
 
 
 

 المحمية وفق الممارسات العضوية البندورةإنتاج 

الهٌئة العامة للبحوث 

 العلمٌة الزراعٌة

 مركز بحوث الالذقٌة

 منال صالح.م: إعداد 

 مركز بحوث الالذقٌة 



شامل إلدارة اإلنتاج يقوي ويعزز سالمة النظام البيئي الزراعي بما يضمن التنوع نظام : 1تعريف 
كما ويركز عمى استخدام أساليب اإلدارة  التربةالحيوي والدورات الحيوية والنشاط البيولوجي في 

الخارجية مع مراعاة الظروف الموافقة لكل منطقة ويتم ذلك من خالل  المدخالتعوضًا عن استخدام 
استخدام التقنيات الزراعية والحيوية والميكانيكية بداًل عن استخدام المواد التصنيعية لمواجهة أي 

 (. FAO,2002)المغمقحالة داخل هذا النظام 
اقتصاديًا ومتكاممة  مستدامةإنتاج زراعية  أنظمةطريقة لمزراعة تهدف لخمق : 2تعريف

وعمى إدارة العمميات والتداخالت  المصادر المحمية المتجددةتعتمد بشكل أساسي عمى . بشرياً و بيئياً وو 
تقديم مستويات مقبولة لممحاصيل ،الثروة الحيوانية، تغذية  ذاتيًابهدفالمنظمة  البيئيةوالحيوية

 ،الوقاية من الحشرات واألمراض ،عودة مناسبة لمموارد البشرية والمصادر األخرى المستخدمة اإنسان

  Organic, Biological:تعرٌف الزراعة العضوٌة  



 صساػخ ٘بِؾ١خ غجمٙب ِئبد إٌّزج١ٓ ثبػٛا ِٕزجبرُٙ ٌؼذد صغ١ش ِٓ :ثذا٠برٙب 

 اٌّغزٍٙى١ٓ اٌّٙز١ّٓ ثبٌصحخ ٚأصذلبء اٌج١ئخ فٟ أوجش ِذْ اٌذٚي اٌّزمذِخ 

 (IFOAM)رُ إٔؾبء االرحبد اٌذٌٟٚ ٌحشوبد اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ فٟ ثبس٠ظ ٌّٕظّخ غ١ش حى١ِٛخ  1972فٟ ػبَ   
 جّؼ١خ/ 750/ٚظُ ٚلزٙب خّظ ِٕظّبد ثٙذف اٌزؼبْٚ فٟ ِخزٍف أٔحبء اٌؼبٌُ ٚحب١ٌبً ٕ٘بن 

, رُ ػمذ أٚي ِؤرّش ػبٌّٟ ٌٍّٕظّخ فٟ ِجبي اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ 1977فٟ أوضش ِٓ ِئخ دٌٚخ، ٚفٟ ػبَ  

/  9/ح١ش رصً ل١ّخ االعزٙالن إٌٝ , (أٌّب١ٔب ٚفشٔغب ٚإ٠طب١ٌب )ٚرؾىً أٚسٚثب أوجش عٛق ٌٍّٕزجبد اٌؼع٠ٛخ

١ٍِبس دٚالس ٚاإلٔزبط األٚسٚثٟ غ١ش / ١ٍِ/2.5بساد ٚا١ٌبثبْ / ١ٍِ/8بساد دٚالس ع٠ٕٛبً ر١ٍٙب اٌٛال٠بد اٌّزحذح 

 ؟؟؟؟وبف

 :فً سورٌة

، جاء 2006تم تنفٌذ مشروع التنمٌة المؤسساتٌة للزراعة العضوٌة فً سورٌة عام 

لٌشمل كل ما ٌتعلق بالزراعة  2012لعام / 12/المرسوم التشرٌعً ذو الرقم 

العضوٌة فً سورٌة، بدءاً من مبادئ الزراعة وإدارتها وقواعد اإلنتاج العضوي، 

مروراً بمنح الشهادات ورسم المنتجات العضوٌة ووصوالً إلى استٌراد المنتجات 
 IFOAM  انضمت سورٌا لـ 2015 عام.والمخالفات واالعتراضات



.i تؽذٌة األرض قبل تؽذٌة  لىإإرساء نظام زراعً ٌهدؾ
 .النبات

.iiالمحافظة على التوازن البٌئً للتربة. 

.iii على المادة العضوٌة لتحسٌن  بشكل أساسًاالعتماد
 .المكروبٌولوجٌةمستوى الخصوبة وتنشٌط الحركة 

.iv الناتجة عن االستؽالل المكثؾ السابق اإلختالالتمعالجة 

.v الحد من التأثٌرات السلبٌة الؽٌر مباشرة للتربة على
 .المزروعات

.vi  ةٌجابٌاإلاالستفادة قدر المستطاع من التأثٌرات 
 

 

 اإلدارة المتكاملة للمزرعة العضوٌة

 :مبادئ أساسٌة وأهداف 



 موسمها غٌر فً ( أنفاق شكل على أو صاالت أو مفردة بٌوت) المحمٌة البٌوت فً الخضار تنتج
 كبٌراً  علٌها والخارجً الداخلً الطلب ٌكون حٌث حزٌران إلى تشرٌن من

  أقل للتدفئة الحاجة حٌث الساحلٌة المتوسطٌة المناطق فً المحمٌة الزراعة تنتشر

 البولً ٌستخدم القرعٌات مثل ارضالخ بعض نضج فً للتبكٌر شهور 4-2 لمدة األنفاق تستخدم
 للتهوٌة ٌحتاج والنفق للتغطٌة إٌتلٌن

  -الزجاج– البالستٌك مثل طٌةغللت ددةعمت مواد تستخدم والصاالت البٌوت فً أما
fiberglassًبٌئٌاً  اآلمنة المواد استخدام ٌفضل العضوٌة الزراعة قوانٌن وف 

 :المحمً البٌت بظروف التحكم

 الجانبٌة التهوٌة ٌفضل  ˚م20-18بٌن الحرارة كانت إذا

 السقفٌة التهوٌة ٌفضل  ˚م27 حتى الحرارة ارتفعت اذا أما

 التدفئة ٌفضل  ˚م10 عن الحرارة انخفضت اذا

 الضبابً الري تشغٌل ٌفضل % 55-45 عن النسبٌة الرطوبة انخفضت اذا

 

 :إنتاج الخضار المحمٌة



 بعد الحصاد واآلفات قبل الحصاد  وحساسٌة عالٌة لألمراض 1.

 تنوع كبٌر على مستوى العائالت واألصناؾ  2.

 متطلبات عالٌة  ومتنوعة من الؽذاء3.
 االستٌراد حول بقاٌا المبٌدات ومراقبة صارمة عند التصدٌر •

 
 
 
 
 نجاح عملٌة التحول للزراعة العضوٌة  هو نتٌجة•
 تنمو بتوازنها الطبٌعً  االشٌاءالتخطٌط واالهتمام والرغبة فً جعل  •
 سنتٌن من تارٌخ إخطار جهة التفتٌش ومنح الشهادات: فترة التحول •
 هل هناك استثناءات؟؟؟؟ •

   
 

 خصائص نباتات الخضار

 لالنتاجالتحول 

 العضوي 



 

 

 

 استخدام التعقٌم الشمسً -1 .إعداد مهد البذرة  -2

 العملٌات الزراعٌة

 زراعة محصول تغطٌة -4 أصناف مقاومةاختٌار  -3

 موعد الزراعة المناسب -5
 . الرىانتظام عملٌات  -6

 المتكاملة لخصوبة التربة االدارة -8

 العضوٌةلزراعة اوفقاً لقوانٌن 

 التسوٌق -11

اإلدارة المتكاملة لآلفات فً -9

 الزراعة العضوٌة
 .المٌعاد المناسب فىالحصاد -10

   األعشاب  مكافحة -7



 

التسخٌن الشمسً للتربة باستخدام التغطٌة بالبالستٌك ٌسهم •
ممرضات  بالنٌماتوداإلى حد بعٌد فً تقلٌل نسبة اإلصابة 

  .التربة سواء الحشرٌة أو الفطرٌة إضافة لؤلعشاب 

ٌجري بعد نهاٌة المحصول السابق وإضافة السماد البلدي •
 ر غٌر المتخم

 و قلبه فً التربة تمد شبكة الري ثم ٌروى وٌغطى لمدة •

ٌوم فً فترة اإلشعاع الشمسً الشدٌد وٌزرع  50-70•
 محصول التغطٌة 

 

  Solarizationاستخدام التعقٌم الشمسً  -1



 زراعة محصول التغطٌة -2

 :مواصفاته
 ٌجب أن نختار محصول سرٌع النمو - 1

 ٌزرع بكثافة كبٌرة  -2

 .أو مزٌج ما بٌنهما  البقولٌةٌفضل أن ٌكون من الفصٌلة النجٌلٌة أو  -3

ٌترك المحصول حتى ٌصل لمرحلة اإلزهار ثم ٌقلب فً التربة وٌترك حتى  -4
 المرادةتتحلل البقاٌا تمهٌداً لزراعة الخضار 



•    
 لكمبوستا                                                         ألسمدة الخضراءا

                           األسمدة العضوٌة

 المخصبات الحٌوٌة                                                        

           

      السماد البلدي                

 األحجار ومساحٌق الطبٌعٌةألسمدة ا                                       

 

 

 

 

 

فً البٌوت  للتربة آلٌة اإلدارة المتكاملة-3

 المحمٌة

 

 مدةساأل

 الري

 

 الزراعات المختلطة

   الدورة الزراعٌة

 و اصطناعٌة أطبٌعٌة  التؽطٌة بمواد



أهمٌة استراتٌجٌة قً الزراعة العضوٌة لسببٌن رئٌسٌن: 
ؼٌر مكلفة و تعتمد قً ؼالب األحٌان على الموارد المحلٌة 

من أهم الموارد الؽذائٌة ولها مزاٌا عدٌدة على التربة و على بٌئة البستان 

من شروط اختٌارها 
 ؼزٌرةوأن تكون سرٌعة النمو 

تً ٌقل قٌها الماءلعدم حاجتها لكمٌة كبٌرة من الماء خصوصا فً المناطق ا 

تكون حساسة لألمراض أو اآلفات التً ٌمكن أن تصٌب المحاصٌل  أن ال 

دة منها كمحصول إضافً لإلنسان أو الحٌوانتفاٌمكن اإلس 

 

 األسمدة الخضراء



 :أهمٌتها•
 و الفوسفات البوتاسٌومو بعض العناصر األخرى مثل  لألزوتمورد أساسً –

 ؼٌر مكلؾ–

 النسبٌة فً التحلل هاعلى مراحل نظرا لسرعت اكن إضافتهٌم–

 أنواعها•
 طحالب بحرٌة ؛دم مجفؾالعظام؛  مسحوق؛  كاسماألمسحوق 

 

 هااستعماالت•
 كمخصب إضافً وثانوي لألسمدة السابقة الذكر–

 فً الهكتار الواحد كػ 170: بكمٌات ال تتعارض مع الحد القانونً –

 
 

 األسمدة العضوٌة



 
 :أنواعه

 للخضروات األكثر استعماالا : عزاالم وسماد الؽنم – 

 لكنه أقل جودة ومتوفر بكثرة : سماد البقر–

 لألزوتمن أؼنى األسمدة بالنسبة : سماد الدجاج–

 استعماالته فً الزراعات العضوٌة•
 (أو بداٌة الفصل)كمخصب أساسً فً بداٌة الزراعة –

 توازنهاإعادة  وكوسٌلة لتقوٌم الخلل الحٌوي فً التربة –

 Biofumigation:  اماتودٌالنكوسٌلة فعالة لمحاربة آفة –

 طن للهكتار حسب الهدؾ 100 ـ 20: الكمٌات المستعملة   •
 

 البلديالسماد 
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 :األهداؾ الرئٌسٌة•
مخلفات المحاصٌل و الحشائش و اإلنتاج الحٌوانً و توفٌر إعادة استعمال –

 نسب مهمة من الحاجٌات الؽذائٌة السنوٌة

 األمراض و اآلفات  مسبباتالتخلص من –

 البٌئة المحافظة على –

 و التكامل فً المنظومة الزراعٌة الستدامةإرساء أحد أهم الوسائل لضمان ا–

 االستعماالت •
 كمخصب ٌضاؾ مباشرة إلى التربة–

 الكمبوستكمورد لتحضٌر عصٌر –

 (الكمبوست) المزرعة تخمٌرمخلفات



 أهمٌته•
 مورد مهم وفرٌد للعناصر الؽذائٌة العضوٌة من حٌث الكم–

 و الكٌؾ –

 زؼبًالٌستعمل كمضاد لبعض األمراض الفطرٌة كالبٌاض –

 استعماالته•
 إلى ماء الري  ؾضاٌ–

 ٌرش على األوراق–

 تحضٌره •
     aerobic: وائٌة هطرٌقة –

 non aerobic: وائٌة هطرٌقة ال –
 

  compost tea الكمبوست مستخلص
 



األػؾبة فٟ اٌضساػخ اٌؼع٠ٛخ اداسح-4   

 Preventive measures :االحتٌاطات الوقائٌة- 1 1•

  Rotation: الدورة الزراعٌة-1-•
ٌجب أن نختار فً الدورة الزراعٌة .معٌنة أكثر من غٌرها خعبسأعشاب محددة تترافق عادة مع •

  competitive crops .ذات مقدرة تنافسٌة عالٌة لؤلعشاب خعبس
: False seeding   الزساعح الكارتح -1-2 

أعجٛع حزٝ رّٕٛ األػؾبة ٚرصً ( 3-2)ٚرشوٙب   رزّضً ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ رحع١ش اٌزشثخ ٚس٠ٙب•
.  عب ٠جزس أٚ ٠ؾزً اٌّحصٛي اٌّشاد صساػزٗ  48-24عُ رمٍت فٟ اٌزشثخ صُ ثؼذ  2ٌطٛي ألً ِٓ 

  .رؼبد اٌؼ١ٍّخ فٟ حبي وبٔذ اٌزشثخ ِٛثؤح ثبٌحؾبئؼ
 (borders) ذىظيف حذود وأطشاف الحمل -1-3•

 manure greenخىك تزوس االعشاب تاسرخذام وثاذاخ الرسميذ األخضش  -1-4•

   Transplanting instead of sowing :الرشريل تذالً مه الثزس -1-5

 اختٌار الصنف المزروع -1-6

. 
 

 



 

  

 

  Solarizationالتشمٌس  -2-1

 كانت مواد التغطٌة ذات سماكة مناسبة اذا Mulching :التغطٌة  -2-2

 تمنع نمو األعشاب بسبب نقص اإلضاءة 

 Composting of organic matterالعضوٌة  تخمٌرالمواد 2-3

 Filtering of irrigation waterتنقٌة مٌاه السقاٌة  -2-4

 

     
  Specific measures إجشاءاخ خاصح - 2

 

 : Curative measuresالعالجيح  االجشاءاخ -3
 :Mechanical cultivation الميكاويكحالطشق الزساعيح 3-1

 .اٌزّؾ١ػ إرا وبٔذ ِغبفبد اٌضساػخ وج١شح ٚٚاٌزم١ٍت  ٚاٌؼض٠كِضً اٌفالحخ 
 ؽشغ سخص ا١ٌذ اٌؼبٍِخ                             Hand (manual) weeding : اليذوي الرعشية -3-2  
 :flame weedingالطشيمح الحشاسيح  -3-3
 اٌجبدساداٌفبػ١ٍخ أوجش فٟ غٛس , 70َرذِش األػؾبة ثزؼش٠عٙب ٌذسجخ حشاسح حٛاٌٟ  -
 .أ٠بَ صُ رشٜٚ ج١ذاً ثبٌشصاص10 ثـ٠فعً رؼش٠ط أوجش لذس ِٓ أفٛاط األػؾبة ٌٍٙت لجً اٌضساػخ  -

      



citric acid, acetic acid, corn gluten meal, thyme oil, clove oil 

 كما ٌستعمل زٌت الصنوبر

 .تزداد فً المكافحة المباشرة لآلفات بشكل عام  Allelopathicإن استخدام تقنٌة ما ٌسمى 

وعباد (   rye)والشٌلمولبعض النباتات تأثٌر سام         مكافحة األعشاب مثل الشوفان 

استخدام نظام . الشمس حٌث تفرز جذورها مواد كٌماوٌة تمنع إنبات ونمو نباتات أخرى

 . mulchالدورة الزراعٌة أو اختٌارها للتغطٌة 

 الفٌنولٌة أوالمركبات  ,Artemisininاستخدام مستخلصات بعض  النباتات مثل •

 فعال على األعشاب الضارة  Artemisia annua المستخلصة من الشٌح 

الذي ٌتألف من   Mycoherbicidesاستخدام نوع آخر من مبٌدات األعشاب ٌسمى •

 .  تستعمل على نطاق ضٌق التزالكائنات حٌة دقٌقة خاصة الممرضات الفطرٌة والتً 

 .كما ٌمكن استعمال بعض الحشرات فً المكافحة الحٌوٌة•

 

اسرخذام مثيذاخ األعشاب الحيىيح 

Utilization of  bioherbicides: 



 .للمحصول الدورٌةالمراقبة -•

البٌت البالستٌكً نظافة المحافظة على سالمة المحصول و•

 .من مصادر اإلصابة باآلفات المختلفة

 .التهوٌةتحسٌن •

 .الزراعٌةاإلجراءات تطبٌق •

 .بنجاح وفعالٌةالحٌوٌة  تطبٌق المكافحة•

مبٌدات  -مستخلصات نباتٌة)المبٌدات  بدائلاستخدام •

 ..(مٌكروبٌة

 

 أسس نجاح اإلدارة المتكاملة لآلفات فً الزراعة العضوٌة-5



 
 

تعتبر عملٌة مراقبة اآلفات داخل البٌوت من أهم األمور الواجب إتباعها فً برامج المكافحة   -1•
 .المتكاملة ، بحٌث ٌتم معاملة كل بٌت بالستٌكً كوحدة زراعٌة مستقلة 

   
 

 
 لإلصابة األولٌة وبالتالً منع انتشارها فً البٌت   المبكراالكتشاف •

 . البالستٌكً أو فً البٌوت المجاورة     
 فً  الطرق البدٌلة تساعد عملٌة المراقبة فً إمكانٌة توظٌف *  

 إزالة األوراق المصابة ، إزالة النبات المصاب ، ) المكافحة    
 .....( .أو المكان الذي دخلت منة اآلفة مصدر العدوى اكتشاف    
 بدال من الرش الكامل للبٌت الرش الموضعً تفٌد فً تنفٌذ عملٌة *  

 . فً الزراعة العضوٌة بهاالمسموح  وبالتالً استخدام كمٌات أقل من المبٌدات   
 . تقٌم نتائج عملٌات المكافحة المختلفة التً تم إجراءها *  
 

 نظام مراقبة اآلفات فً الزراعات المحمٌة

 فوائده



 اٌّىبفحخ اٌؼع٠ٛخ

 اإلعزشار١ج١خ اٌؼبِخ

 المماومح الى ساثيح 

 الىلايح

 المكافحح الحيىيح

 المثيذاخ الحيىيح

 الزمه

هميح
أل
جح ا

دس
 



 

لنجاح زراعة الخضار عضوٌاً وتمثل كل ما من شأنه دعم قوة  المفتاح•
 نمو وصحة النبات

 :الصحٌة على مستوى البٌت المحمً  االجراءات-1•

التقلٌم أو  أوسكاكٌن مقصاتالملوثة  مثل  االدواتتجنب استعمال -
 %70القطاف قبل تعقٌمها بالكحول 

 بالماء الحار تحت ضغط الشتول اعدادتنظٌف صنادٌق -

 تخمٌر البقاٌا النباتٌة -

 سلٌمة شتولاستخدام -

 الحفاظ على نظافة أحذٌة ومالبس العمال الزراعٌٌن بالغسٌل الدوري
 

 

 

 :الطرق الوقائٌة
 



 

ِغ اٌزشثخ ٚاٌظشٚف اٌج٠ٛخ ٠فعً ػٕذ اعزخذاَ صٕف  ِزألٍُ* 

 جذ٠ذ رجش٠جٗ ػٍٝ ٔطبق ظ١ك 

ٌألِشاض ٚاألفبد اٌحؾش٠خ ِغ حفع اٌزٕٛع اٌح١ٛٞ ِمبَٚ  *

.اٌٛساصٟ ثبػزّبد أصٕبف ِح١ٍخ  

ِغ ِزطٍجبد اٌغٛقِزٛافك *   

 اٌجزٚس اٌّؼذٌخ ٚساص١بً ِحظٛسح االعزخذاَ

 

 :اختٌار الصنف -2



 التربة الخصبة تدعم قوة النبات ومقاومته لؤلمراض -

تحلٌل تربة  للعناصر الكبرى والصغرى  زٌادة أو نقصان بعض  اجراء- 

 العناصر ٌشجع على ظهور بعض األمراض 

   ....باللفحة والمن  االصابةٌشجع على  األزوتزٌادة 

 

 والمن التربسمثل  األفاتببعض  االصابةالري المتوازن ٌقلل من 

 التربة تجف بسرعة مما ٌقلل األمراض الفطرٌة, ٌفضل الري صباحاً 

كمٌة وافرة من الماء لتشجٌع  الشتولوبداٌة النمو تعطى  خالل اإلنبات

 .نموها

 

 

 

 :الحفاظ على خصوبة التربة-3

 

 :الري-4



 استخدام الشتول بدل البذار -5•

معرفة دورة حٌاة األمراض والحشرات والظروف  -6•

 .المشجعة لها بغٌة معرفة طرق الوقاٌة والعالج األمثل لها

العزل الجٌد للبٌت المحمً باستخدام الشبك الناعم على  -7•

 األبواب وتبدٌل البالستٌك كل موسمٌن 

 .استخدام األبواب المزدوجة  -8•

 أزهار ملونة فً الممرات :المحافظة على األعداء الحٌوٌة  -9•

 استخدام المصائد-10•

 األسمدة الخضراء  -11•

 الدورة الزراعٌة-12•



 ٚغج١ؼخ ا٠ٌّٕٛشاػٟ االٔزّبء اٌؼبئٍٟ فٟ اٌج١ٛد اٌّح١ّخ ّٔٛرط ٌٍزؼبلت 

 حفليفل

 تاروجان

 تىذوسج

 خياس

 

 لىتيح

 فاصىلياء



 أهمٌته•
 دل بٌن األصل و الطعماة من التأثٌر المتبداإلستفا–

 ,Fusariumمقاومة بعض األمراض الفطرٌة  مثل –
Phytophtora, Vetricillium 

 الرفع من مقدرة النبات لتحمل برودة الشتاء–

 %30ـ20واإلزهار و الرفع من اإلنتاجٌة من  تسرٌع النمو–

 طرق التطعٌم•
 تطعٌم بالقلم أو التركٌب–

 األنواع المطعمة•
 ـ قرع بطٌخـ فلفل ـ بادنجان ـ  بندورة–

 

 
 

 رالخضاتطعٌم  -13
 



لكل ”بمفهوم “ مبٌدأو آفة  مرضلكل ”استبدال مفهوم –

 “ٌجب الحد منهاأسباب  مرض

تعتبر المراقبة والمصائد مؤشر حرج للتدخل بالمكافحة –

 فً الزراعة العضوٌة بهوفق المسموح 

 

 :الطرق العالجٌة 
 



 
 الكبرٌت  والنحاس : المعادن 

 المبٌدات الحٌوٌة 

 المعدنٌة والزٌوت النباتٌة 

 األمالح الطبٌعٌة 

المكافحة الحٌوٌة 

لٌتر 20/بذور كغ 5بمعدل ( النٌم)ا المستحضرات النباتٌة 
 .ساعة ٌصفى 48ماء تنقع

 مساحٌق األحجار1.
 

 آلٌات المكافحة العضوٌة
 



 

 .المكافحة الحٌوٌة فىفوائد الكائنات الدقٌقة المستخدمة •
مقاومة الفطر أو زٌادة مناعته لكائنات المكافحة  فىغٌاب التطور 1-•

 . لمكافحة الكٌمائٌةباالحٌوٌة مقارنة 
ضد مجموعات معٌنة من الممرضات النباتٌة  االختٌارىالفعل 2-

 .ولٌس ضد الكائنات المفٌدة
 . صحة اإلنسان أو الحٌوانآمن على -3•
  . تحسٌن خواص التربة وتشجٌع الزراعة المستدامة -4•

 
 

 

 المكافحة الحٌوٌة



 :على تعتمد•
 اتالمفترس–

 أو الفطرٌاتالكائنات الطفٌلٌة  أو–

 :تنقسم إلى نوعٌن •
 فً البساتٌن المكشوفة: طبٌعٌة . ح.م–

 فً الزراعات المغطاة: مدبرة . ح.م–

ظروف شائعة بالنسبة لبعض الحشرات خاصة تحت  وناجحة •
 الزراعة المحمٌة

 البكتٌري ومتوسطة النجاح بالنسبة للفطرٌات •

 



 ثؼط اٌّفزشعبد



 
 

 ساتاروألكو  للحشراتوكمنفر ٌستعمل كمضاد للفطرٌات : : الكبرٌت
 ٌستعمل كمسحوق أو كسائل

 ٌجب االنتباه إلى درجة النقاوة 
 :بهاالكمٌات الموصى 

 هكتار/كػ  35  ـ  20: بالنسبة للمسحوق
 هكتار/كػ 10 ـ 5: بالنسبة للسائل

 

 : النحاس 
 بعض البكتٌرٌا وكمضاد للعدٌد من الفطرٌات تعمل ٌس
 

 فً الهكتار غ 5000ـ1250:  بهاالكمٌات الموصى 
 الحد األقصى حسب القانون األوربً

 2005إلى سنة  كػ 8
 2006ابتداء من  كػ 6

 أو فً حالة الجفاؾ° 10ال ٌرش عند انخفاض الحرارة دون 



 مكونات فٌروسٌة                :مكونات بكتٌرٌة 

Bacillus thuringiensis      
                                         

 مفعول نسبً ومحدود•

 ٌجب االنتباه لألصناؾ•

 

 
 

 المبٌدات الحٌوٌة
 



 التلقٌح فً الزراعات العضوٌة

 فً البٌوت المحمٌةٌتطلب تدبٌر محكم 
 الملقحةأنواع  العناصر 

خاصة النحل الطنان النحل 

../../user/Mes documents/DOC ARABE/Doc arabe/FAO/Pollinisation.ppt


 تجربة زراعة البندورة باستخدام الممارسات العضوٌة
Tomato Cultivation by the Use of Organic Methods  

 

 

             



 :الثيد المزسوع وفك معاييش الزساعح العضىيح

المعلومات عن اإلجراءات المطبقة فً البٌت البالستٌكً واآلفات التً ٌعانً السجالت وتوثٌق استخدام :

 .منها
 

إصاٌخ ثمب٠ب اٌّحصٛي اٌغبثك 7\1  

ِزش ِىؼت ِٓ سٚس اٌجمش غ١ش اٌّزخّش 8إظبفخ + حشاصخ 7\3  -  

رُ فالحخ األسض ِشح صب١ٔخ ٚغّشد  اٌزشثخ ثبٌّبء \7\12  

رغط١خ اٌزشثخ ثبٌٕب٠ٍْٛ/ 7/ 15  

٠َٛ 50اٌزؼم١ُ اٌؾّغٟ اعزّش حٛاٌٟ / اصاٌخ إٌب٠ٍْٛ 9/ 4  

 20صفشاء رُ رغ١١ش٘ب ِشر١ٓ ٚفٟ وً ِشح  ٌٛاصكرشو١ت اٌؾجه إٌبػُ ػٍٝ األثٛاة ٚٚظغ  9  /5/

 اٌجٕذٚسحٚأخشٜ ِغ  اٌفبص١ٌٛبءِص١ذح ِشح ِغ ِحصٛي 

 اٌفبص١ٌٛبءح١ش صسػذ ثزٚس صساػخ ِحصٛي اٌزغط١خ  9\9

 فٟ صٛأٟ اٌجٕذٚسحصساػخ ثزٚس  10\5

 ٠َٛ 12فٟ اٌزشثخ ٚرشوذ ٌٍزحًٍ ٌّذح  اٌفبص١ٌٛبءلٍت   10\16

 اٌجٕذٚسح ؽزٛيصساػخ  10\28
 

 

 ِب لجً اٌضساػخ جشاءادإ



 ِحصٛي اٌزغط١خ



 العضوٌة للبندورةالنمو الخضري 



 

 

فٟ ثذا٠خ ِٛعُ  Bombus terrestrisادخبي إٌحً اٌطٕبْ  

 20/11ص٘بساإل
 

 

فً العناقٌد األخٌرة بسبب كفاءة %  90نسبة العقد حوالً •

ثمرة وبنمو شكلً  13 -7النحل وعدد الثمار فً العنقود بٌن 

جٌد أظهر التحلٌل الكٌمٌائً للثمار ارتفاع نسبة  وحجمً
العضوٌة مقابل  بالبندورة0.12 العضوٌة بالبندورةالحموضة 

 والتقلٌدي على التوالً IPMالـلكل من  0.08و 0.06

 

 





 



 ملمحح تالىحل معالجح تالهشمىواخ



أهم اإلصابات الفطرٌة 

 :والحشرٌة

 

 

 

 

 

 :د٠ذاْ اٌضّبس  

 25/11ٟ٘ٚاٌضّبس ٚاألٚساق ح٠ٛ١خ ٌذ٠ذاْ أػذاء  أدخبي  

 اٌّؼشٚف ثأٔٗ غف١ً ٠شلبد ثشاغْٛ -1

 ث١ٛضوطف١ً   رش٠ىٛغشاِب-2
 phytoseiulus persimilsذو البقعتٌن للعناكب الحمراء عدو حٌوي   ادخال 11\27  

ػٍٝ األٚساق ٚع١مبْ إٌجبربد ػٍٝ ؽىً ثمغ ثبٌٍفحخ اٌّزأخشح ظٙشد أػشاض إصبثخ ٚاظحخ 

 اٌشػ ثّشوجبد إٌحبط *

كما تم التخلص وبشكل ٌدوي من األوراق المصابة ومن كامل النباتات المصابة فً حال *  

 وصول اإلصابة إلى الساق وذلك بهدف تقلٌل مصدر العدوى تكررت هذه العملٌة حتى 
 .م تعوٌض النباتات المفقودة من التفرعات الجانبٌةتالكامل من اإلصابة التخلص  

 

 

 
  
 
 
 
 

 



Phytophthora   infestans 



 اٌزطفً ػٍٝ اٌج١ط: اٌطف١ٍ١بد
 Trichogramma spp 



 :التسوٌق للمنتجات العضوٌة

قوة جذب كبٌرة 
للمنتجات 

الموسومة بكلمة 
 عضوي أو 
organic  

البحث عن أسواق 
 :مناسبة 

على جانب الطرق 
 الرئٌسٌة 

 من المزرعة 

 اإلعالم واإلعالن هام 

 باعة متخصصٌن  

 تجار التجزئة 

 التصدٌر 



زراعة الخضار وفق معاٌٌر الزراعة العضوٌة ٌستلزم الكثٌر 

من المزارع لٌحقق التوازن البٌئً  الشفافٌة والمصداقٌةمن 

واالقتصادي واالجتماعً المراد من التحول للزراعة 

 . .العضوٌة

لٌس عودة إلى الوراء باستخدام طرق  العضوىاإلنتاج  

علوم  فىالزراعة التقلٌدٌة ولكنة متوافق مع التطور المستمر 

البٌئة ، الكٌمٌاء الحٌوٌة ، فسٌولوجٌا النبات ، تربٌة النبات 
  . وتصمٌم اآلالت

 


