البرسيم الحجازى االسترالى (سى ريفر) SIRIVER
األرض المالئمة -:

تنجح زراعته فى جميع انواع االراضى وخاصة الرملية منها.

ميعــاد الزراعة -:

يمكن زراعته فى الخريف ( سبتمبر – اكتوبر ) وفى الربيع ( مارس  -ابريل )

التسميد -:

اذا لم تكن هناك توضيحات للتسميد طبقا لتحليالت التربة فينصح باضافة االزوت بمعدل
 30وحده ازوت عند الزراعة واالسمدة البوتاسية والفوسفاتية بمعدل  50وحدة من كل
منهما بعد كل حشتين واذا نجح تكوين العقد الجذرى على النبات يوصى باالسراف فى
اصناف االسمدة االزوتية.

الحش -:

1.1يتم الحش عندما يصل ارتفاع النباتات الى 45سم فى فصل الشتاء وعندما تبدا فى
التزهير فى باقى فصول السنة.
2.2ويعطى صنف سى ريفر  ٧حشات فى السنة االولى من الزراعة وتزيد الى  ١٠/9حشات
بعد ذلك
3.3متوسط محصول الحشة حوالى  ٥طن  /فدان من العلف االخضر.

1.1يعتبر البرسيم الحجازى محصول بقولى.
2.2مجموعه الجذرى عميق بحيث يمكن ارتواءه من المياه الجوفية اذا كانت قريبة من
سطح التربة.
3.3وصنف  SIRIVERينمو صيفا وشتاءا.
4.4ويتميز هذا الصنف من البرسيم الحجازى بقدرته على النمو فى االراضى القلوية
والملحية من  7الى  10سنوات.
5.5والبرسيم الحجازى بصفة عامة نبات له قدرة على تثبيت االوزون الجوى اذا تم
استعمال البكتريا العقدية المناسبة مع الزراعة.
6.6والمحصول االخضر الناتج ذو قيمة عالية سواء تم رعية او حشه.
7.7والصنف  SIRIVERاستنبط حديثا ليناسب االراضى المتعدده مثل تحمل الرعى الجائر
ومقاومة الحشرات واالمراض وتتأقلم للنمو فى فصل الشتاء البارد.

مميــزات صنف -:SIRIVER
1.1تم انتاج هذا الصنف لكى يقاوم االصابة بكافة انواع المن .
2.2سريع النمو فى فصل الشتاء.
3.3نسبة االوراق الى السيقان مرتفعة وسيقانه قائمة النمو
4.4يقاوم درجات الحرارة العالية فى فصل الصيف.
5.5البادرات قوية عند انباتها ولذلك منافس قوى للحشائش.
6.6مقاوم لالثر الضار لحوافر الحيوان عند الرعى.
7.7يتحمل العطش عند تعرضه لظروف نقص مياه الرى.
8.8يقاوم العديد من امراض الجذور.

طر يقــة الزراعة -:
1.1تجهيز االراضى للزراعة بالخدمة الجيدة مع اضافة االسمدة العضوية والفوسفاتية
عند الزراعة فى االراضى الرملية وذلك اثناء الخدمة ويفضل ان يضاف السماد
العضوى بمعدل 20متر مكعب /الفدان والسوبر فوسفات بمعدل 200كجم فى حالة
السوبر فوسفات االحادى.
2.2يحتاج الفدان  ٢٥كجم /الفدان
3.3تتم الزراعة فى سطور بين الخط واالخر 15-10سم وعمق الزراعة من  0.5الى 1سم من
سطح التربة .
4.4يراعى استعمال البكتريا العضوية الخاصة بالبرسيم الحجازى عند الزراعة.

تشوه ثمار البلح
هذا المظهر يعد عيب موجود نتيجة سوء المعاملة ويزيد فى هذا المظهر اذا نقصت
معدالت الكالسيوم والبوتاسيوم والذي يتسبب في ضعف القشرة الخارجية للثمار

وخاصة في األعمار المبكرة

اما سوء المعاملة التي اقصدها فهذه األعراض تأتي مباشرة بعد عملية التقويس

اذا تمت بعد نزع األكياس الورقية التي تغطي بها العذوق بعد التلقيح حيث يجب عدم
نزع األكياس الورقية اال بعد االنتهاء من التقويس تماما الن ذلك ال يعرض الثمار في

هذا العمر الصغير للتيارات الهوائية والرياح وذرات الرمل الناعم وخصوصا االمطار فى

هذا العام والتى فاقمت من هذه الظاهرة حيث كانت معدالت الرطوبة النسبية وتشبع

الهواء ببخار الماء اثر مهم جدا حيث ان هناك نتح طبيعى وتبخر ماء من الثمار فى

النبات ونظرا الرتفاع الرطوبة النسبية حول النبات ادى الى عدم قدرة تبخير الثمار للماء

بداخلها مع تشبع النخلة من الماء الوفير حولها وضخه ايضا فى الثمار مما يؤدى الى

انفجار البشرة والقشرة الخارجية للثمار ايضا متسببة فى هذا المظهر والتي تسبب جرح

الثمار طوليا او عرضيا في األعمار بعد مرحلة العقد والتمام بالربيع وبدايات دخول الصيف

و اثناء عملية االمتالء فى طور البسر وقبل انتاج النبات لاليثيلين وبدايات التلوين
إذاً لتفادي هذا التشوه ينصح باآلتي على الترتيب.

 1.1التسميد الجيد بالكالسيوم على أن يكون ذلك بعد جمع محصول هذا العام .ويكون
في سبتمبر أو أكتوبر تقريباً .

2.2التسميد الجيد بالبوتاسيوم قبل مرحلة خروج األزهار مباشرة أو أثناء خروجها ومرحلة
التلقيح.

3.3عدم إزالة أكياس التلقيح الورقية إال بعد إجراء عملية التقويس ويفضل أن تجري
عندما يكون حجم الثمار مثل حبة الحمص.

4.4تنظيف االوراق واالشواك التى تزاحم الثمار بالعذوق وتالمسها وتجرحها اثناء
حركتها ويكون ذلك فى االوراق واالشواك المزاحمة للعذق والثمار فقط

التين الشوكي
اوال  :الوصــف النباتي
یبلغ ارتفاع نبات التین الشوكي حوالي مترین ونصف وقد یصل إلى أكثر من ذلك .ویتكون
النبات من
ساق قصیرة تحمل عددا من األلواح المتصلة بعضھا ببعض وھي سوق متحورة علیھا
العدید من األشواك،
ویبلغ طول كل لوح من ھذه األلواح حوالي  ٤٠سم وعرضه من  ٢٥ - :15سم وسمكھ من
 3:2سم
واألوراق الحقیقیة صغیرة ومستدیرة الشكل وتوجد على حواف األلواح صغیرة العمر،
وبعد ذلك تتساقط
أما األزھار فھي صفراء اللون وتحمل على أطراف األلواح ،ویتراوح وزن الثمرة من 1٢٠ : ٨٠
غرام
ونسبة اللب بھا من  % 42 : ٣٤من وزن الثمرة ،واللب أصفر أو أحمر اللون ویحتوي على
عدد كبیر من البذور الصلبة التي تقلل من جودة الثمار بدرجة كبیرة ،وتتكون الثمار من
 %87: 83ماء و  %14- 6سكریات

ثانيــا  :التكاثر
یتكاثر التین الشوكي بواسطة األلواح حیث تغرس في التربة إلى قرب منتصفھا تقریبا
كما یمكن
استخدام البذور في التكاثر .وتثمر أشجار التین الشوكي بعد  3:2سنوات من الزراعة
وتظھر الثمار في األسواق خالل أشھر الصیف وبالذات في شھري یولیو وأغسطس

ثالثا  :اھم االســتخدامات
تمت االستفادة صناعیا وتجاریا من ثمرة الصبار إذ تتم في بعض المناطق ال سیما
في المغرب صناعة المربى واستخراج زیت الصبار من بذور النبتة .تستخدم أزھار النبات
كمادة قابضة
وتخفض النزف وتستخدم لمشكالت المعدة واألمعاء ال سیما اإلسھال والتھاب القولون
ومتالزمة اإلمعاء
الھیوجیة .كما تستخدم األزھار أیضا لعالج تضخم البروستاتا وتعتبر الثمرة من الفواكھ
المغذیة .والتین
الشوكي تؤخذ ثمرتھ كبدیل للعقاقیر الملینة ویمكن أخذه صباحا على الریق إما إذا أخذ
بعد الطعام فإنھ
فعال ھاضما ممتاز ا ً.تستخدم أزھار النبات معجونة مع العسل لعالج الربو.
یمكن إزالة أشواك الثمرة من الید عند تقشیر التین الشوكي بدھن األصابع بزیت
السمسم.

أهم العناصر وأعراض نقصها
 -3المظاهــر الخارجية:
رغم التطور الكبير بأجهزة التحليل المخبري إال أن هذه الطريقة تعتبر من أهم الطرق

لتشخيص نقص العناصر الغذائية على النباتات وذلك أن لكل عنصر تأثير معين أو مجموعة

من التأثيرات على كل نبات وعند غياب هذا العنصر أو انخفاض مستواه عن الحد الحرج

لعدم توفره في التربة أو بسبب التداخالت مع عناصر أخرى فإنه تظهر على النبات عالئم

نقص خاصة به متميزة في كثير من األحيان مت األعراض التي يسببها عنصر آخر .وقد
تختلط األمور في بعض األحيان وخاصة في المراحل األولى لظهور األعراض كاالصفرار
مثال الذي يالحظ أحياناً في بداية النمو قد يكون سببه أكثر من عنصر إال أنه اليلبث أن
ً

يتمايز بعد فترة وجيزة وهذه الطريقة تحتاج إلى تدريب جيد وممارسة طويلة.

اآلزوت N:
عنصر متحرك والنبات هو عنصر النمو الخضري وحتى نحصل على نمو خضري جيد البد
من توفر كميات مناسبة منه في التربة إنما يجب أن النبالغ بإضافة اآلزوت إلى التربة

حتى اليزداد النمو الخضري على حساب النمو الثمري وألنه عنصر يفقد من التربة خالل

فترة قصيرة أما بالغسل أو بالتطاير كما أن الكميات الكبيرة منه تقلل من مقاومة النبات
لألمراض .

يوجــد اآلزوت في التربة على شــكلين:
أ-

الشكل المعدني أمونيوم أو نترات وهو الجزء الصالح لالمتصاص.

ب -الشكل العضوي واليستفيد منه النبات إال بعد تحلله وتحوله إلى الشكل المعدني.

أهم وظائــف اآلزوت في النبات:
 -1يدخل في بناء المواد البروتينية

 -2يعتبر أهم مكونات البروتوبالزم

 -3يدخل في تركيب الكلوروفيل

 -4يدخل في تركيب أكثر مكونات األزهار والثمار

 -5يتحكم في قدرة النبات على امتصاص الفوسفور والبوتاس

أعراض نقص اآلزوت:
-1

-2

ضعف النمو وتوقفه في حاالت النقص الشديد
نقص في حجم األوراق

تختلف األراضي بدرجة خصوبتها حسب عوامل عديدة  ،والتغذية الجيدة تعتمد أساساً
على التوازن مابين العناصر الغذائية التي يحتاج إليها النبات سواء أكانت هذه العناصر
أصال في التربة أو مضافة على شكل أسمدة .وكلما اقتربت درجة التوازن مابين
متوفرة
ًً
هذه العناصر الغذائية بالكم والكيف من الحد األمثل لحاجة النبات كلما حصلنا على إنتاج
أفضل في حال توفر العوامل الالزمة األخرى .وعند نقص كمية أحد هذه العناصر الغذائية
فإن تأثيره يكون واضحاً على النبات سواء بمظاهر خارجية مرئية على النبات أو بشكل غير
مباشر بتأثيره على اإلنتاج.
وقد حاولنا بهذه النشرة إلقاء األضواء على كل من العناصر الالزمة للنبات والتي يحصل
عليها عن طريق المجموع الجذري مبينين فكرة بسيطة عن كل عنصر ثم تعداد ألهم
الوظائف التي يقوم بها هذا العنصر في النبات ثم تعداد ألهم األعراض المرئية على
النبات في حال النقص مع بعض الصور الملونة ألعراض نقص هذا العنصر على أحد
المزروعات ثم ذكرنا طرق عالج نقص هذا العنصر  ,آملين في ذلك أن نقدم جزء من
واجبنا للزمالء في مجال تغذية النبات ولألخوة الفالحين الذين يعانون من بعض المشاكل
الغذائية على مزروعاتهم.
طرق تشخيص نقص العناصر:

 -1تحليــل التربة:

يفيد عادة تحليل التربة ومعرفة محتواها من العناصر الغذائية لمعرفة نقص العناصر
الكبرى التي ظهرت على النبات أو التي قد تظهر بعد فترة من حياة النبات .ذلك أن
الحد الحرج والشكل الذي يوجد به كل عنصر منها أصبح معروفاً كذلك التداخالت بين
هذه العناصر وتأثر بقية العوامل عليها أما بالنسبة للعناصر الصغرى فإن هذه الطريقة
اليمكن االعتماد عليها كلياً لمعرفة نقص العناصر نظراً لعدم معرفة الحد الحرج والشكل
الذي يوجد به العنصر بشكل صالح لالمتصاص في التربة كذلك كل التأثيرات األخرى عليه
بشكل كامل وقد ظهرت أعراض نقص بعض العناصر على نباتات نامية على تربة تحتوي
كميات من هذه العناصر أكبر بكثير من تربة أخرى لم تظهر على مزروعاتها أي أعراض.

 -2تحليــل النبات:

حتى اليوم اليمكن االعتماد على هذه الطريقة بشكل كامل لتشخيص أعراض نقص
العناصر وخاصة الصغرى منها وذلك ألن الحد الحرج من كل عنصر ضمن النبات مازال غير
معروف بشكل كامل كما أن الشكل الذي يوجد به العنصر في النبات ونسبة كل عنصر
إلى غيره مازال يكتنفه الكثير من الغموض فقد تظهر كميات من عنصر ما في أوراق
مصابة أكبر من الكميات الموجودة في أوراق سليمة  .إضافة إلى أن المتطلبات النباتية
ألي من العناصر هذه مختلف من نبات آلخر ومن فترة ألخرى ضمن النبات الواحد خالل
فترة حياته.

أهم العناصر وأعراض نقصها
أهم وظائف الفوســفور:
1.1يدخل في تركيب بروتين النواة

2.2عنصر مهم في عمليات التنفس

3.3له دور في عمليات التحول للكربوهيدرات داخل النبات مثل تحول النشا إلى سكر.
4.4له دور في تمثيل الدهون

5.5يسرع في عمليات نضج الثمار

أعراض نقص الفوســفور:

1.1يصبح لون األوراق أكثر اخضراراً من اللون الطبيعي

2.2تبقى األوراق صغيرة وتظهر النموات الحديثة بلون أرجواني أو أحمر بسبب تراكم
مادة االنتوسيانين.

-3

يكون لون األوراق أصفر شاحب

-5

تشكل أعناق األوراق زاوية حادة مع الساق

-7

في حاالت النقص الشديد تكون الثمار صغيرة وتنضج قبل وقتها وتتساقط وقد

-4
-6

تبدأ أعراض النقص على األوراق القاعدية ثم تنتقل إلى األوراق في القمة
تكون األفرع متخشبة ورفيعة وصغيرة ولونها أحمر أو بني

اليتكون ثمار إطالقاً .

معالجــة نقص اآلزوت:
يعالج النقص باألسمدة المتوفرة وهي يوريا  %46كالنترو  %26نترات األمونيوم  %30وهي
أسمدة منتجة عليا.

الفوسفورP :

3.3سمك نمو الخشب يكون قليل التفرع محدود وتشكل الفروع زوايا حادة.

عنصر متحرك ضمن النبات قليل الحركة في التربة وهو من العناصر الغذائية األساسية

5.5ينقص تكوين البراعم الثمرية

النباتية يثبت جزء كبير من الفوسفور في التربة على شكل فوسفات ثالثي الكالسيوم

4.4عروق األوراق السفلى وكذلك أعناقها يظهر عليها اللون األرجواني.

جداً في تغذية النبات ويأتي بالمرتبة الثانية بعد اآلزوت من حيث كميته في األنسجة

6.6في حاالت النقص الشديد تكون األوراق الكبيرة مبرقشة باللون األصفر الفاتح

وهذا المركب غير قابل لإلفادة علماً أن النباتات تستطيع االستفادة من فوسفات أحادي

معالجة نقص الفوســفور:

المثمرة عند عدم الحاجة إليه وكذلك ينتقل جزء من األوراق في نهاية فصل النمو

واألخضر الغامق وهذه األوراق تسقط سريعاً .

يعالج النقص باألسمدة الفوسفاتية المتوفرة على شكل سوبر فوسفت  %46وهو سماد
منتج محلياً .

وثنائي الكالسيوم في وجود المادة العضوية  .يخزن الفوسفور في جذور األشجار

ويخزن بالجذور  ،وتعتبر البذور أغنى أجزاء النبات به ،يوجد الفوسفور في التربة على شكل
عضوي أو معدني ،تزداد كمية الفوسفور العضوي بزيادة كمية النتروجين العضوي

البوتاسيومK :

في التربة وتعمل أحياء التربة الدقيقة على تحول الفوسفور العضوي إلى فوسفور

عنصر متحرك داخل النبات قليل الحركة في التربة ،اليدخل في تركيب مواد هامة

ويوجد مدمصاً على غرويات التربة ويكثر وجوده على الحبيبات الدقيقة من التربة ويقل

داخل األنسجة النباتية ويوجد بها على شكل ملح ذائب غير عضوي يكثر في الخاليا

المريستيمية ويرتبط مباشرة بالبناء البروتيني يعتبر من العناصر الغذائية األساسية

ويسمى هذا العنصر بعنصر النوعية .نقصه يسبب تراكم وعدم تحول األحماض األمينية

غير عضوي والطبيعة المميزة للفوسفور قلة ذوبانه في الماء أو المحلول األرضي

على الحبيبات الخشنة وتختلف درجة استفادة النبات من الفوسفور حسب عوامل عديدة
أهمها:
أ-

نوع معدن الطين حيث يثبت في األراضي الطينية أكثر من الخفيفة.

إلى بروتين يكون امتصاص هذا العنصر على أشده خالل فترة آذار إلى تشرين ثاني وفي

ب -درجة الحموضة في التربة حيث تصل أعلى درجة صالحية لالستفادة منه عند -6.5 PH

داخل البنات حيث يخزن بها ويالحظ الجزء األكبر من هذا العنصر في الطبقات السطحية

ت-المادة العضوية حيث يلعب غاز  CO2المنطق من تحلل المادة العضوية دوراً كبيراً في

نهاية فصل النمو يعود جزء من البوتاس الموجود في األوراق إلى األنسجة الخشبية
من التربة  ،يعتبر البوتاس المتبادل المصدر األول للبوتاس القابل لالمتصاص من قبل

النبات واليمثل النوع عادة إلى مقداراً بسيطاً من البوتاس الكلي في التربة.

.7

زيادة قابلية الفوسفور لإلفادة.

أهم العناصر وأعراض نقصها
أهم وظائف الكالســيوم:

أهم وظائــف البوتاســيوم ضمن النبات:

 -1معادلة األحماض التي تنتج من الخاليا خصوصاً أثناء تكوين البروتين وتحوالته.

 -1عنصر مهم في إنتاج وانتقال السكريات في النبات

 -3يعمل على تنشيط األنسجة المريستيمية في القمم النامية.

 -3وجوده أساسي لعمليات التمثيل الضوئي

 -2يدخل في تركيب الصفيحة الوسيطة للخاليا على صورة بكتات الكالسيوم.

 -4ضروري في تكوين األزهار

 -5يؤثر في حركة انتقال الكربوهيدرات في النبات

أعراض نقص الكالســيوم:
 -1جفاف القمم النامية لألفرع والجذور.
 -2تظهر بقع ميتة على األوراق

 -2يساعد على اختزال السكريات وتحولها إلى نشا

 -4يساعد في امتصاص اآلزوت من التربة

 -5يزيد في مقاومة النبات لبعض األمراض

 -6يقلل من عمليات النتح للنبات وبالتالي يزيد من مقاومته للجفاف
 -7يكسب السيقان واألوراق متانة

أعراض نقص البوتاســيوم K :

 -3جفاف أطراف األوراق حديثة النمو بعد أن تلتوي ثم تتقصف.

 -1اصفرار في األوراق عند الحواف وباتجاه الداخل.

 -5تكون الجذور قصيرة وملتوية وتموت معظم الجذور من القمة األعلى.

 -3يتحول لون األوراق األصفر إلى أسمر أو بني محروق

 -4يالحظ على الثمار بقع ميتة (متفلنة)

معالجــة نقص الكالســيوم:
يعالج بإضافة كربونات الكالسيوم كما يتم بطريقة غير مباشرة عند استخدام السوبر

فوسفات أو الكالنترو.

المغنزيوم:
عنصر متحرك ضمن البنات يوجد بالتربة بكميات كافية كما أن وجود الكالسيوم يخفف

من تأثيره السام  ،يمتص على شكل أيونات المغنزيوم وتظهر أعراض النقص غالباً في

األراضي الخفيفة  ،يكثر وجوده في البذور مرتبطاً مع الفوسفور وعلى اعتبار أنه عنصر

أوال.
متحرك فإن أعراض نقصه تظهر على األوراق السفلية من الفروع ً

وظائف المغنســيومMg :

 -1يدخل في تركيب الكلوروفيل

 -2له عالقة بتكوين الزيوت داخل أنسجة النبات

 -3يساعد في تحرك الفوسفور والكربوهيدرات داخل النبات

 -4ضروري لتنشيط عدد من األنزيمات.

 -2التفاف األوراق على شكل ميزاب

 -4يسبق االحتراق عادة لون أرجواني غامق تسبقه بلزمة لخاليا األوراق
 -5حجم األوراق يبقى صغيراً

 -6إذا كان النقص قليل يتشكل محصول إنما قليل الكم والنوع.

 -7في حاالت النقص الشديد تموت األوراق وخاصة في منتصف األفرع

 -8يالحظ ضعف تكوين البراعم الثمرية في األشجار المثمرة

 -9بشكل عام تكون مواصفات الثمار الناتجة سيئة.

معالجــة نقص البوتاســيوم :
يعالج نقص البوتاس باألسمدة المتوفرة في القطر على شكل سلفات البوتاس .%50

الكالسيومCa :
يمتص على صورة  ++Caوذلك إما في المحلول األرض أو من الكالسيوم المتبادل مباشرة

والنباتات البقولية تمتص كميات أكبر من النباتات النجيلية وهو عنصر غير متحرك ضمن

أوال.
النباتات لذلك تظهر أعراض نقصه على األوراق الحديثة النمو ً

أهم العناصر وأعراض نقصها
الحديدFe :
عنصر قليل الحركة ضمن النبات يمتص على صورة ثنائي  ++Feيدخل وسيط في تكوين
الكلورفيل كما أنه يدخل في تركيب السيتوكروم وله عالقة بتكوين أنزيم البروكسيد

ايز .نالحظ اآلن أعراض نقص الحديد على األشجار المثمرة بشكل كبير في القطر العربي
السوري وإن ظهر أعراض نقص هذا العنصر اليعني بالضرورة عدم توفره بالتربة بل

أعراض نقص المغنســيوم:

تحلل اليخضور وزوال اللون األخضر فيما بين العروق مع بقاء العروق خضراء تتأثر األوراق
أوال وفي حاالت
الكبيرة ً

عالج نقص المغنســيوم:

يعالج بإضافة كبريتات المغنزيوم أو رشها على األوراق في حال اإلصابة الخفيفة كما يتم

بالعكس تبين أن بعض األشجار التي تعاني من نقصه تنتشر في اراضي غنية بالحديد

العالج بطريقة غير مباشرة عند استخدام الكالنترو والذي يحوي على كربونات المغنزيوم

وظائف الحديــد في النبات:

الكبربتS :

مثال  ،إال أنه يكون على صورة غير قابلة لالمتصاص.
منطقة الزبداني
ً

 -1يلعب دور وسيط وأساسي في تكوين الكلوروفيل واليدخل في تركيبه .

 -2يدخل في تركيب السيتوكريوم ،لذا فهو يلعب دوراً أساسياً في التنفس.

بنسبة .%5

عنصر متحرك يمتص على صورة كبريتات  ++SO4ثم يختزل في النبات إلى كبريت أو

سلفوهيدرو كسيل إذا زادت كميته عن حد معين يخفض رقم PHالتربة كما تنقص كمية

 -3يلعب دوراً أساسياً في تحويل النتروجين الذائب في األوراق إلى بروتين هذا البروتين

النترات الصالحة لالمتصاص ألن البكتريا التي تؤكسد الكبريت تحتاج إلى أكسجين النترات

أعــراض نقص الحديد:

يكثر وجود الكبريت في الطبقة السطحية من التربة أول ماتظهر أعراض نقصه على

له دور كبير في حماية الكلوروفيل من أشعة الشمس الشديدة.
1.1اصفرار األوراق حديثة النمو

2.2تتحول كامل األوراق على اللون األصفر وقد تصبح شبه بيضاء وخاصة في النموات
الحديثة.

في عملية األكسدة.

األوراق حديثة التكوين.

وظائــف الكبريت:
 -1يدخل في تركيب األحماض األمينية والهرمونات النباتية.

3.3تحترق أطراف األوراق وتصبح بنية اللون في حاالت النقص الشديد ،تحترق كامل

 -2يلعب دوراً هاماً في عملية التنفس.

4.4ضعف اإلنتاج أو عدمه.

 -4يساعد في تكوين الكلوروفيل.

الورقة وخاصة في النموات الحديثة.

معالجــة أعــراض نقص الحديد:

 -3يدخل في تركيب الزيوت الطيارة كما في البصل والثوم

أعــراض نقص الكبريــت في النبات:

يعالج بإضافة الحديد إلى التربة والمتوفر باألسواق على شكل شيالت وتباع تحت أسماء

 -1ظهور اللون األصفر الشاحب على األوراق

الذنكZn :

 -3ضعف في نمو الكالسيوم

تجارية مختلفة ( راجع النشرة الخاصة بأعراض نقص الحديد).

 -2جفاف الفروع في األشجار المثمرة

يمتص من التربة على شكل أيونات  ++Znيكون تركيزه في الطبقات السطحية عالياً ويقل

معالجة نقــص الكبريت:

مع العمل .يرتبط ذوبان الزنك في التربة بدرجة الحموضة ،نالحظ أعراض نقص الزنك حالياً

مترافقة مع أعراض نقص الحديد على الحمضيات في محافظة الالذقية بكثرة.

يعالج بإضافة كبريتات األمونيوم أو كبريتات الكالسيوم وتستخدم كبريتات الكالسيوم في

التربة غير الكلسية كما يتم العالج بطريقة غير مباشرة باستخدام السوبر فوسفات أو

مثال حيث يستفيد النبات من الكبريت المتوفر بهذه األسمدة.
سلفات البوتاس
ً

أهم العناصر وأعراض نقصها
أعراض نقــص المنغنيز:

وظائف الذنــك في النبات:

 -1اصفرار األوراق بين العروق تبقى حتى الدقيقة منها خضراء

1.1يلعب دوراً في تشكيل الهرمونات النباتية .

 -3في حاالت النقص الشديد قد تتساقط األزهار واألوراق.

3.3يدخل في تركيب بعض الخمائر لوحده أو باالشتراك مع بعض العناصر األخرى

تعالج أعراض نقص المنغنيز بالرش بسلفات المنغنيز.

أعــراض نقص الذنك :

 -2تظهر بقع بنية محروقة على األوراق

معالجــة نقــص المنغنيز:
النحاسCu :
يحتاجه النبات بكميات ضئيلة ونادراً ما تظهر أعراض نقصه ويوجد في التربة بكميات

قليلة خاصة في الطبقات السطحية أكثر ما تظهر أعراض نقصه في األراضي العضوية

يتأثر ذوبانه بدرجة الحموضة في التربة إذا كلما انخفض رقم  PHيزداد الجزء الذائب منه.

وظائف النحــاس في النبات:
 -1عامل مساعد في تكوين أنزيمات التنفس وتكوين الكلوروفيل
 -2يلعب دوراً في تفاعل اآلزوت داخل النبات.

 -3يزيد في مقاومة النبات لألمراض الفطرية.

2.2يلعب دوراً أساسياً في تشكيل التريتوفان المركب النباتي الذي يتركب منه األكسين.
كالنحاس.

1.1بقع صفراء بين العروق مع بقايا أجزاء حول العروق الخضراء.

2.2األوراق الجديدة تكون قصيرة وصغيرة ومتطاولة في مجموعات وردية تخرج من زر
بدال من فروع.
واحد ً

3.3موت أطراف غصون الحمضيات.

4.4يالحظ وجود بقع زيتية في أوراق الحمضيات وصغر في حجم الثمار وسمك قشرتها.
5.5تضعف قدرة األشجار على تكوين البراعم الثمرية وكذلك الثمار.

6.6في اللوزيات تكون األوراق الوردية جالسة على األفرع بدون أعناق.

معالجــة نقص الذنك:

يعالج بالرش بكبريتات الزنك في حال اإلصابة الخفيفة أما في حاالت اإلصابة الشديدة

أعــراض نقص النحاس:

فتستخدم شيالت الزنك.

 -1اصفرار األوراق وموت البراعم

المنجنيــزMn :

 -2قصر في المسافات بين عقد األغصان.

 -3تقل كمية العصير داخل ثمار الحمضيات وخاصة الليمون الحامض.

عنصر قليل الحركة في النبات يمتص على صورة ثنائي التكافؤ  ++Mnتكون األوراق

الغنية بالكالسيوم فقيرة بالمنغنيز تالحظ أعراض نقصه في األراضي القلوية حيث يتم

معالجــة أعــراض نقص النحاس:

أكسدة المنغنيز الثنائق القابل لالمتصاص إلى منغنيز ثالثي غير قابل لالمتصاص.

يعالج بالرش بكبريتات النحاس أو أي من المركبات النحاسية كما يمكن االستفادة من

وظائــف المنجنيــز في النبات:

المركبات النحاسية المستخدمة لمعالجة الفطور.

البورونB :
يوجد البورون بكميات قليلة في التربة تسبب الكميات الكبيرة منه تسمم النبات ،تعتبر

زيادة الكالسيوم أحد أهم أسباب نقص البورون كذلك ارتفاع مستوى الماء األرضي وسوء
التهوية  ،يمتص على صورة بورات BO2

 -1اليمكن أن يحصل تمثيل للنترات داخل النبات بدونه.

 -2تضعف قدرة التنفس إذا كانت نسبة  Mn/Feأقل أو أكبر .2.5-1.5

 -3له عالقة بتكوين الكلوروفيل وبعض األحماض العضوية وعمليات األكسدة واإلرجاع

داخل النبات.

أهم العناصر وأعراض نقصها
المولبيدنيــومMO :

يمتصه النبات بكميات قليلة جداً نادراً ما تظهر أعراض نقصه  ،ذوبانه في التربة مرتبط
بدرجة الحموضة حيث يثبت في األراضي الحامضية ويكون أكثر ذوبانه في األراضي
القلوية

وظائــف المولبيدنيوم:
 -1ضروري الختزال النترات في النبات إلى أمين ومن ثم تكوين البروتينات.

 -2ضروري لتكوين حمض االسكوربيك

 -3ضروري لبكتيريا األزوتوبكتر والتي تقوم بتثبيت اآلزوت الجوي.

أعراض نقــص المولبيدنيوم:
 -1اصفرار األوراق الطرفية ثم ظهور بقع بنية فاحتراق الحواف.

 -2تجعد األوراق.

معالجــة نقــص المولبيدنيوم:
يعالج بإضافة الصوديوم أو مركبات المولبيدات األخرى القابلة للذوبان بالماء.
ً

وظائف البــورون في النبات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يتحكم بنسبة الماء داخل النبات كذلك في امتصاص الماء من التربة.
له عالقة بحركة السكريات إلى أماكن تخزينها.
مهم لعمليات التلقيح داخل الزهرة.
يؤثر على امتصاص بعض العناصر مثل اآلزوت والبوتاس والكالسيوم.
ضروري لتكوين الهرمونات في النبات.
يلعب دوراً في عملية تشكيل البروتينات في النبات.
ضروري لتكوين الحمض األميني تريتوفان.

أعــراض نقص البورون:

أهم أعراض نقص البورون موت البراعم والقمم النامية وموت أطراف الجذور وتكسر
األغصان واألوراق بسهولة.

وهنــاك أعــراض خاصة تختلــف باختــاف المحصول أهمها:
1.1في اللوزيات التتفتح البراعم.
 2.2في الشعير اليتكون الحب في السنابل
3.3في الحمضيات تظهر على األوراق بقع مائية ثم تصبح شفافة ثم تسقط ويتعرى

الفرع من القمة إلى األسفل وفي الثمار يظهر على األلبيدو بقع بنية ويزداد سمك
القشرة والتتكون البذور وتكون الثمار جافة وجامدة والعصير قليل وكذلك نسبة
السكر.
4.4في الشوندر يالحظ القلب األجوف والذي يظهر أسود اللون
5.5في القرنبيط يصبح الساق أجوف لونه بني
6.6في التفاح يتشكل بقع فلينية على سطح الثمار.
7.7في القطن في حاالت النقص الشديد تأخذ شجيرات القطن شكل دغل متشابك بسبب
قصر المسافات بين العقد ويموت النسيج المرستيمي وتصبح األوراق سميكة قابلة
للكسر كما تسقط البراعم الزهرية كما يالحظ انتفاخ حلقي داكن مزود بشعيرات
كثيفة على أعناق األوراق.

معالجــة نقص البورون:

نعالج األعراض بإضافة البورات إلى التربة أو الرش الورقي في حال اإلصابة الخفيفة.

فوائد استخدام الهيوميك اسيد فى التربة
•يحفظ األسمدة الكيميائية الذائبة في الماء في منطقة الجذور واطالقها في حين
حاجة النبات لها

•يعمل على تحويل عدد من العناصر لصورة صالحة وميسرة للنبات مثل الكالسيوم
والفوسفات

•وجوده أساسي في تحلل الصخور والمعادن

•يعمل على زيادة الخصائص التنظيمية للتربة بزيادة اعداد الكائنات الدقيقة على
جزيئاته

•يعمل على تخليب أيونات المعادن تحت الظروف القلوية

•غني في كال من المواد العضوية والمعدنية الضرورية لنمو النبات
•يعمل على زيادة نسبة النيتروجين الكلي في التربة

•يعمل على استخالص ثاني أكسيد الكربون من كربونات الكالسيوم في التربة
•وتسهيل استخدامه في البناء الضوئي

•يعمل على دفع النبات الى التجذير بشكل واضح مثل فعل االكسينات

•يعمل على خفض امالح التربة وازالة الضرر الواقع على النباتات بسببها

•يعمل على زيادة االستفادة من االمونيا والبوتاسيوم وامتصاصها بشكل كبير
•يعمل على خفض  pHالتربة بشكل ملحوظ

وصــف عام لمركبــات الهيوميك.
•مركبات الهيوميك أكثر الصور شيوعا للكربون العضوي في البيئة ومعظمها جاذبة

كيميائيا للمكونات غير العضوية (معادن الطين ,األكاسيد ) وبعض تلك المركبات ذات
الوزن الجزيئي الصغير تذوب في محلول التربة تحت الظروف القلوية.
•والميزه الهامة لمركبات الهيوميك قدرتها على االتحاد مع أيونات المعادن
واألكاسيد ومعادن الطين لتكوين مركبات ذائبة أو غير ذائبة في الماء وتستطيع
التفاعل مع المكونات العضوية اآلخرى .
•ومركبات الهيوميك هي مجموعة من المواد العضوية المختلطة الطبيعية النشأة
والتواجد عالية الوزن الجزيئي وتقسم إلى:

الدبال() Humus

وهو الجزء من مركبات الهيوميك الغير ذائب في الماء وذلك في أي مدى من قيم
درجة الحموضة .هذه المركبات وزنها الجزيئي عال قد يصل ل 300.000دالتون وهي األقل
في محتواها من األكسيجين ()%34-32وهي األعلى في محتواها من النيتروجين ()%4
وبسبب وزنها الجزيئي العالي فهي قليلة الجذب للجزيئات الكبيرة .

مرض التصمغ فى االشجار
مــرض التصمــغ يصيــب غالبيــة االشــجار نتيجــه مشــاكل متعلقــة بارتفــاع المــاء االرضــى
وســوء الصــرف وزيــادة كميــة مــاء الــرى ممــا يجعــل النبــات غيــر قــادر علــى التنفــس
ويصــاب بفطــر فيتوفثــرا الســبحى مســبب مشــاكل فــى نقــل العصــارة النباتيــة مــن
خــال االوعيــة الناقلــة فيتغــذى عليهــا ويحلــل البكتيــن ويخــرج هــذا الســائل الداخلــى
المتحلــل مــن اقــرب فتحــة بســيقان النبــات وبمجــرد خروجــه علــى قلــف الشــجرة تتغــذى
عليــه وتحللــه بعــض انــواع البكتريــا والفطريــات محدثــة هــذه الظاهــرة ظاهــرة التصمــغ
بعــد جفــاف هــذا الســائل اللــزج ويكــون موضــع االصابــه ســاق النبــات الرئيســى او االفــرع
الرئيســية وعــاج هــذا المــرض ينحصــر فــى معالجــة المســبب االساســى للمــرض اال وهــو
مشــاكل الــرى والصــرف وعــادة يصاحــب هــذا المــرض مــرض اعفــان الجــذور حيــث يحــدث
تســاقط جزئــى لــاوراق نتيجــه تعفــن جــذور النباتــات بســبب زيــادة الميــاه وبالتالــى زيــادة
مســببات االمــراض مــن فطريــات وبكتيريــا ويجــب مــع معالجــة الصــرف رش مركبــات
عــاج اعفــان الجــذور علــى منطقــة الجــذور قبــل الــرى مباشــرة او اضافتهــا فــى محلــول
التســميد مثــل مبيــد جلكونــات النحــاس او توبســين مــع فيتافاكــس وريزوليكــس او
كابيتــان مــع ثيــرام او اى مركــب نحاســى مثــل كبريتــات النحــاس عــدا هيدروكســيد النحاس
ال يصلــح النــه قلــوى ويجــب رش منطقــة التصمــغ علــى الخشــب او دهانهــا بعــد كشــطة
بمركــب عالجــى مثــل ريدوميــل او ميتاالكســيل او هيدروكســيد النحــاس

فوائد أحماض الهيوميك للنبات
أحمــاض الهيوميك ومشــكلة تثبيت الفســفور:

يعاني النبات من مشكلة نقص الفسفور خاصة في التربة المرتفعة في رقم الحموضة
وتتعاظم تلك المشكلة في األرض الجيرية فتوفر الكاسيوم في هذا النوع من األراضي
يؤدي لتكوين فوسفات الكالسيوم وبالتالي يصبح الفسفور في صورة غيرميسرة
.وتتمثل مشكلة األسمدة الفوسفاتية في أنها تفقد وتثبت في التربة سواء كانت في
صورة صلبة أو سائلة وتشتد معاناة المحاصيل عند انخفاض الحرارة  .ويؤدي ذلك إلى
النمو البطئ وتأخير النضج في العديد من المحاصيل .
وفي هذا المجال يمكن ألحماض الهيوميك تحسين امتصاص الفسفور من األسمدة
المركبة وذلك بسبب:
1.1يقوم بخلب الكالسيوم ومنع الفوسفا ت من التفاعل المؤدي لتكوين فوسفات
الكالسيوم.
2.2يمكن لمجموعة األمين على أحماض الهيوميك ادمصاص أنيونات الفوسفات
وتحسين اتاحتها للنبات.

أحمــاض الهيوميك والفوســفاتيز:

كما ذكرنا سابقا أن أحماض الهيوميك لها القدرة على تحسين اتاحة الفسفور في
درجات الحموضة العالية والمنخفضة وهذا األمر شديد األهمية خاصة في أراضينا التي
لها درجة حموضة أعلى من . 7ويترسب الفوسفاتيز بعيدا عن محلول التربة في وجود
كربونات الكالسيوم وكذلك يثبط امتصاصه في الجو البارد .

أحمــاض الهيوميــك وزيادة امتصــاص العناصر:

تزيد أحماض الهيوميك من امتصاص األيونات أحادية التكافؤ مثل األمونيوم والبوتاسيوم

أحمــاض الهيوميــك لتحفيــز االنبات والنمــو المبكر:

استخدامها بتركيز من  50-10جزء في المليون في محلول التربة يسرع من معدل االنبات
والنمو لشتالت الطماطم
وفي هذه الدراسة أيضا زادت معدالت تنفس الجذور وكثافة الكلوروفيل ويعتبر حمض
الفولفيك أكثر تحفيزا من الهيوميك.وأكبر استجابة للنبات تحدث عند تركيز من  300-10جزء
في المليون والصورة التالية توضح استجابة القاوون ألحماض الهيوميك في المحلول
المغذي ( 37جزء في المليون).
وهناك ثالث احتماالت لشرح طبيعة فعل أحماض الهيوميك في تحسين نمو
النباتات:
1.1تحسين امتصاص العناصر واتاحتها.

•تلعــب األحمــاض الدباليــة دوراً هامــاً فــي تحديــد خــواص المــادة العضويــة وتأثيراتهــا
الطبيعيــة والكيميائيــة فــي األراضــي .وقــد أوضحــت الدراســات العديــدة الخاصــة
بطبيعــة ومصــدر وتكويــن األحمــاض الدباليــة إن تلــك األحمــاض مكونــة مــن
هيــكل أساســي عبــارة عــن مجاميــع فينوليــة متكاثفــة ومؤكســدة Oxidatively
 Polymerized- Phenolic unitsوأن األحمــاض األمينيــة ،والببتيــدات وبعــض المــواد
العضويــة األخــرى مرتبطــة بهــذه الوحــدات الفينوليــة.
•والمــواد الدباليــة عمومــاً تتكــون مــن عــدد مــن المركبــات ذات األوزان الجزيئيــة
العاليــة والطبيعيــة الحامضيــة وجــزء كبيــر منهــا يرتبــط بمختلــف الروابــط بجــزء
التربــة المعدنــي.
•لــذا فــإن فصلهــا مــن التربــة وتجزئتهــا يجريــان بواســطة مختلــف المذيبــات والتــي
تقــوم بتحطيــم هــذه الروابــط وقبــل كل شــيء تحريــر التربــة مــن الكالســيوم وذلــك
بمعاملتهــا بحامــض الكبريتيــك.أي عمليــة انتــزاع الكالســيوم  Decalcinationويمكــن
وضــع مخطــط لتجزئــة  Fractionationالمــواد الدباليــة والمبنــى علــى أســاس لــون
هــذه المــواد وعالقتهــا بالمذيبــات كمــا يلــي:
•أحماض الهيوميك () Humic acids
•أحماض الفولفيك () Fulvic acids
•حمض الفينوليك () Phenolic acid
•وســوف يتــم التركيــز فــي هــذا الموضــوع علــى أحمــاض الهيوميــك والفولفيــك
وهــي عمومــا تتركــب مــن عناصــر الكربــون والنيتروجيــن واألكســيجين وكميــة قليلــة
مــن الفســفور والكبريــت ويتركــب الجــزئ مــن :
 1.1هيــكل أروماتــي يتضمــن حلقــات بنزيــن مرتبطــة مــع بعضهــا وأحيانــا يكــون هنــاك
بعــض السالســل األليفاتيــة للكربــون .
2.2األكسيجين الذي يحمل مجاميع وظيفية ذات شحنة سالبة تتضمن:
•حمض الكربوكسيل COOH
•مجموعة فينول أو هيدروكسيل OH
•مجموعة كيتون C=O

 - 3مجموعــة األميــن موجبة الشــحنة NH2

والتركيــب األروماتــي هــو الســبب فــي النشــاط الحيــوي لتلــك المركبــات وذلــك لكثــرة
المجاميــع الوظيفيــة التــي توجــد عــل كل حلقــة أمــا األكســيجين فهــو الســبب فــي زيــادة
الســعة التبادليــة الكاتيونيــة .

أحمــاض الهيوميــك هــي أحــد األحمــاض العضويــة التــي تنتــج بشــكل طبيعــي فــي المادة
العضويــة فــي االرض وهــي ليســت مركــب واحــد بــل هــي عائلــة واســعة مــن المركبــات
العضويــة لهــا نفــس الخصائــص

 -2نســبة الطيــن فــي التربــة عاليــة ممــا يجعــل الشــحنة الموجبــة علــى حــواف حبيبــات
الطيــن ترتبــط مــع الشــحنات الســالبة علــى الســطح للحبيبــات األخــرى لتشــكل تركيــب
ثالثــي األبعــاد محكــم كمــا يوضــح الشــكل.
وعــن طريــق ارتبــاط أحمــاض الهيوميــك بكاتيونــات الصوديــوم تحافــظ علــى التنافــر بيــن
حبيبــات التربــة وفــك تجمعهــا.

 -2تحسين الهرمونات النباتية أو أشباه الهرمونات واستجابتها.حيث تثبط أحماض
الهيوميك من نشاط  IAA oxidaseمما يؤدي لزيادة نشاط هرمون اندول حمض الخليك
مما يشجع نمو النبات وكذلك أحماض الهيوميك لها تاثير مشابه لهرمون األكسين
والذي يشجع نمو الجذور.
 -3تحسين انزيمات الميتابولزم.
ومركبات الهيوميك في الواقع تؤثر على التوازن بين الثالث ميكانيكيات وتحفزها.

أحمــاض الهيوميــك تجعــل حبيبــات الطيــن ترتكــز علــى نهايتهــا ممــا يســمح باالحتفــاظ
بالمــاء وتقــوم بذلــك بطريقتيــن :
-11.1عــزل األمــاح وتحريكهــا مــن علــى ســطح الحبيبــات وشــبكة الشــحنات الســالبة
تســبب افــر الحبيبــات عــن بعضهــا ممــا يســاهم فــي فــك تركيــب التربــة .
2.2مجموعــة الكربــون فــي أحمــاض الهيوميــك  COOHترتبــط مــع الحــواف الموجبــة
الشــحنة وهــذا يكســر قــوة الجــذب بيــن الشــحنة الموجبــة لحافــة الحبيبــات والشــحنة
الســالبة علــى ســطح الحبيبــات االخــرى .
وهــذا الحــدث يســمى  Protective Colloidalوهــو يفــكك التربــة ويجعــل الجــذور تتخلــل
بشــكل أســهل.وكلما كانــت نســبة الطيــن أعلــى تحتــاج لعــدة أشــهر حتــى يظهــر التحســن
الســابق ذكــره.

اســتخدام أحمــاض الهيوميك في األســمدة البادئة:

القــدرة علــى االحتفاظ بالماء:

نقــل العناصر الصغرى :

تســتطيع أحمــاض الهيوميــك جــذب األيونــات الموجبــة فــي ظــروف معينــة واطالقهــا
عندمــا تتغيــر الظــروف وهــي تجــذب األيونــات اعتمــادا علــى تيســرها وقدرتهــا علــى
االســتبدال محــل األيونــات المزاحــة .ويفتــرض علمــاء التربــة أن انتقــال العناصــر مــن التربــة
للنبــات يتــم عندمــا يمتــص النبــات المــاء فــإن أحمــاض الهيوميــك تتحــرك بالقــرب مــن
منطقــة الجــذر بمــا تحملــه مــن عناصــر قامــت بخلبهــا وفــي حيــن أن المجمــوع الجــذري
ســالب الشــحنة فإنــه عندمــا تتحــرك أحمــاض الهيوميــك بالقــرب مــن الجــذور فــإن شــحنة
الجــذور تتغلــب علــى شــحنة الحمــض وتنطلــق العناصــر وتمتــص فعليــا ويبــدا النبــات فــي
ادخالهــا فــي عمليــات التمثيــل الغذائــي وبالتالــي تعتبــر أحمــاض الهيوميــك وســائط
لنقــل العناصــر بيــن التربــة والنبــات.

عزل الماء:

تقلــل أحمــاض الهيوميــك مــن تبخــر المــاء مــن التربــة وهــو أمــر مهــم خاصــة فــي
األراضــي التــي يقــل بهــا نســبة الطيــن وتقــل قدرتهــا علــى االحتفــاظ بالماء.وفــي وجــود
المــاء فبعــض الكاتيونــات الممتصــة بواســطة أحمــاض الهيوميــك تتأيــن وتتحرك مســافة
قصيــرة عــن مواقــع األكســدة علــى األحمــاض وهــذا يعيــد جــزء مــن قــوى الجــذب الســالبة
لأليونــات المرتبطــة .
فــي حيــن أن المــاء جــزئ قطبــي والكتروليــت طبيعــي فــإن طــرف الجــزئ المحتــوي
علــى االكســيجين يفقــد روابــط لأليــون والهيدروجيــن أو الطــرف الســالب لجــزئ المــاء
يكــون متعــادل جزئيــا ويرتبــط الطــرف األكســيجيني مــع الطــرف الهيدروجينــي لجــزئ آخــر
ويســتمر ذلــك حتــى تتبــدد قــوى الجــذب لجــزئ المــاء وبذلــك يقــل البخــر بنســبة %30

مــن الطــرق الممتــازة لتحســين انبثــاق البــذور والتبكيــر فــي النمــو هوإضافــة االســمدة
الفوســفاتية مــع أحمــاض الهيوميــك كمحلــول بــادئ .وهنــاك العديــد مــن األبحــاث
التــي تناولــت قيمــة إضافــة أحمــاض الهيوميــك للبــذور وقطــع التقــاوي ففــي التجــارب
المعمليــة علــى قطــع البطاطــس المعاملــة بهيومــات الصوديــوم ( )%5.5يســتحث االنبــات
بحوالــي 5إلــى  7أيــام ويعطــي نباتــات طويلــة مــع مجمــوع جــذري وخضــري جيــد  .ونقــع
البــذور فــي هيومــات الصوديــوم يزيــد المحصــول للطماطــم والكرنــب والباذنجــان تحــت
الزراعــة الحقليــة والخيــار تحــت الصــوب.

الملوحــة والعالقــة المائية بيــن التربة والنبات:

أكثــر التأثيــرات اثــارة ألحمــاض الهيوميــك تظهــر فــي األراضــي الرمليــة والصوديــة
الملحيــة حيــث تحســن أحمــاض الهيوميــك ســعة مســك العناصــر فــي األراضــي الرمليــة
 .وعــن طريــق ارتباطهــا بالصوديــوم تســاعد النبــات علــى تحمــل التركيــزات العاليــة منــه
والحمايــة مــن الســمية ومشــاكل األســموزية المرتبطــة بهــذه التركيــزات العاليــة .
واالراضــي العاليــة المحتــوى مــن أحمــاض الهيوميــك تســتجيب بشــكل مختلــف لإلجهــاد
المائــي عــن طريــق تحســين المجمــوع الجــذري وزيــادة احتفــاظ التربــة بالمــاء وهنــاك
اعتقــاد بأنــه يحســن غلــق الثغــور خــال فتــرات االجهــاد المائــي

**فوائــد أحماض الهيوميــك للتربة **

تعمل أحماض الهيوميك على تحسين التربة وذلك من خالل اآلتي:

•فــك تجمعات التربة :

مــن المعــروف أن حبيبــات التربــة تنتظــم بشــكل مســطح مــع بعضهــا البعــض ولكنهــا
تكــون متنافــرة بســبب الشــحنات الســالبة التــي بيــن أوجــه الحبيبــات هــذا ويوجــد أيــون
الصوديــوم بقــدر ضئيــل كمــا يوضــح الشــكل التالــي.
والتربــة عاليــة المحتــوى مــن الطيــن تكــون مضغوطــة ومتماســكة وربمــا تشــكل عائقــا
أمــام جــذور النبــات وهــذا ربمــا يحــدث ألحــد الســببين:
 -1األمــاح فــي التربــة تعــادل الشــحنات الســالبة والتــي تجعــل حبيبــات الطيــن تتنافــر
عــن بعضهــا.

الفوائــد البيئية:

التربــة عاليــة المحتــوى مــن أحمــاض الهيوميــك تقــل بهــا مشــكلة غســيل النتــرات
وذلــك لزيــادة كفــاءة اســتخدام األســمدة وهــو اتجــاه للزراعــة العضويــة وتقليــل الكميــات
المضافــة مــن األســمدة.
تقلــل أحمــاض الهيوميــك مــن مشــاكل الملوحــة الزائــدة والتــي تســبب الســمية وتقلــل
مــن احتــراق الجــذور الناتــج مــن هــذه الزيــادة .
تســتخدم أحمــاض الهيوميــك بكفــاءة فــي مواجهــة التعريــة للتربــة نتيجــة لزيــادة نمــو
الجــذور وتشــابكها مــع التربــة وبالتالــي تقليــل انجرافهــا

تحفيــز الكائنــات الحيــة الدقيقة :

تصبــح أحمــاض الهيوميــك مصــدر للفوســفات والكربــون يحفز نشــاط عشــائر الميكروفلورا
فــي التربــة  .وعليــه تنشــط االنزيمــات البكتيريــة التــي تعمــل كمــواد حافــزة تحــرر
الكالســيوم والفســفور مــن فوســفات الكالســيوم وبتحررهمــا تقــوم أحمــاض الهيوميــك
بادمصاصهمــا ممــا يجعلهــا غيــر متاحــة للبكتيريــا.

انبات البذور:

تؤثــر أحمــاض الهيوميــك علــى إنبــات البــذور بنفــس الطريقــة التــي تؤثــر بهــا علــى تجذيــر
النبــات حيــث تحمــل المــاء والعناصــر الصغــرى وتختــرق البــذور عبــر المســام وتشــجع نمــو
المحــور للجنيــن وميكانيكيــة النقــل تشــبه  IBAولكــن الطريقــة بالضبــط غيــر معروفــة
وأيضــا تزيــد أحمــاض الهيوميــك مــن نســبة االنبــات .

الفوائــد الكيميائية :

•يحفــظ األســمدة الكيميائيــة الذائبــة فــي المــاء فــي منطقــة الجــذور واطالقهــا فــي
حيــن حاجــة النبــات لهــا
•يحول عدد من العناصر لصورة صالحة وميسرة للنبات
•أساسي في تحلل الصخور والمعادن
•زيادة الخصائص التنظيمية للتربة
•خلب أيونات المعادن في الظروف القلوية
•غني في كال من المواد العضوية والمعدنية الضرورية لنمو النبات
•زيادة نسبة النيتروجين الكلي في التربة
•اســتخالص ثانــي أكســيد الكربــون مــن كربونــات الكالســيوم فــي التربــة وتســهيل
اســتخدامه فــي البنــاء الضوئــي

.2الفوائــد البيولوجية:

•تحفيــز النمــو عــن طريــق تنشــيط انقســام الخاليــا وزيــادة معــدل تطــور المجمــوع
الجــذري وزيــادة نســبة المــادة الجافــة
•زيادة انبات وحيوية البذور
•زيادة النفاذية لالغشية النباتية وتحفيز امتصاص العناصر
•تشجيع نمو الجذور خاصة االستطالة العرضية
•زيادة تنفس الجذور وتشكلها
•تشجيع النمو والتكاثر لميكروبات التربة النافعة كالطحالب والخمائر
•زيادة البناء الضوئي
•تحفيز انزيمات النبات
•تحسين جودة المحصول وليس له تأثير ضار على الجودة والصحة.
•زيادة سمك الجدر الخلوية في الثمار مما يساهم في زيادة قدرتها التخزينية.

دور األحماض األمينية المختلفة قى النباتات

الجليسين

نشيط التمثيل الضوئى ورفع كفائته حيث ينشط تكوين الكلوروفيل
مما يساعد على إحتفاظ النبات بلونه األخضر المميز ويساعد فى النمو
الخضرى للنبات وله دور فى تخليب بعض العناصر وعملية التلقيح
وعقد الثمار.

االنين

يؤثر فى سارعة نمو النبات و تنشيط تكوين الكلوروفيل.

الفالين

يؤثر فى سارعة تكوين الجذور وتكوين البذور وسارعة نمو النبات.

الميثيونين

يسرع من نضج الثمار و له دور كبير فى تنشيط الجذور.

االيزوليوسين

زيادة المجموع الخضرى والنمو والتبكير فى المحصول.

الثريونين

يزيد من قوة احتمال النبات لمقاومة األمراض المختلفة التى يتعرض
لها.

السيسنين

يزيد من سارعة العمليات الحيوية وتنظيمها داخل النبات و يزيد من
مقاومة االمراض.

فينيل االنين

تحسين الخاليا النباتية وتكوين اللجنين

السيرين

يزيد من قدرة احتمال النبات فى مقاومة االمراض وتنشيط تكوين
الكلوروفيل و له دوره الهام فى التوازن الهرمونى داخل النبات.

السريونين

يزيد من قدرة احتمال النبات فى مقاومة االمراض.

االيسين

زيادة المجموع الخضرى والنمو والتبكير فى المحصول.

الجلوتاميك

زيادة المجموع الخضرى والنمو والتبكير فى المحصول.

االسبارتيك

يحسن من مقاومة النبات لالمراض.

االرجنين

مقاومة الظروف القاساية مثل الحر و البرد و العطش و الملوحة .كما
أن له دور فى تكوين الكلوروفيل وتشجيع تكوين الجذور وانقسام
الخاليا.

الهيدروكسى
برولين

مقاومة الظروف الصعبة والقاساية مثل الحر و العطش والصقيع و له
دور كبير فى مقاومة االجهاد الناتج عن الملوحة.

البرولين

 .الملوحة و تنشيط إنبات حبوب اللقاح ً

الهيدروكسى
اليسين

زيادة نمو المحصول والتبكير فى المحصول.

الهيستدين

زيادة فى النمو والمحصول والتبكير فى المحصول وتحسين كفاءة
عمل الفسفور داخل النبات.

تربتوفان

يساعد فى تكوين االكسينات النشطة لنمو النبات كما له دور فى
تبكير المحصول.

أهمية األحماض األمينية للنبات
وترجــع أهميــة األحمــاض االمينيــة فــي النبــات عنــد القيــام برشــها علــي النبــات فإنهــا
تعالــج حــاالت اإلجهــاد مــا يتعــرض لهــا النبــات و الناتجــة عــن الظــروف غيــر المالئمــة
للنبــات مثــل :
•حــاالت الصقيــع و التــى تســبب أحتــراق النباتــات عنــد إنخفــاض درجــات الحــرارة و هــذه
الحالــة أصبحــت كثيــرة الحــدوث فــى مصــر بســبب ظاهــرة تغيــر المنــاخ ،وقــد نتــج
عنهــا احتــراق مســاحات كبيــرة مــن محصــول المانجــو فــى مصــر خــال الســنوات
األخيــرة .وهنــا تعمــل األحمــاض األمينيــة علــى زيــادة مناعــة النبــات و حيويتــه
ومقاومــة التغيــرات فــى درجــات الحــرارة.
•الخلــل الناتــج عــى تركيــز بعــض العنــاص فــى النباتــا نتيجــة لعــدم وجــود سياســات
تســميدية فــى المــزارع المختلفــة ممايــؤدى إلــى زيــادة عناصــر و نقــص األخــرى
فــة النباتــات حيــث تقــوم األحمــاض األمسنســة فــى تلــك الحلــة علــى إيجــاد التــوازن
المطلــوب بيــن العناصــر و بعضهــا البعــض.
•ظاهــرة تبــادل الحمــل فــى العديــد مــن أنــواع الفاكهــة مثــل المانجــة و الزيتــون
و اليوســفى و تعمــل األحمــاض األمينيــة علــى التقليــل مــن حــدوث تلــك الظاهــرة
نتيجــة لتنشــيطها للبراعــم الزهريــة.
•اختــاف درجــات الحــرارة و التفــاوت الــذى يحــدث بيــن درجــات الحرارة بيــن الليــل و النهار
و هــذه الظاهــرة أصبحــت ملحوظــة فــى المنــاخ المصــرى حيــث تالحــظ تفــاوت فــى
درجــات الحــرارة بيــن الليــل و النهــار و التــى تســبب حالــة إجهــاد ملحوظــة للنباتــات.
•حــاالت الرطوبــة بصفــة عامــة ســواء إجهــاد حــدث للنبــات نتيجــة نقــص الرطوبــة أو
زيادتهــا و هــذا يؤثــر بنســبة كبيــرة علــى كفــاءة التمثيــل و حيويــة النبــات و تظهــر
أهميــة األحمــاض األمينيــة فــى مقاومــة اإلجهــاد الناتــج عــن هــذه الظاهــرة.
•ارتفــاع تركيــز األمــاح فــى التربــة أو مــاء الــرى و هــذا يســبب إجهــاد شــديد للنبــات
ممــا يؤثــر علــى نشــاط النبــات و حيويتــه و يــؤدى فــى النهايــة إلــى إنخفــاض
المحصــول و قــد أثبتــت أحــدث الدراســات فــى ذلــك أن الحمــض األمينــى البروليــن لــه
دور كبيــر فــى مقاومــة النبــات لإلجهــاد الناتــج عــن زيــادة تركيــز األمــاح فــى التربــة و
مــاء الــرى عــن طريقــة إضافتــه بمعــدالت تــؤدى إلــى مقاومــة النبــات لألمــاح.
•العواصــف الترابيــة الشــديدة و موجــات الحرارة الشــديدة و قــد لوحظت هــذه الظاهرة
فــى مناطــق االســتصالح الجديــدة مثــل مشــروع توشــكى و مشــروع شــرق العوينــات
و قــد أثبتــت الدراســاات العلميــة فــى ذلــك أن رش األحمــاض األمينيــة يجعــل النبــات
أكثــر مقاومــة لهــذه التغيــرات و يتغلــب عليهــا قبــل حدوثهــا و إن حدثــت يجعــل
النبــات يســتعيد حيويتــه ســريعا .
•حــاالت اإلجهــاد الناتجــة عــن األمــراض التــى قــد تصيــب النبــات حيــث توجــد مجموعــة
مــن األحمــاض األمينيــة تعمــل علــي تكويــن القلويــدات التــي يعتقــد بأنهــا تحمــي
النبــات مــن التلــف وتقويــة جهــاز المناعــة لصــد الحشــرات التــي تصيــب النبــات كمــا
يعتقــد بأنهــا مخــزن للنيتروجيــن الزائــد بالنبــات الــذي يتســبب أيضــا فــي اصابــة النبــات
بالحشــرات وهــذا يدعــوا لالهتمــام بــرش األحمــاض األمينيــة مــن بدايــة مرحلــة الشــتل
لزيــادة مقاومــة النبــات لألمــراض.

شجرة الجاتروفا
وصف شــجرة الجاتروفا

عــادة مــا يتــم زراعــة الجاتروفــا فــي المناطــق اإلســتوائية و شــبه اإلســتوائية و الصحراويــة
ذات المنــاح الجــاف و يمكــن ري نبــات الجاتروفــا بميــاه األمطــار أو ميــاه الصــرف الصحــي
المعالــج .

متوســط عمر شــجرة الجاتروفا

 50ســنة أضــف إلــى كونهــا ال تحتــاج الــي تســميد او اســتصالح او ميــاه كثيــرة فهي ليســت
بحاجــة ألكثــر مــن  250ملــم مــن الميــاه خــال العــام ومــع تلــك البســاطة فــي زراعتهــا
لكنهــا غنيــة بمــا تحصــل عليــه منهــا اقتصاديــا واجتماعيــا وتنمويــا .
•اﻟﺠﺎﺗﺮوﻓﺎ  Jatropha curcasﺷﺠﻴﺮة او ﺷﺠﺮة ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  Euphorbiaceaeﻳﺼﻞ
اﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  10 - 7ﻣﺘﺮ
•اﻷوراق ﺑﻴﻀﻴﺔ الشــكل و ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻨﻨﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎ  8.5ﺳﻢ وﻋﺮﻳﻀﺔ
وﻋﻨﻖ اﻟﻮرﻗﺔ ﻃﻮﻟﻪ ﺣﻮاﻟﻲ  11ﺳﻢ
•اﻷزﻫﺎر ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺮاء ﻣﺨﻀﺮة واﻻﺳﺪﻳﺔ ﻣﻠﺘﺤﻤﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ .
•اﻟﺜﻤﺎر ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻃﻮﻟﻬﺎ  2.5ﺳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺬور ﻟﻮﻧﻬﺎ اﺳﻮد ( ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺬرة
اﻟﺨﺮوع ﻟﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ) .
•ﺍﻟﺘﺰﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻷﺛﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ

مزايا شــجرة الجاتروفا:
1.1النمــو الجيــد فــي األراضــي منخفضــة الخصوبــة و لزيــادة اإلنتــاج تســتخدم جرعــات

تســميد صغيــرة مــن المغنيســيوم و الكبريــت و الكالســيوم.
2.2النمــو الجيــد فــي األراضــي القلويــة  ،حيــث أن األشــجار تقــاوم الجفــاف والملوحــة
حتــى  10000جــزء فــي المليــون مــع العلــم أن اإلنتــاج يتأثــر عنــد تركيــز  3500جــزء فــي
المليــون .
3.3النمو الجيد في األراضي الرملية و الصخرية و الحصوية.
4.4تســمح الشــجرة للمزارعيــن بدمــج صيانــة التربــة مــع المحاصيــل النقديــة بزراعتهــا
بينيــا مــع المحاصيــل (كالخضــروات ،الفواكــه ،البن،الســكر ،حســب تجــارب العديــد مــن
الــدول)
5.5سهولة االستزراع و المقدرة العالية علي تحمل الجفاف من خالل طرح األوراق.
6.6اإلنتاجيــة الجيــدة للبــذور حيــث يمكنهــا إنتــاج البــذور فــي الظــروف المالئمــة مرتيــن
و ثــاث مــرات فــي العــام علمــا بــأن إنتــاج البــذور يتفــاوت حســب ظــروف المــاء و
التربــة و يتــراوح اإلنتــاج فــي الــدول المختلفــة و فــي الظــروف المختلفــة (المطريــة و
المرويــة) بيــن 1ر 25 – 0طــن للهكتــار.
7.7تســتخدم مخلفــات الزيــت( )Seed Cakeكغــاز حيــوي ( )Bio Gasو كســماد
مقــدرة مــن النيتروجيــن.
عضــوي( )Organic Fertilizerالحتوائهــا علــي نســبة
ّ
8.8تحتــوي البــذور علــي  %40 - %30زيــت (تنتــج كل  3كيلوجــرام مــن البــذور حوالــي لتــر
مــن الزيــت)

زيت نبات الجاتروفا وقود حيوي بديل للنفط
شــجرة الجاتروفــا و التــي يحلــو للبعــض تســميتها البتــرول األخضــر أو الذهــب األخضــر هــي
شــجرة اســتوائية موطنهــا األصلــي أمريــكا الجنوبيــة و الوســطى تجــود زراعتهــا فــي
معظــم أنــواع التربــة و حتــى التربــة الصحراويــة و الصخريــة و تتحمــل شــجرة الجاتروفــا
الجفــاف بشــكل ممتــاز بــل و يمكنهــا أيضــاً تحمــل درجــات الملوحــة العاليــة و درجــات
بــرودة تحــت الصفــر و يمكــن أن تــروي الجاتروفــا بميــاه الصــرف الصحــي المعالــج أو ميــاه
الصــرف الزراعــي عاليــة الملوحــة و متوســط عمــر الشــجرة  50ســنة أضــف إلــى ذلــك أنهــا
أشــجار ال تحتــاج الــي تســميد او اســتصالح او ميــاه كثيــرة.
تتميــز نبتــة الجاتروفــا ان نســبة الزيــت فــي بذورهــا تتــراوح مــا بيــن  %45 - %35وهــي
ســريعة النمــو وتعطــي ثمارهــا بعــد ســنتين ومتوســط انتــاج الشــجرة الواحــدة  15كيلــو
غــرام مــن البــذور ســنويا ويــدوم اثمارهــا حوالــي  50عامــا.
وانتــاج الميــل المربــع مــن الجاتروفــا حوالــي  2000برميــل مــن زيــت الجاتروفــا فــي العــام .
وتفيــد التقاريــر ان مميزاتهــا تكمــن فــي قدرتهــا الخارقــة علــي النمــو واالنتشــار بســرعة
عجيبــة ،وفــي كل البيئــات الزراعيــة ،وتتحمــل اقســى انــواع الجفــاف ممــا يجعــل نشــر
زراعتهــا علــى نطــاق واســع امــرا بالــغ الســهولة حتــى فــي الصحــاري الجافــة ،واألراضــي
القاحلــة ،وعلــى جوانــب الطــرق ،وفــي االراضــي الحجريــة ،وكل االراضــي التــي التصلــح
لالســتثمار فــي زراعــة المحاصيــل التقليديــة ،وقــد امكــن زراعتهــا بميــاه الصــرف الصحــي
المعالــج ،وتشــير الدراســات الــى امــكان زراعتهــا بميــاه الصــرف الزراعــي رغــم ارتفــاع
نســبة الملوحــة فيهــا ،وهــي التتطلــب التســميد ،ولــذا اطلــق عليهــا اســم ذهــب الصحــراء
والعجــب فــي ان تتســابق عليهــا دول العالــم

أما أهم مميــزات الجاتروفا

هــي اســتخدام زيــت الجاتروفــا إلنتــاج الوقــود الحيــوي و الــذي يعتبــر حاليــاً مصــدرا متجــددا
للطاقــة النظيفــة البديلــة للنفــط و الجاتروفــا غيــر ملوثــة للبيئــة حيــث ال يحتــوي زيــت
الجاتروفــا علــى ثانــي اكســيد الكبريــت ،و اول اكســيد الكربــون كمــا و انــه أكثــر أمانــاً خــال
النقــل و التخزيــن مقارنــة بالمنتجــات البتروليــة ســريعة اإلشــتعال و التــي تحتــاج إلحتياطات
كبيــرة عنــد النقــل و التخزيــن  .خلــط البيوديــزل بنســبة  )B20( %20يمكــن اســتخدامه فــي
جميــع ماكينــات الديــزل ويتفــق مــع معظــم معــدات التخزيــن والتوزيــع حيــث أن نســبة
الخلــط ( )%20وأقــل منهــا ال تحتــاج أي تعديــات فــي الماكينــة بــل يمكــن أن تــؤدى نفــس
مســتوى األداء لوقــود الديــزل العــادي.
وتنتــج كل  4-3كيلــو غرامــات مــن بذورالجاتروفــا ليتــراً مــن الزيــت الخالــص كمــا تســتخدم
المخلفــات فــي صناعــة الصابــون  ،اي انــه يمكــن االســتفادة مــن البــذور وكافــة المخلفــات
للنبتة .

وقــد اصبــح الزيــت الحيــوي للجاتروفــا مــن االهميــة بمــكان فــي دول االتحــاد االوروبــي
وامريــكا وكنــدا واليابــان وقــد تــم بالفعــل انشــاء محطــات تزويــد الجاتروفــا للســيارات
وماكينــات الديــزل فــي هــذه الــدول .وﺗﺸﺘﺮط اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﻳﺨﻠﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8 % - 5ﻣﻊ
زﻳﺖ اﻟﺪﻳﺰل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎرات ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻤﺎ
أﻋﻄﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت ذات
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺼﺪﻳﺮي اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ حيــث أن هنــاك ارتفــاع متزايــد فــي الطلــب علــى
هــذا المنتــج فــي هــذه الــدول مــع العلــم بــأن زيــت الجاتروفــا أغلــى مــن زيــت البتــرول
الخــام بمعــدل . %30
وﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺰراﻋﺎت فــي بعــض المناطــق الصحراويــة فــي صعيــد مصــرﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول وذﻟﻚ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺨﻀﺮي و اﻷﺛﻤﺎر ﺑﻌﺪ  18ﺷﻬﺮ ﻣﻦ زراﻋﺔ
اﻟﺸﺘﻼت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺇﻟﻰ ﺛالث ﺳﻨوات .
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ  3-4ﻛﺠﻢ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة
اﻟﻤﺤﺼﻮل ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻤﺮ اﻷﺷﺠﺎر و اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  12-18ﻛﺠﻢ  /ﺷﺠﺮة  .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺖ
اﻟﺤﻴﻮي  Biodieselﻣﻦ ﺑﺬور اﻟﺠﺎﺗﺮوﻓﺎ اﻟﻤﻨﺰرﻋﺔ ﺑﺎﻷﻗﺼﺮ وﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺮه ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
وﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺴﺘﻮى ﺇﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺤﻴﻮي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى  .و
قــد تمكــن الفريقالبحثــي مــن الحصــول علــى إزهــار لمرتيــن فــي العــام الواحــد
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺬور  35-40 %وﻓﻖ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻨﻀﺞ ،وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ
ﺇﻟﻰ  20%و اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺒﻌﺔ  79%وﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵدﻣﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺤﻴﻮي ﻛﻮﻗﻮد وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻻﺷﺘﻌﺎﻟﻪ دون اﻧﺒﻌﺎث أﺑﺨﺮه ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﺬا
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﺿﺎءة و ﻋﺪة أﻏﺮاض ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى .
يســعى الســودان أيضــاً لتعزيــز إنتاجــه مــن الجاتروفــا بعــد نجــاح تجــارب زراعتــه فــي
الســودان
نبات الجاتروفا له العديد من المزايا و لكن ...
ينبغــي أن ننظــر لملــف الوقــود الحيــوي بإعتبــاره ملــف شــائك كمــا لــه نجاحاتــه فلــه
إخفاقاتــه أيضــاً  ,وفقــاً لموقــع دويتــش فيلــه األلمانــي فــإن التجــارب فــي الهنــد إلحــال
زراعــة الجاتروفــا محــل المحاصيــل التقليديــة لــم تكــن ناجحــة بالقــدر الكافــي بســبب
الوقــت الطويــل الــذي يحتاجــه الجاتروفــا قبــل الحصــاد و هــو أمــر قــد ال يحتملــه المزارعيــن
الصغــار.
فــي اإلكــوادور كانــت التجربــة مختلفــة حيــث دعــت الحكومــة المزارعيــن إلســتخدام نبــات
الجاتروفــا كأســيجه لحمايــة أراضيهــم مــن الحيوانــات و بعــد ســنوات أثمــرت األشــجار
ـا إضافيــاً للفالحيــن لــذا ينبغــي أن ترتكــز زراعــة الجاتروفــا علــى كونــه محصول
لتشــكل دخـ ً
جانبــي فــي األراضــي الخصبــة أو لزراعــة األراضــي البــور و الصحراويــة و األراضــي الفقيــرة
التــي ال تصلــح لزراعــة المحاصيــل التقليديــة.

 -9البذور ال تفسد بالتخزين الطويل ويمكن استخالص الزيت منها بطريقة بسيطة .

أســماء أخرى لنبــات الجاتروفا

 - Jatropha curcasجاتروﻓﺎ ﻛﻮرﻛﺎس  -ﺟﻮز ﻣﺴﻬﻞ  -ﺟﻮز ﺑﺮﺑﺎدوس  -يطروفة القحطة

فوائد و اســتخدامات شــجرة الجاتروفا
•تســتخدم الجاتروفــا إلنتــاج الصابــون والمبيــدات الحشــرية وكريمــات الوقايــة للبشــرة

و الشــموع و الورنيــش و الصــوف الصناعــي و األصبــاغ و األدويــة المضــادة للســرطان
•تحتــوي البــذرة علــي نســبة مــن الزيــت تصــل إلــي  % 45-35والزيــت لــه قــدرة عاليــة
علــي االحتــراق ويمكــن اســتخدامه مباشــرة فــي بعــض أنــواع المحــركات كوقــود
حيــوي أو مضافــا إلــي زيــوت الديــزل بنســب محــددة ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ والــذي يمكــن اســتخدامه أيضــاً فــي اإلضــاءة و لعــدة
أغــراض أخــرى .
•زيــت نبــات الجاتروفــا ﻫﻮ وقــود نظيــف صديــق للبيئــة و ال ينتــج عنــه انبعاثــات ســامة
كمــا تســهم الشــجيرة نفســها فــي خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ســواء
خــال فتــرة حياتهــا أو عبــر التقليــل مــن اســتهالك الوقــود األحفــوري الملــوث للبيئــة
.
•يســعى الباحثــون فــي مصــر لتحويــل زيــت الجاتروفــا إلــى وقــود طائــرات إال أن العائــق
حتــى اآلن إرتفــاع التكلفــة بســبب المــواد المضافــة مقارنــة بالوقــود العــادي
•الجاتروفــا يمكــن اســتخدامها لمنــع التربــة مــن اإلنجــراف و لتثبيــت الكثبــان الرمليــة
و منــع التصحــر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
كمــا أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻊ ﻛﺒﻴﺮ فــأﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
زيــادة ﺧﺼﻮبــة التربــة كمــا يمكــن زراعتهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع محاصيــل البقــول
والفواكــه.
•ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ الجاتروفــا ﻛﺴﻮﺭ ﻭﺳﻴﺎﺝ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻧﺠﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ .
•نبــات الجاتروفــا ســام و ال يمكــن لإلنســان أو الحيــوان اســتهالكه كغــذاء و لكــن يمكــن
اســتخدامها كــدرع واقــي لحمايــة النباتــات مــن الحشــرات و األمــراض الفطريــة كمــا
أنــه يحمــي نفســه مــن اآلفــات و الحيوانــات
•كل هكتــار مــزروع بهــا يمكــن أن يمتــص ســنويا  25طــن ثانــي أكســيد الكربــون و
اســتزراعها أيضــا
•تســتخدم متبقيــات العصــر كســماد عضــوي إلنتــاج المحاصيــل المختلفــة تحــت
مظلــة اإلنتــاج النظيــف حيــث يحتــوى علــى  %4.44نتروجيــن و  %2.09فوســفور و
 %1.68بوتاســيوم وبــذا فهــو يتفــوق علــى األســمدة العضويــة الناتجــة مــن األبقــار
والدواجــن والبــط

زراعة الفول البلدى
•يتــم إضافــة مبيــد الحشــائش الحوليــة عريضــة األوراق (ســتولين أو ســتومب) بمعــدل
واحــد لتــر /فــدان علــى الحــرث بعــد الزراعــة مباشــرة أوبعــد الــرى وقبــل ظهــور
البــادرات فــوق ســطح التربــة
•يتــم رى األرض بإنتظــام مــع غمــر األرض جيــدا بالمــاء فــى ريــة الزراعــة وعــدم صــرف
المــاء منهــا.
•إســتخدام الطعــم الســام المكــون مــن  1كجــم مــن مبيــد الكلورفــان أو مبيــد مارشــال
 20 – 15 + WP%25كجــم جريــش ذرة  30 – 20 +لتــر مــاء  1 +كجــم عســل أســود وتخلــط
جيــداً وتتــرك لتتخمــر وتوضــع سرســبة فــى بطــن الخــط بعــد الــرى وعنــد الغــروب,
•يفضل عدم العزيق فى حالة عدم ظهور الحشائش عريضة األوراق,
•فــى حالــة ظهــور الحشــائش الحوليــة ضيقــة األوراق بعــد أســبوعين مــن الزراعــة
يتــم مقاومتهــا بإســتخدام مبيــد فيوزيليــد ســوبر  %12.5مســتحلب بمعــدل  500ســم3
للفــدان ,أو مبيــد توميكــس ســوبر  %24بمعــدل  500ســم 3للفــدان  200 /لتــر مــاء
رشــاً علي نباتــات المحصــول والحشــائش فــي طــور  4- 2أوراق بإســتخدام الرشاشــة
الظهريــة.
•يضــاف الســماد البوتاســي بمعــدل  50كيلــو جــرام ســلفات بوتاســيوم للفــدان بعــد 35
يومــاً مــن الزراعــة,
•تعطــي ريــة المحايــاة بعــد  45 - 30يومــاً مــن الزراعــة وذلــك حســب قــوام التربــة
وحالــة الصــرف وينصــح باإلعتــدال فــي الــري  ,و يجــب مراعــاة أن يكــون الــري علــي
الحامــي مــع تجنــب ركــود الميــاه فــى األرض,
•يجــب عــدم الــرى فــى حالــة تكــرار ســقوط األمطــار بكميــات كافيــة لنمــو النباتــات
ويمكــن اإلكتفــاء بريــة الزراعــة فــى حالــة األمطــار الكثيفــة خــال موســم النمــو,
•يراعــى دائمــا إجــراء عمليــات الــرش فــى الصبــاح الباكــر بعــد تطايــر النــدى أو قبــل
الغــروب وتجنــب إجــراء الــرش أوقــات الظهيــرة وفــى حالــة التنبــؤ بســقوط األمطــار
أو وجــود الريــاح,
•يجــب اســتخدام محاليــل العناصــر الصغــري رشــاً علــي المجمــوع الخضــري إمــا فــي
صــورة معدنيــة كالكبريتــات (حديــد  -زنــك  -منجنيــز ) بمعــدل 3جم/لتــر مــاء  ،أو صورة
مخلبيــة بمعــدل نصــف جــرام لــكل لتــر مــاء ،ويجــري الــرش قبــل الغــروب مرتيــن أو
ثالثــة حســب درجــة نقــص العناصــر ,علــى أن تعطــى الرشــة االولــي بعــد حوالــي - 40
 45يومــا مــن الزراعــة  ،والثانيــة بعــد أســبوعين مــن األولــي  ،ثــم الثالثــة بعــد الثانيــة
بحوالــي ثالثــة أســابيع  ،ويجــري الــرش بالعنصــر أو مجموعــة العناصــر التــي توجــد
بتركيــز منخفــض بالتربــة حســب تحليــل التربــة أو وفقــا ألعــراض النقــص المرئيــة أو
تحليــل النبــات.

يعتبــر الفــول البلــدي المحصــول البقولــي األول فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مــن
حيــث المســاحة المنزرعــة واإلنتــاج الكلــى واالســتهالك حيــث تســتهلك بــذورة الخضــراء
والجافــة فــى تغذيــة اإلنســان نظــرا الحتوائهــا علــى نســبة مرتفعــة مــن البروتيــن تصــل
إلــى نحــو  %28والكربوهيــدرات %58باإلضافــة إلــي عديــد مــن الفيتامينــات والعناصــر
الغذائيــة األخــري  .هــذا باإلضافــة إلــى دور الفــول البلــدى فــى تحســين خــواص التربــة
وزيــادة خصوبتهــا بتــرك نحــو  30-20وحــدة آزوتيــة /فــدان بعــد الحصــاد يســتفيد منهــا
المحصــول التالــى .

تجهيــز األرض للزراعة:
•يتــم حــرث األرض مرتيــن متعامدتيــن وتســويتها ثــم إضافــة الســماد فوســفات أحــادي

 %15بمعــدل (  ) 200 - 150كيلــو جــرام /فــدان.
•يجب إضافة  2شيكارة كبريت زراعى /فدان قبل التخطيط
•يمكــن إضافــة  5-3كجــم هيومــات بوتاســيوم  /فــدان قبــل قبــل التخطيــط ( يعمــل
علــى زيــادة نمــو الجــذور -معادلــة درجــة حموضــة األرض -يســهل علــى النباتــات
إمتصــاص العناصــر الغذائيــة المتاحــة بالتربــة)
•ثــم تخطــط األرض بمعــدل 12خــط2 /قصبــة ,مــع إقامــة القنــي والبتــون علي مســافات
مناســبة ,حيــث تقســم األرض إلــى أحــواض مســاحتها 10×6م مــع مســح الخطــوط
وقنــوات الــرى إلحــكام عمليــة الــري,
•يتــم معاملــة التقــاوى بالعقديــن قبــل الزراعــة مباشــرة حيــث يتــم تلقيــح تقــاوي
الفــدان بكيــس واحــد مــن العقديــن  100بالطريقــة التاليــة:
1.1تــذاب  5مالعــق كبيــرة ســكر أو  3مالعــق صمــغ مطحــون ناعــم فــي حوالــي 3
كــوب مــاء علــي البــارد حتــي الذوبــان لتحضيــر محلــول الصــق,
2.2تخلــط محتويــات كيــس العقديــن مــع المحلــول الســكري أو الصمغــي الســابق
تجهيــزه جيــدا ثــم توضــع التقــاوي المــراد تلقيحهــا علــي فرشــة نظيفــة مــن
البالســتيك فــى مــكان ظليــل ويــوزع عليهــا مخلــوط العقديــن والمحلــول الالصــق
مــع تقليــب التقــاوي جيــداً حتــي يتــم تغطيــة كل التقــاوي بالعقديــن,
3.3تتــرك التقــاوي المعاملــة بالعقديــن لتجــف فــي الظــل لمــدة ربــع ســاعة ثــم تــزرع
مباشــرة علــي أن التتجــاوز المــدة مــن وقــت تلقيــح التقــاوى حتــي تمــام زراعتهــا
ســاعة واحــدة حيــث يــؤدي طــول المــدة عــن ذلــك إلــى مــوت ونقــص أعــداد
بكتيريــا العقــد الجذريــة علــي التقــاوي وعــدم الحصــول علــى النتيجــة المرجــوة ،
ثــم تــروي األرض بعــد الزراعــة مباشــرة لتشــجيع تكويــن العقــد الجذريــة.
•تتــم الزراعــة فــي جــور علــي ريشــة واحــدة علــي مســافة 20ســم بيــن الجــور مــع وضــع
بذرتيــن فــي الجــورة  ،وويجــب الحصــول علــي العــدد المناســب مــن النباتــات والــذي
يتــراوح بيــن  20-15نبــات/م2
•يتــم إضافــة جرعــة تنشــيطية مــن ســلفات النشــادر بمعــدل شــيكارة ونصــف /فــدان
بعــد الزراعــة وقبــل الــرى,

أعفــان الجــذور والذبــول  ,مــرض ذبــول الفيوزاريــم ويتــم عــاج أمــراض المجمــوع الجــذرى
عــن طريــق:
اإلهتمــام بحــرث األرض وتشميســها قبــل الزراعــة ,التأكــد مــن خلــو التقــاوى مــن جميــع
مســببات األمــراض ,معاملــة التقــاوى بأحــد المطهــرات الفطريــة الموصــى بهــا قبــل
الزراعــة ,زراعــة أصنــاف مقاومــة ,عــدم الزراعــة فــى أراضــى موبــوءه بلقــاح المســبب
المرضــى ,عــدم اإلفــراط فــى التســميد اآلزوتــى ,جمــع النباتــات المصابــه وحرقهــا ,
اإلعتــدال فــى الــرى حيــث أن زيــادة مــاء الــرى يعمــل علــى زيــادة الرطوبــة ممــا يشــجع
نمــو الفطريــات الكافيــة بالتربــة مــع اإلهتمــام بتحســين الصــرف,
فــى حالــة ظهــور اإلصابــة بأمــراض أعفــان الجــذور فــى الحقــل يتــم اســتخدام إســتحدام
مبيــد يســاعد علــى تهويــة التربــه مثــل مبيــد كرانــش  SP%10تســقيه حــول النباتــات
المصابــه إذا أمكــن ذلــك أو إســتخدامه مــع مــاء الــرى بمعــدل  500جــم  /فــدان.
يمكــن عمــل خليــط مــن  100جــم فيتافاكــس  100 +جــم ريزولكــس  100 +جــم توبســين أو
ســومى أيــت أو بنليــت  100 /لتــر مــاء مــع مــاء الــرى.
يمكــن الــرش الــرش بمبيــد توبســن بمعــدل 100جــم100 /لتــر مــاء أو إســتخدام مبيــد فوليكور
 %25بمعدل 200ســم/

ثانيــا  :أمــراض المجموع الخضرى

 التبقــع البنــى ,التبقــع السركســبورى ,تبقــع االســكوكيتا علــى األوراق والقــرون ,اإلنثراكنــوز ويتــم مكافحــة أمــراض التبقــع واألنثراكنوزوالوقايــة منهــا عــن طريــق اآلتــى.
1.1العنايــة بالعمليــات الزراعيــة مــن حــرث جيــد للتربــة والتخلــص مــن بقايــا المحصــول
مــن العــام الســابق بالحــرق حتــى نقلــل مصــدر اإلصابــة.
2.2زراعــة أصنــاف أكثــر مقاومــة مثــل مريــوط ,2-جيــزة  ,461وســخا  ,1وجيــزة  ,716ونوبارية
.1
3.3عدم اإلفراط فى التسميد اآلزوتى.
4.4عدم اإلفراط فى الرى ألن أمراض التبقع تزيد بزيادة الرطوبه األرضيه.
5.5رش النباتات وقائيا عند عمر  30يوما بأحد المبيدات اآلتية كل  10ـ  15أيام بالتبادل:
6.6دياثين م  45بمعدل 250جم 100 /لتر ماء
•أوكســى بلــس  WP %28.5ومادتــه الفعالــه أوكســى كلــور النحــاس ويســتخدم بمعدل
250ســم 100/لتــر ماء.
•زووم  WP %25 2007ومادتــه الفعالــه هيدروكســيد نحــاس ويســتخدم بمعــدل 250
جــم 100/لتــر مــاء
•كرانــش  SP %10ومادتــه الفعالــة كبريتــات نحــاس ال مائيــة ويســتخدم بمعــدل
125جــم 100/لتــر مــاء.
•عنــد ظهــور إصابــة يســتخدم مبيــد دل كــب  %6بمعــدل لتــر /فــدان ويكــرر الــرش كل
فتــرة حســب اإلصابــة الموجــودة

•يتــم مكافحــة حشيشــة الهالــوك عنــد ظهورهــا بإســتخدام مبيــد راونــد أب ( %48
) بمعــدل  75ســم 200 / 3لتــر مــاء للرشــة الواحــدة للفــدان ,ويحتــاج الفــدان رشــتين
بينهمــا ثالثــة أســابيع مــع اســتعمال الرشاشــة الظهريــة  ،والينصــح باســتخدام موتور
الــرش حتــي التتعــرض نباتــات الفــول لالصفــرار الشــديد أو النمــو غيــر الطبيعــي مــع
المداومــة علــى تقليــع شــماريخ الهالــوك يدويــاً وحرقهــا لتقليــل تلــوث التربــة ببــذور
الهالــوك فــي الســنوات القادمــة,

لنجــاح العالج يراعي اآلتي:
•تبــدأ الرشــة األولــي مــع بدايــة التزهيــر والرشــة الثانيــة بعــد ثــاث أســابيع مــن الرشــة
األولي
1.1يتم الرش علي نباتات الفول مباشرة بعد تطاير الندي
2.2تجنب الرش في اليوم الذي قد نتوقع فيه سقوط أمطار
•يجــب عــدم زيــادة تركيــز المبيــد عــن المعــدل الموصــي بــه ألن ذلــك يــؤدي إلــي
ظهــور اصفــرار وتحــورات غيــر مرغوبــة لنباتــات الفــول
•يفضــل إجــراء الــرش علــي نباتــات ســليمة قويــة النمــو مــع تجنــب رش نباتــات الفــول
فــي البقــع التــي يظهــر بهــا ضعــف فــي النمــو نتيجــة الملوحــة أو انخفــاض الخصوبــة

األمــراض التى تصيب زراعــات الفول البلدى:
األمــراض التى تصيب زراعــات الفول البلدى:
•أعفــان الجــذور والذبــول  ,مــرض ذبــول الفيوزاريــم ويتــم عــاج أمــراض المجمــوع
الجــذرى عــن طريــق:
•اإلهتمــام بحــرث األرض وتشميســها قبــل الزراعــة ,التأكــد مــن خلــو التقــاوى مــن
جميــع مســببات األمــراض ,معاملــة التقــاوى بأحــد المطهــرات الفطريــة الموصــى
بهــا قبــل الزراعــة ,زراعــة أصنــاف مقاومــة ,عــدم الزراعــة فــى أراضــى موبــوءه بلقــاح
المســبب المرضــى ,عــدم اإلفــراط فــى التســميد اآلزوتــى ,جمــع النباتــات المصابــه
وحرقهــا  ,اإلعتــدال فــى الــرى حيــث أن زيــادة مــاء الــرى يعمــل علــى زيــادة الرطوبــة
ممــا يشــجع نمــو الفطريــات الكافيــة بالتربــة مــع اإلهتمــام بتحســين الصــرف,
•فــى حالــة ظهــور اإلصابــة بأمــراض أعفــان الجــذور فى الحقــل يتم اســتخدام إســتحدام
مبيــد يســاعد علــى تهويــة التربــه مثــل مبيــد كرانــش  SP%10تســقيه حــول النباتــات
المصابــه إذا أمكــن ذلــك أو إســتخدامه مــع مــاء الــرى بمعــدل  500جــم  /فــدان.
•يمكــن عمــل خليــط مــن  100جــم فيتافاكــس  100 +جــم ريزولكــس  100 +جــم توبســين أو
ســومى أيــت أو بنليــت  100 /لتــر مــاء مــع مــاء الــرى.
•يمكــن الــرش الــرش بمبيــد توبســن بمعــدل 100جــم100 /لتــر مــاء أو إســتخدام مبيــد
فوليكــور  %25بمعــدل 200ســم/

•تتــم المكافحــه الكيميائيــه بإســتخدم مبيــد بروكليــم,أو مبيــد كوراجيــن ,الدايبــل
إكــس ,باســودين أو البيروكــس ,أو مبيــد مارشــال  EC % 20بمعــدل  200ســم للفــدان أو
50ســم  100/لتــر مــاء.

النضــج والحصاد:

تبــدأ عمليــة الحصــاد عنــد بــدء جفــاف القــرون الســفلية  ،ويوصــي بعــدم تــرك نباتــات
الفــول حتــي تمــام الجفــاف لتفــادي فــرط القــرون وضيــاع جــزء كبيــر مــن المحصــول أثنــاء
عمليــة الحصــاد  ،والينصــح بالتبكيــر فــي الحصــاد أكثــر مــن الــازم [ قبــل ظهــور عالمــات
النضــج ] حتــي اليــؤدي ذلــك إلــي انخفــاض المحصــول وكرمشــة البــذور غيــر كاملــة النضــج
 ،ويجمــع المحصــول بعــد حصــاده فــي كومــات تتــرك بالحقــل لمــدة  4-3أيــام حتــي يجــف
ـا ثــم ينقــل إلــي الجــرن ،ويفضــل وضــع النباتــات وأطرافهــا متجهــة ألعلــي حتــي تجــف
قليـ ً
األطــراف والقــرون العلويــة ثــم يــدرس بعــد تمــام الجفــاف.

التخزين:

تعتبــر عمليــة تخزيــن محصــول البــذور مــن العمليــات الهامــة ألهميتهــا فــي حفــظ
البــذور ســليمة وبهــدف اســتخدامها كتقــاوي  ،ويــؤدي عــدم التخزيــن الجيــد إلــي اإلصابــة
الشــديدة بخنافــس البقــول التــي تشــتد فــي وقــت قصيــر فــي حالــة ارتفــاع درجــة الحــرارة
 .لــذا يوصــي بإجــراء عمليــة تبخيــر للبــذور بالمخــزن وخلطهــا بقاتــل ســوس مــع مراعــاة
االحتياطــات اآلتيــة:
•وضــع البــذور فــي عبــوات نظيفــة ,تخزيــن البــذور فــي مخــزن نظيــف جيــد التهويــة
ســبق تطهيــره ,مداومــة الفحــص الــدوري للبــذور فــي المخــزن للســيطرة علــي أي
إصابــات جديــدة فورظهورهــا
•أمــا فــي حالــة تخزيــن المحصــول بهــدف اســتخدامه لالســتهالك اآلدمــى ففــي
هــذه الحالــة يتــم التخزيــن فــي أوعيــة معدنيــة محكمــة بحيــث تمــأ األوعيــة تمامــاً
بطريقــة تمنــع تعــرض البــذور للضــوء وتنخفــض نســبة األوكســجين فتحتفــظ البــذور
بلونهــا الفاتــح وخلوهــا مــن الحشــرات .

مرض الصدأ

ويتــم الــرش الوقائــي بأحــد المبيــدات الوقائيــة مثــل مبيــد بالنتفاكــس بمعــدل 350ســم
 100/لتــر مــاء أو مبيــد بايكــور بمعــدل  100/75لتــر مــاء.

الحشــرات التــى تصيب زراعــات الفول البلدى
الحفــار والــدوده القارضه :ويتــم مكافحتهمــا عن طريق اآلتى:
1.1العنايه بالعمليات الزراعيه مثل الحرث والعزيق وإزالة الحشائش,
2.2عدم اإلفراط فى إستخدام التسميد العضوى,
3.3إســتخدام المصائــد الضوئيــه حيــث تجــذب أعــداد كبيــره مــن الحفــار ممــا يــؤدى إلــى
إنخفــاض اإلصابــه فــى األراضــى الموبــوءة

حشــرة المن ويتــم مكافحتهمــا عن طريق اآلتى:
1.1نظافــة الحقــول وجســور التــرع مــن الحشــائش التــى تعتبــر أهــم مصــادر العــدوى مــع

مداومــة المــرور علــى الحقــول إلكتشــاف اإلصابــة مبكــراً .
2.2زراعــة محصــول الفــول البلــدى فــى تجمعــات وفــى مواعيــد متقاربــة ممــا يجعــل
النباتــات فــى أعمــار متقاربــة وفــى حجــم واحــد ممــا يقلــل مــن معــدالت اإلصابــة
بهــذه الحشــرة حيــث تنتقــل الحشــرات مــن النباتــات الكبيــرة إلــى الصغيــرة وتنشــر
األمــراض الفيروســية فــى حالــة إختــاف مواعيــد الزراعــة فــى حقــول متجــاورة.
3.3التخلص من النباتات المصابة بالفيروس وحرقها.
4.4يستخدم مبيد موسبيالن ,أكتارا ,مارشال  EC % 20بمعدل  100سم للفدان.

الذبابــة البيضاء:

ويتــم مكافحتهــا والوقايــة منهــا عــن طريــق نظافــة الحقــل مــن الحشــائش ,اإلهتمــام
بمكافحــة الحشــرة علــى العوائــل األخــرى ألمفضلــه ,إســتخدام المصائــد الصفــراء
الالصقــه للحــد مــن أعــداد الحشــرات الكاملــه .أو يســتخدم مبيــد أكتــارا ,موســبيالن ,أو
مبيــد مارشــال  EC % 20بمعــدل  200ســم للفــدان أو 50ســم  100/لتــر مــاء

صانعــات أنفــاق أوراق الفــول ( ذبابــة أوراق الفــول) ويتــم
مكافحتهــا والوقايــة منهــا عــن طريــق:
•التبكيــر بالعزقــه األولــى مــع الترديــم حــول النباتــات ,والتبكيــر بريــة المحايــاه لتشــجيع
نمــو جــذور قويــة كبيــرة ,التســميد الجيــد لتقويــة النباتــات ,العنايــة بالعمليــات
الزراعيــة المختلفــة ونقــاوة الحشــائش ,يفضــل الزراعــة علــى جانــب واحــد مــن الخــط
لتســهيل عمليــة الخدمــة ,تقليــع النباتــات المصابــة وحرقهــا ,إعــدام العــروش الجافــة
بعــد جمــع المحصــول إلحتوائهــا علــى كثيــر مــن العــذارى ثــم عــزق األرض وتركهــا
للتشــميس لقتــل مــا يوجــد بهــا مــن عــذارى.

الملوحة
•النباتــات الطبيــه والعطريــه المتحملــه للملوحــه  :الكراويــه والكزبــره والكمــون
والشــمر والبردقــوش والشــيح والبابونــج والزعتــر والحنظــل والعــرق ســوس
•نباتــات الزينــه المتحملــه للملوحــه  :التويــا والســر البلــدي والجهنميه والدفلــه ونجيل
صنــف برمــوده والكازورينــا واالثــل او العبــل ونخيــل الزينــه برتشــارديا وكنوكاربــس
وفيكــس نتــدا والكورزيــا والجوجوبــا واالتربلكــس والوركايــا واالبصــال والبامبــو

ديناكميــه االمــاح في التربه :

المقصــود فــي المصطلــح الســائد الدينامكيــه هــي حركــه و عــدم الثبوتيــه اي متحولــه و
عمليــه التحويــل فــي التربــه ســواء كانــت علــي طريــق عمليــات تجمــع او تســريب تجــري
بوجــود المــاء فــي التربــه علــي شــكل ميــاه ســطحيه او جوفيــه و يتحمــل هنــا
لعــبء األكبــر الميــاه الجوفيــة عندمــا تبــدأ ترتفــع نحــو الســطح وبذلــك تتعــرض إ لــى تغيــر
فــي التركيــب وهــذه األمــاح تختلــف حســب نوعيــة التربــة وإ ن عمليــه التبخــر تكــون
فعالــه عنــد ارتفــاع تلــك ًًالميــاه عــن طريــق الخاصيــة الشــعرية وبذلــك األمــاح تترســب
فــي التربــة وخصوصــا عندمــا تكــون األمــاح قليلــة الذوبــان وبذلــك تترســب فيهــا كربونــات
الكالســيوم وتكــون منطقــة صلــدة والنفاذيــة بينهــا قليلــه وتكــون صفــات رديئــة للتربــة
وتعمــل علــى عرقلــه عمليــه الحراثــة وأ يضــاً فــان عمليــه التبخــر فــي الميــاه الجوفيــة
ـودي إ لــى ترســيب أ مــاح جبســية وهنــا تكــون المرحلــة الثانيــة (عمليــة التملــح )
تـ ٔ

تبــادل االمــاح التوربه بيــن التربه و الميــاه الجوفيه

االمــاح فــي المناطــق الجافــه تترســب فــي التربــه فنالحــظ انــه فــي فصــل الشــتاء عنــد
ســقوط االمتــار فــإ ن األمــاح تــذوب وتنــزل ألســفل التربــة هنــا األمــاح تكــون ســهلة
الذوبــان وخاصيــة الكاربونــات تبقــى أ مــاح الكبريتــات متركــزة علــي ســطح التــرب هامــا
تركيزهــا فيبقــى ثابــت تكــون الميــاه الجوفيــة غيــر عميقــة وعندمــا تكــون عميقــة أ ي
الميــاه الجوفيــة تكــون عمليــه التبخــر أقــل وإســتهالك الميــاه أكثــر وخاصــة مــن قبــل
النباتــات الصحراويــة

نوعيــه مياه الري :

معظــم ميــاه الــري تحــوي نســبه معينــه مــن األمــاح ســواء كانــت عاليــه أو واطئــه
واألنــواع هــي ميــاه األمطــار أو الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة وهــذه مصــادر الميــاه
األخــرى أمــا ميــاه األمطــار تحــوي علــى نســب اقــل مــن األمــاح عنــد مقارنتهــا مــع مصــادر
الميــاه األخــرى أمــا ميــاه البحيــرات تحــوي علــى نســبه عاليــه مــن األمــاح لكونهــا ميــاه
راكــدة ونســبه األمــاح فــي الميــاه تكــون مختلفــة تبــع اً للمنطقــة  .وعندمــا ال تتوفــر
الميــاه الســحطية يعتمــد علــى الميــاه الجوفيــة فــي الزراعــة والميــاه الجوفيــة خاصــة
فــي المناطــق الشــمالية فــي العــراق ميــاه جيــدة وصالحــه للزراعــة الحتوائهــا علــى
نســبه قليلــة مــن األمــاح وعمليــة تقييــم ميــاه الــري تعتمــد علــى كميــة األمــاح ونوعية
التربــة والطــرق الســائدة فــي الزراعــة والظــروف المناخيــة

هــي زيــادة تركيــز االمــاح فــي منطقــة جــذور النبــات وتصــل هــذه التركيــزات الــى الحــد
الــذي يؤثــر علــى نمــو النبــات ونقــص فــي المحصــول وتكــون األعــراض مشــابهه ألعــراض
الجفــاف لنقــص الــري مثــل جفــاف األوراق وظهــور اللــون الداكــن أواألخضــر المــزرق
عليهــا ويــزداد تركيــز األمــاح فــي العمــق نتيجــة امتصــاص النبــات للميــاه وتــرك األمــاح
فــي قــدر قليــل مــن المــاء الباقــي حــول جــذور النبــات وتغســل الريــات المتعاقبــة األمــاح
إلــى أماكــن أعمــق وتظــل تتجمــع األمــاح مــا لــم يحــدث الغســيل لهــا .
وللحصــول علــى محصــول جيــد يجــب الحفــاظ علــى وجــود ميــاه متاحــه للنبــات بدرجــة
كافيــة وكذلــك الغســيل لألمــاح المتجمعــة فــي منطقــة نمــو الجــذور قبــل أن يزيــد
تركيزهــا علــى قــدرة النبــات عــن تحمــل الملوحــة ويــؤدي إرتفــاع منســوب المــاء
األرضــي يعتبــر مصــدر اً إضافــي اً لألمــاح نتيجــة لحركــة المــاء األرضــي ال علــى ووصولــه
لمنطقــة نمــو الجــذور وذلــك لزيــادة محتــواه مــن األمــاح الذائبــة فيــه ،وينعكــس تأثيــر
كل مــن ملوحــة األرض والجفــاف فــي نقــص المــاء المتــاح للنبــات وبالتالــي نقــص المــاء
المتــاح للنبــات وبالتالــي نقــص المحصــول وتحــدث أعــراض كثيــرة علــى النبــات نتيجــة
لزيــادة الملوحــة فــي األرض مثــل احتــراق األوراق وتبقعهــا وتقــزم البنــات وزيــادة مــع
زيــادة مــدة تعرضــه للملوحــة تتفــاوت النباتــات فيمــا بينهــا فــي درجــة تحملهــا لألمــاح
وذلــك ألســباب فســيولوجية خاصــة بالنبــات .
وتقسم إلى:
•محاصيــل متحملــة للملوحــة  :مثــل الشــعير والبرســيم والبنجــر والقطــن وعبــاد
الشــمس • والخرشــوف والهليــون .
•محاصيــل متوســطة التحمــل للملوحــة  :مثــل الجــزر والخــس والبرســيم والبصــل
والقمــح والطماطــم .
•محاصيــل حساســة للملوحــة  :مثــل البرتقــال والخــوخ والفاصوليــا والعــدس والفــول
الســوداني .
•المحاصيل المتحمله للملوحه :
مــن المهــم فــي االراضــي والميــاه الملحيــه معرفــة النباتــات المتحملــه للملوحــه ســواء
كانــت حقليــه ام خضــر او فاكهــه اومحاصيــل عليفيــه
وهي :
•محاصيــل الخضــر المتحملــه للملوحــه هــي  :الخرشــوف والكرنــب والقرنبيــط والبصــل
والكرنــب االحمــر والفجــل والســبانخ والجرجيــر والباذنجــان والهليــون والباميــه واللفــت
وبنجــر المائــده ( الشــمندر ) والكزبــره والفلفــل والطماطــم
•محاصيــل الحقليــه المتحملــه للملوحــه هــي  :الشــعير والقمــح والــذره والــرز والقطــن
وعبــاد الشــمس والسمســم والكتــان والخروع
•محاصيــل العلــف المتحملــه للملوحــه هــي  :الســورجم والبرســيم وبنجــر العلــف
والسيســبان واكاســيا وســلجنا والدخــن والــرودس
•اشــجار الفاكهــه المتحملــه للملوحــه هــي :النخيــل والرومــان والزيتــون والخــروع
والتيــن والتيــن الشــوكي والعنــب

.عندمــا تتراكــم األمــاح مابيــن خطــوط النبــات فربمــا يتــم غســلها خــال فتــرات الهطــول
المطــري الكافــي أو خــال فتــرات االســتعمال الــدوري للــري بكميــات كافيــه إلزالــة
األمــاح عــن عمــق التربــة .ويعتبــر مــن الضــروري أ ن يتــم إ دراك ان وجــود األمــاح يمكــن
ان يكــون لــه اآلثــار الضــارة علــى النباتــات بطــرق مختلفــة  .فعلــى ســبيل المثــال  ،بعــض
المكونــات الكيميائيــة فــي األمــاح يمكــن ان تكــون ســامه لبعــض أ نــواع النباتــات حتــى
وان وجــد بتركيــزات قليلــه جــدا واألمــاح يمكــن أ يضــا ان تضــر تركيــب التربــة وتعمــل علــى
زيــادة الطاقــة االســموزية  ،وبتلــك الطريقــة تجعلهــا أ كثــر صعوبــة بالنســبة للنباتــات ان
تســحب المــاء مــن التربــة  .وهكــذا  ،فهنــاك ثالثــة أ ســباب رئيســية لمــاذا تعتبــر ملوحــة
مــاء التربــة فــي األغلــب مصــدر قلــق للزراعــة -:

1.1السمية المعينة للنباتات .
2.2أ ضرار لتركيب التربه )النفاذية
3.3يزيد من طاقه المحول )االسموزية (ويقلل الماء المتاح .
التربــه المالحــة لديهــا مســتويات عاليــة نســبياً مــن ملوحــة مــاء التربــه ويمكــن ان يتــم
اســتصالحها بواســطة الغســيل  .والغســيل يمكــن القيــام بــه بشــكل مثالــي بواســطة
تبريــك المــاء فــوق ســطح التربــة أ و الــري بالــرش ً .
والتــرب القلويــة لديهــا درجــة حموضــة ) ( pHأ علــى مــن  ) ٧وهمــا غالبــا أ مــا ذات محتــوى
صوديــوم أ و تــرب غنيــة بكاربونــات الكالســيوم ( .
والتــرب ذات المحتــوى العالــي مــن الصوديــوم أ ي التــرب ذات الصوديــوم كأ يــون موجــب
ســائد  .وإ ســتصالح التــرب ذات المحتــوى العالــي مــن الصوديــوم ربمــا يشــمل اضافــه
الجبــس ) كبريتــات الكالســيوم  (CaSO4ولكــن إ ذا كان هنــاك مصــدر لكربونــات الكالســيوم
مــن التربــه  ،فانــه ربمــا يتــم اســتخدام حامــض الكبريتيــك ألذابــة كربونــات الكالســيوم
ومــن ثــم تبــادل الصوديــوم مــع الكالســيوم  ،والــذي فيــه يمكــن ان يتــم غســل الصوديــوم
جيــدا إلــى األســفل وبعــد منطقــة الجــذور المحتملــة .

وفيما يلي جدول يبين التقييم لمياه الري حسب نسبه األمالح
احتواء األمالح

نوعيه المياه

من  0.5 – 0.2غم  /لتر

جيده تصلح هذه المياه للري وال تسبب ملوحة

2غم/لتر

بطيئه الفعاليه للري بسبب الملوحة في التربة

 7غم /لتر

وان استعملت تجري فيها عملية غسيل للتربة

مياه الري هي عبارة عن مصدر رئيسي لألمالح  .وباالعتماد على محتوى
األمــاح فــي ميــاه الــري ؛ فانــه ربمــا يكــون مــن الضــروري أ ن يتــم إ زالــة  ٢٠ _١٠طــن مــن
األمــاح لــكل هكتــار فــي الســنة مــن أ جــل منــع تراكــم األمــاح .واألمــاح أ يضــاً يمكنهــا أ ن

تتحــرك لألعلــى إ لــى منطقــة الجــذور مــن الميــاه الجوفيــة  .وفــي المناطــق الجافــة  ،فــإ ن
الميــاه الجوفيــة ربمــا تحتــوي علــى عــده أ ضعــاف مــن األمــاح الموجــودة فــي ميــاه الــري
ويتــم التحكــم فــي ملوحــة التربــه مــن خــال الغســيل  ،والــذي يتطلــب إ ضافــة مــاء أ كثــر
قليــا مــن تلــك التــي تســتخدم بواســطة النبــات  .وعمليــة الغســيل تنقــل األمــاح إ لــى
ً
أ ســفل عبــر قطــاع التربــه وتحــت منطقــة الجــذور  .وبالنســبة لمعظــم المحاصيــل والظروف
فــان  % ١٠_٥مــن المــاء المضــاف يجــب أ ن يمــر مــن خــال التربــه وذلــك لنقــل األمــاح بعيــداً

 .ويتــم تقييــم مشــاكل األمــاح بواســطة قيــاس التوصيــل الكهربائــي لمســتخلص التربــة
المشــبعة  ،أ و  ،Ecبوحــدة المليمــوز /ســم )المكافــيء لوحــدة الديسيســيمنز/م ( عنــد
درجــة حــرارة  ٢٥مئــوي  .يعتبــر الــري بالــرش طريقــة فعالــه جــدا فــي التحكــم باألمــاح
وذلــك ألنــه يميــل إ لــى تشــجيع الترشــيح العمــودي للمــاء ليحمــل األمــاح إ لــى األســفل .
بغــض النظــر عــن طريقــة الــري التــي تســتعمل للغســيل  ،فانــه فــي العــادة يعتبــر أ ســهل
أ ن يتــم إ زالــة األمــاح مــن التــرب الرمليــة عنهــا مــن التــرب الطينيــة الطميــة  ،وانــه يجــب

أ ن يتــم إ دراك الغســيل يعمــل بشــكل جيــد فقــط بوجــود الصــرف الجيــد مــن اجــل نقــل
األمــاح بعيــداً والمناطــق المرصوصــة وكذلــك التغييــر فــي نســيج التربــة يعمــل علــى
ـودي إ لــى تقليــل الغســيل  .واألمــاح
تقليــل حركــه المــاء إ لــى األســفل مــن خــال التربــة ويـ ٔ
يجــب دائمــا أ ن يتــم إ دارتهــا بحيــث تتراكــم فــي مناطــق بعيــده عــن البــذار المنبتــة وكذلــك
جــذور النبــات  .طريقــة الــري بالتنقيــط والطــرق األخــرى ذات التدفــق القليــل يمكــن أ ن
يتــم اســتخدامها لغســيل األمــاح بعيــداً عــن جــذور النبــات  .وتلــك الطــرق تعتبــر أ يضــاً
فعالــة وخصوصــاً فــي التــرب الرمليــة  ،فــي تقليــل التســرب العميــق وكذلــك فــي تقليــل
متطلبــات ميــاه ري المزرعــة

دالئل الملوحة على النبات والتربة وكيفية عالجه
•اضافــة الســوبر فوســفات االحــادى  % 15.5بمعــدل  350كيلــو  /هكتــار اثنــاء خدمــة
االر ض
•االهتمــام بــرش العناصــر الصغــرى علــى النباتــات اكثــر مــن مــرة خــال موســم النمــو
الن فــى مثــل هــذه االراضــى تكــون غيــر ميســرة للنبــات وتظهــر عليــه عالمــات
نقصــه  - .اضافــة ســلفات البوتاســيوم رشــا علــى المزروعــات
•االهتمــام بالتســميد باالســمدة الحامضيــة اثنــاء موســم النمــو للمحصــول لتحســين
خاصيــة االمتصــاص لجــزور النبــات ومــده بالعناصــر الغذائيــة الكبــرى  - .وبهــذه الطرق
المتبعــة مــن عمليــات خدمــة واضافــات ورى وزراعــة يمكــن التخلــص مــن الكثيــر مــن
امــاح التربــة وتحويلهــا الرض صالحــة للزراعــة االقتصــادي

اوال الدالئــل التــى تظهــر على النباتــات المنزرعة بــاالرض الملحية
1.1ضعف االنبات وغياب الكثير من البذو ر
2.2اصفرار النباتات وتقزمها
3.3جفاف حواف انصال االوراق فى البداية ثم تجف باقى الورقة كامل ة
4.4يبدا جفاف اوراق النباتات من اسفل الى اعلى
5.5اتجاه النباتات المنزرعة فى االرض الملحية الى التزهير المبكر عن الموعد المناس ب
6.6انخفاض نسبة عقد الثمار
7.7تساقط نسبة كبيرة من االزهار والثما ر
8.8قلة مساحة االوراق وصغر حجمها .
ثانيــا هنــاك عالمات ايضا لــارض الملحية
1.1تزهير االمالح فوق سطح االرض وتاخذ عادتا اللون االبي ض
2.2فى حالة اشتداد الملوحة يتدهور بناء حبيبات التربة وذلك بتكوين السبخ ذو اللون

الداكن
3.3نمو بعض النباتات شديدة التحمل للملوحة مثل الخريزة والزيتة والطرفة والسمار
المر .....الخ

ولعــاج ذلك تتبــع الخطوات االتية
1.1العمل على انشاء شبكة صرف لالرض او حرث االرض بمحراث تحت التربة لتهوية

االرض وعمل اخاديد بالعم ق
2.2رى االرض اكثر من مرة بمياه قليلة الملوحة ومحاولة صرفها سطحيا
3.3اضافة الجبس الزراعى * كبريتات الكالسيوم * لالرض  750كيلو  /هكتار وتقليبه
بالحرث فى التربة مع رفع جسور االر ض
4.4الرى الغزير لالرض وترك االرض لتمتص الماء بداخلها دون صرفه سطحيا مع رى
االرض اكثر من مرة حتى يتم تبادل االمالح الموجودة على حبيبات االرض مع
5.5الجبس الزراعى ونزولها مع ماء الصرف الى اسف ل
6.6االهتمام باضافة االسمدة العضوية من روث الحيوانات وزرق الطيور امام الزراعة
لتحسين خصوبة االرض
7.7زراعةاالرض بمحاصيل متحملة للملوحة نوعا ما اوال مثل الشعير والبرسيم الحجازى
والسورج م
8.8محاولة التسميد باالسمدة االتية  - .......اضافة  200كيلو كبريت زراعى اثناء خدمة
االرض وتجهيزها للزراع ة

عالج الملوحه
اخى العزيز للتغلب على مشاكل التربة وعدم جاهزيتها لنقل الماء والغذاء للنبات يجب
اتباع االتى:

•الهيوميك اسيد بمعدل  ١٥جرام اسبوعيا لكل شجرة يساعد فى خفض pH

•حمض الفوسفوريك بمعدل  ٤مل مذابين فى  ٥لتر ماء لكل نبات كبير /شجرة
اسبوعيا يساعد فى خفض pH

•الجبس الزراعى يعالج الملوحه مع اضافته للتربة
•الغسيل بالماء منزوع الكلور يعالج الملوحه

•شق مصارف على عمق متر ونصف من سطح التربة وعمل صرف مغطى يعالج

قطعا مشاكل ارتفاع ماء االرض وزيادة الملوحة ويفكك مسامها ويجعلها قمة فى
الخصوبة والنفاذية

•مركبات الكالسيوم العضوية ( معالج الملوحة) من عند بائع االسمدة تعالج الملوحة
•اضافة الكبريت للتربة شتاء يعالج فطريات التربة ويساعد فى خفض الph
•اضافة السماد البلدى شتاء يساعد فى عالج الملوحة والph

•وحتى تتعافى التربة من كل ذلك يتم سد احتياجات النبات بمنظمات النمو النباتية

من مصدر امن مثل مستخلص طحلب اسكوفيلم نوديزوم مثل (اكاديان-كروب بلس-

كيلباك) حيث يحتوى على اكسينات وسيتوكينينات وجبريلينات وعناصر صغرى وكبرى

واحماض امينية وفيتامينات مهمه للنبات وايضا الرش بمركبات ورقية اخرى مغذية
مثل العناصر الصغرى والكبرى

•وحتى نتأكد ان االرض تعافت تماما من امراض الملوحة الزائدة وارتفاع قلويتها نبدأ
برنامج التسميد االرضى الطبيعى

كيف تتعامل مع مشاكل الملوحه
•مــع ازديــاد شــح الميــاه واعتمــاد الــدول علــى ميــاه االبــار ذادت مــع ذلــك مشــاكل
الملوحــه وتفاقمــة حتــى باتــت خطــرا يهــدد االنتــاج الزراعــي وفــي هــذا التقريــر
نقــدم لــك عــدة نصائــح ذهبيــه هــي خالصــة التجربــه والعلــم فــي التعامــل فــي
مشــاكل الملوحــه فــي مزرعتــك او حقلــك
•ليــس مــن الحكمــه :للمزارعيــن فــي االرض الملحيــه ان ينتظــرو التغلب على مشــكلة
االمــاح كاملــة قبــل البــدء فــي دورة االنتــاج التجــاري بــل الحمــه تكمــن فــي التعايش
مــع المشــكله والتغلــب عليهــا بالتدريــج مــع تمهيــد منطقــة الجــزور لتعايــش الجــزور
مــع الحــدود المســموح بهــا للنمو
•االرض  :جيــدة النفازيــه تتحمــل الــري بميــاه مالحــه تصــل الــى 3000جــزء فــي المليــون
دون ان تتجمــع بهــا االمــاح او تســبب مشــكله
•التربــه  :ســيئة النفازيــه تتســرب بهــا امــاح الميــاه حتــى لــو كانــت ذات ملوحــه 200جــزء
فــي المليــون ذلــك نظــرا لتراكــم االمــاح مــع الوقت
•االســتخدام  :نتــرات الكالســيوم واليوريــا بــدال لنتــرات النشــادر كمصــدر للنيتروجيــن
والكالســيوم واســتخدم االســمده التــي تحتــوي علــى الســلفات مثــل ســلفات
البوتاســيوم والماغنســيوم والمنجنيــز والذنــك واســتخدم مــع الري حامــض الكبريتيك
والنيتريــك والفســفوريك واســتخدم المــاده العضويــه مــع كل محصــول جديــد
•للحــد  :مــن التأثيــر الضــار لالمــاح فــي ميــاه الــري البــد ان نقــوم بتعديــل التركيــب
االيونــي بأضافــة بعــض الكيماويــات التــي تســاعد علــى ترســيب المكونــات الضــاره
مــن الكربونــات والبيكربونــات كمــا يجــب تعديــل العالقــه بيــن الكتيونــات na/ mg/ ca
كمــا انــه البــد مــن معرفــت العالقــات التاليــه  sar/ec/op/lr/ssp/r/espوخاصتــا عنــد
اســتخدام ميــاه مالحــه وحتــى التدهــور التربــه وينخفــض االنتــاج
•للتغلــب  :علــي مشــكلت و تحقيــق اعلــي انتاجيــه فــي ظــل وجــود االمــاح البــد مــن
تقليــل فتــرات الــري مــع تثبيــت رايــات غســيل طويلــه البعــاد االمــاح مــن منطقــه
الجــزور
•عنــد ارتفــاع  :نســبه الصديــوم بمــاء الــري فيراعــى تقريــب النســبه مــع الكالســيوم
او المغنســيوم باضافــه الكالســيوم طــول العــام و افضــل مصــدر للكالســيوم هــو
الجبــس الزراعــي نظــرا لفوائــده المتعــدده
•عنــد الــري  :بالــرش و ارتفــاع نســبه ملوحــه الميــاه يجــب ان يراعــى قتــرات المــاء
علــي ان يكــون كبيــرا و ليســه ضبابيــا و ان يتــم الــري ليــا لكــي تقــل عمليــات البخــر و
تتســرب االمــاح علــي اوراق النبــات
•الــري  :بالتنقيــط باســترار دون تغيــر الخطــوط او غمــر كامــل االرض بالكامــل مــره او
مرتيــن فــي الســنه ســوفه يوفاقــم مشــكله الملوحــه فــي الطربــه
•الــري  :مــن المصــارف الزراعيــه التــي بهــا ميــاه الصــرف لمــزاره و حقــول مجــاوره مــن
اختــر مــا يكــون علــي مســتقبل التربــه و لــن تســتطيع الحــد مــن تدهورهــا و تصحرهــا
مستقبليا
• كثــره  :الســمات البلــدي مــع التســميد بنتــرات النشــادر يتســبب فــي زيــاده تمليــح
التربــه فحــاول التخفيــف مــن اســتخدام النتــرات و اعتمــد علــي اليوريــا و مصــادر
النيتروجيــن االخــري

ارشادات

ارشادات
البد من التغذيه المتوازنه للحصول علي محصول جيد
اجمالي الوحدات من العناصر التي يحتاجها الفدان
نوع المحصول

حتي يعطي انتاجيه جيدا (كجم) وحده

كميه المحصول تقريبا

المستهدف طن  /فدان

فوسفور

بوتاسيوم

P2O5

K2O

كمثري

-

72

44

161

17

خوخ

-

72

36

110

18

قطن

 12قنطار

90

40

113

18

نيتروجين N

كبريتS

العناصر الصغري (حديد ,زنك ,منجنيز  ,نحاس  ,بورون  ,موليبدنيم ) يجب ايضا االهتمام

بها نظرا الدواراها المهمه جدا داخل النبات و يفضل اضافتها للنباتات في صور مخلبيه

عن طريق االضافه االرضيه مع ماء الري او الرش علي دفعات و جرعات مختلفه تبعا لكل
محصول

هل تعلم ان لكل محصول احتياجات غذائيه اساسيه البد من توافرها له حتي ينمو جيدا
اجمالي الوحدات من العناصر التي يحتاجها الفدان
نوع المحصول

حتي يعطي انتاجيه جيدا (كجم) وحده

كميه المحصول تقريبا

المستهدف طن  /فدان

عزيــزي المــزارع انتبــه  :البــد مــن توفيــر االحتاجــات الغذائيــه للحصــول علــي محصــول عالــي
الكــم و الجــوده

فوسفور

بوتاسيوم

P2O5

K2O

طماطم

40-30

146

68

187.5

18

فلفل

25-20

127

60.5

170

15

نيتروجين N

كبريتS

كميه المحصول تقريبا
المستهدف طن /
فدان

نيتروجين N

فوسفور
P2O5

بوتاسيوم
K2O

كبريتS

موالح مبكره
يوسفي وبسره

40-16

100

25

150

18

موالح متاخره جريب
فروت و الليمون

40-30

125

50

137

18

العنب

15

41

82

125

20

نوع المحصول

المصدر  :الهيئه الدوليه للتسميد International Fertilizer Accociatian IFA 2005

ملحوظــه هامه

هــذه الكميــات استرشــاديه قــد تختلــف كميــات هــذه الوحــدات الســماديه تبعــا لنوعيــه
التربــه و طبيعــه الصنــف المنــزوع و كذالــك قــد تختلــف كميــه المحصــول المســتهدف
تبعــا للصنــف المــزروع و نوعيتــه
ان توفير االحياجات الغذائيه يعود عليك بالمحصول الكبير و الربح الوفير

نوع المحصول

حتي يعطي انتاجيه جيدا (كجم) وحده

كميه المحصول تقريبا

المستهدف طن  /فدان

فوسفور

بوتاسيوم

P2O5

K2O

خيار صوب

65

162

81

212

15

خيار مكشوف

30 -15

121

55

156

15

بطيخ

30

79

43

107

18

نيتروجين N

كبريتS

اجمالي الوحدات من العناصر التي يحتاجها
الفدان حتي يعطي انتاجيه جيدا (كجم) وحده

كميه المحصول تقريبا
المستهدف طن /
فدان

نيتروجين N

فوسفور
P2O5

بوتاسيوم
K2O

كبريتS

الموز

50-35

350

83

625

25

التفاح

15

45

21

82

23

المانجو

-

80

48

176

17

الزيتون

-

58

43

128

18

نوع المحصول

الحظ ان لكل محصول كميه من العناصر الغذائيه التي يحتاجها ليعطي انتاجيه عاليه
اجمالي الوحدات من العناصر التي يحتاجها الفدان

اجمالي الوحدات من العناصر التي يحتاجها
الفدان حتي يعطي انتاجيه جيدا (كجم) وحده

الكالســيوم ( )++ caيلعــب دورا كبيــر فــي تقويــه بنــاء الجــذور و بنــاء جــدر قويــه كمــا ان
لــه دورا فــي تنشــيط العديــد مــن االنزيمــات داخــل النبــات و تنشــيط المبيــض اثنــاء التلقيــح
و االخصــاب فيزيــد نســبه عقــد الثمــار و يحســن صالبتهــا و يتــم ادخالــه ببرنامــج التســميد
فــي صــوره نتــرات الكالســيوم او الــرش بمركبــات الكالســيوم المخلبيــه

ارشادات

اهم المحاصيل التي يجب زراعتها فى االراضى
الملحية فى االراضى المستصلحة حديثا
•الرمان

•الزيتون

•التين الشــوكي
•الجوافه
•ا لنخيل

•البرســيم الحجازي
•ا لليمو ن

•الجوجوبا

•ا لجيتر و فا

•الفول البلدى
•ا لقشطه

•االفوكادو

عزيــزي المــزارع  :ان عنصــر المغنســوم مــن العناصــر الهامــه جــدا التــي يجــب وضعهــا
ببرنامــج التســميد و يتــم ذلــك عــن طريــه اضافتهــا
بمعــدل يتــراوح مــن  50:25كجــم  /للفــدان فــي صــوره ســلفات مغنســيوم او الــرش
بالمغنســيوم المخبلــي خصوصــا فــي مراحــل النمــو االولــي
عزيزي المزارع انتبه :وقم بتوفير المغذيات الالزمه دون ان تسرف في استخدامها
اجمالي الوحدات من العناصر التي يحتاجها الفدان
نوع المحصول

حتي يعطي انتاجيه جيدا (كجم) وحده

كميه المحصول تقريبا

المستهدف طن  /فدان

فوسفور

بوتاسيوم

P2O5

K2O

الشمام

25-20

98

55

139

13

الفراوله

19

145

67

187

17

البطاطس

22-18

122

41

248

-

البصل

27

82

26

72

-

معلومــه تهمك

نيتروجين N

كبريتS

التغذيــه الورقيــه هــي وســيله ســريعه و مكملــه للتســميد الجــذري وال تغنــي عنــه قــم
باســتخدامها لتجنــب اعــراض نقــص العناصــر علــي محصولــك و مراعــاة ان يتــم الــرش فــي
الصبــاح الباكــر او عنــد الغــروب علــي ان يكــون الــرش فــي اتجــاه الريــاح بالتركيــز المناســب
مــع اضافــه مــواد الناشــره ان اماكــن فانهــا تقلــل مــن الفاقــد لمحلــول الــرش

تعتبــر شــركة ايجبشــن ســتار للتجــارة واالســتثمار مــن الشــركات االولــى بالســوق الزراعــى
المصــرى والعربــى حيــث انهــا امتــداد طبيعــى والجيــل الرابــع لشــركة الحســينى للبــذور
والمبيــدات والشــركة المصريــة للبــذور الزراعيــة والمبيــدات الحشــرية وشــركة نبــات
لتكنولوجيــا الزراعــة حيــث انشــأت تلــك الشــركات بقطــاع وســط الدلتــا وشــرق وجنــوب الدلتا
المصريــة وايضــا العاصمــة القاهــرة وامتــدت ايضــا لخــارج القطــر المصــرى فــى دول مجلــس
التعــاون الخليجــى وشــمال افريقيــا مقدمــه خدماتهــا الفنيــة واللوجيســتية مــن خــال
شــركاءها ومعاونيهــا ومؤسســيها والعامليــن بهــا كل فــى مكانــه مؤديــا دوره علــى
اكمــل وجــه لــذا كان مــن الواجــب علينــا تطويــر مهامنــا وادوارنــا ومســئولياتنا لخدمــة قطاع
الزراعــة بمــا يلزمــه مــن خدمــات ومســتلزمات ودعــم تســويقى ولوجيســتى يتناســب مــع
متغيــرات العصــر والثــورة العلميــة الفوتونيــه االداء فخرجنــا بهــذا الكيــان الجديــد

ليتماشــى مــع العصــر ويــؤدى خدماتــه بقــوة ويســر معربــا عــن تقديــم كل مــا يلــزم هــذا
القطــاع الهــام مــن مجريــات العلــوم الحديثــة مــن بــذور منتقــاه عاليــة الجــودة ومبيــدات
عضويــة امنــه واســمدة ذات تاثيــر فعــال باقــل تكلفــة ودعــم فنــى علــى اعلــى مســتوى
مدعــوم بالبحــث العلمــى التطبيقــى مــن خــال شــركاءنا مــن مختلــف المراكزوالمعاهــد
البحثيــة مــن خــال بروتوكــوالت التعــاون بيــن شــركتنا وبيــن تلــك الكيانــات العلميــة وكمــا
تؤمــن الشــركة ايضــا وفــى اطــار خطتهــا الطموحــة محليــا واقليميــا بنــاء شــراكات بينهــا
وبيــن شــركات صديقــة فــى مصــر وخــارج مصــر لنشــر هــذا الفكــر الطمــوح كخطــط لهــا اثــر
بيئــى طويــل االمــد هدفــه االول الخدمــه المجتمعيــة مــن خــال انتــاج غــذاء نظيــف امــن
علــى اوالدنــا وذلــك مــن خــال نشــر ثقافــة الزراعــة العضويــة النظيفــة وكيفيــة تطبيــق
ذلــك علــى ارض الواقــع .

