلٌل األوراق فً نهاٌة موسم النمو وتختلف االحتٌاجات السمادٌة 

 وكذالك المائٌة حسب نوع التربة ونوع المحصول ومرحلة النمو والهدف من الزراعة.

 

 د. غسان ناعسة :المحاضرة الثانية

لمزروعة فً القطر العربً السوري تحدث المحاضر عن أهم أصناف القمح والشعٌر المعتمدة وا

حٌث أكد على أن زراعة وإنتاج المحاصٌل الحقلٌة تعتمد بشكل أساسً على استنباط األصناف الحدٌثة 

، وٌمكن اعتبار الصنف أحد أهم عناصر اإلنتاج عالٌة اإلنتاج كان من انجازات الثورة الزراعٌة

مة المنخفضة اإلنتاج إلى المحسنة العالٌة اإلنتاج سورٌة من زراعة األصناف القدٌالزراعً. وقد انتقلت 

 تجارب الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة وبالتعاون مع مراكز بحثٌة أخرى. نتٌجة

 

    11/5/1175 يوم األربعاء

 سةغسان ناعد. :المحاضرة األولى

المحاضر إلى أن األعشاب هً نباتات غٌر مرغوب فً نموها فً األراضً الزراعٌة وتصنف  أشار

إلى أحادٌة الفلقة )حولٌة أو معمرة( وثنائٌة الفلقة )حولٌة أو معمرة( وهناك األعشاب رقٌقة األوراق 

 وعرٌضة األوراق. كما قدم المحاضر شرحاً عن أضرار األعشاب وهً كالشكل التالً: المنافسة

إعاقة العملٌات الزراعٌة، كما أنها تشكل خطراً على و عائالً لكثٌر من الحشرات والطفٌلٌات وتشكٌل

تسبب األعشاب انخفاضاً كبٌراً فً اإلنتاج والنوعٌة. كما أكد المحاضر على أن  .صحة اإلنسان والحٌوان

ت قالموصى بِه وفً الو رش المبٌد حسب المعدلو المبٌد المناسب اختٌارنجاح المكافحة ٌعتمد على: 

 استخدام أجهزة رش مناسبة ومعاٌرة بشكل جٌد. و المناسب

 المحاضرة الثانية د. باسمة برهوم

ذرة  –شعٌر  –)قمح  تحدث المحاضر عن أهم األمراض الفطرٌة التً تصٌب المحاصٌل النجٌلٌة

 كمرض الصدأ والسبتورٌا. إدارتهاوطرق  صفراء(

 

 17/5/1175يوم الخميس 

 برفقة د. ماجدة مفلح رئٌس مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة بالالذقٌة و د.غسان ناعسة ونالمتدرب قام

ن المتدربٌن من مشاهدة بجولة مٌدانٌة إلى محطة بحوث صنوبر حٌث تمك   رئٌس دائرة بحوث المحاصٌل

والذرة الصفراء وتم التعرف على أهداف هذه التجارب واألصناف المزروعة. كما تم  تجارب القمح

ن العوامل من بٌوغٌرها. و بوتسوٌة وري وتعشٌ ةشرح أهمٌة عملٌات الخدمة الزراعٌة من فالح

تم فٌها ٌالطرق التً  كما تم توضٌحالخدمات. و الظروف البٌئٌةو الماءو المؤثرة على اإلنتاج هً الصنف

ع/ط مراكز البحوث الدولٌة   إدخال أصناف أو سالالت مرغوبة و حصول على الصنف وهً التهجٌنال

 اختتمت الزٌارة ببعض المناقشات مع المتدربٌن.هكذا االنتخاب. وو الطفراتو

                                                                                       


