
  الممارسات والعمليات الزراعية البيئية

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
  الري المتوازن

يعتبر الري من أهم العمليات المؤثرة على اآلفات، إذ أن تعطيش النبتة لفترة طويلة يتسبب في ضعفها وذبولها                  

ض الفطرية، بمعنى أنـه  وإصابتها باآلفة، بينما تعني زيادة كمية المياه للنبتة زيادة حساسيتها للعديد من األمرا           

  .يجب اتباع الري المتوازن المستند إلى عمر النبتة ومدى نموها ومرحلة تطورها ونوعية التربة

  

ويعتبر الري المناسب من حيث كمية المياه ومواعيد الري من العوامل الهامة التي تؤدي إلى تقليل درجـات                  

طوبة حول النباتات، مثل البياض الزغبي والبياض       اإلصابة بأمراض المجموع الخضري الناتجة عن زيادة الر       

كما أن اإلفراط في الري يتـسبب فـي         .  الدقيقي واألصداء وتبقعات األوراق   

إصابة النباتات بالذبول الفسيولوجي الذي يضعف النباتات وبالتالي يجعلها أكثر          

   .عرضة لإلصابة بأمراض المجموع الخضري

ف يؤدي إلى التخلص أو التقليـل مـن         وباإلضافة لما ورد، فإن تحسين الصر     

انتشار العديد من ا آلفات، األمر الذي يتطلب إنشاء مصارف فـي األراضـي              

التي يكون مستوى الماء األرضي فيها مرتفعاً، إذ أن ارتفاع مـستوى المـاء              

ع األرضي يتسبب في زيادة الرطوبة األرضية وبالتالي انتشار العديد من أمراض التربة وأمـراض المجمـو               

  .الخضري

  

  التسميد والتهوية

تؤثر عملية التسميد بشكل مباشر على مدى انتشار اآلفات الزراعية، من حيـث تكاثرهـا أو تـوفير البيئـة                    

المشجعة لها، أو من حيث تمكين النبات من مقاومة هذه اآلفات، خاصة وأن النبات الضعيف يعتبـر فريـسة                   

يتروجيني يرفع من درجة حساسية النبات للعديـد مـن اآلفـات            وقد تبين أن زيادة السماد الن     .  سهلة لآلفات 

  .، بدال من الكيماوي)أو البلدي الطبيعي(الفطرية والبكتيرية والحشرية، ولهذا يفضل استعمال السماد العضوي 

  

وعلى سبيل المثال، أثبتت التجارب بأن للخضار المسمد بالسماد العضوي، مقاومة أكبر للنيماتودا الذي يؤدي               

ى مرض تعقد الجذور، وذلك ألن جذور هذه الخضار متطورة فيزيائيا أكثر من الخضار المسمد كيماويـا،                 إل

  . ناهيك عن احتواء السماد العضوي على األعداء الطبيعية واألحياء الدقيقة المنافسة للنيماتود

  

 تتأثر بمرورها داخل    وهنا، يجب التأكد من نوعية السماد العضوي وخلوه من بذور األعشاب الضارة التي ال             

، )كمبوست(الجهاز الهضمي لألغنام واألبقار، وبإمكاننا ضمان ذلك من خالل تخمير السماد وتحويله إلى دبال           



تزيد من نسبة الكائنات الحية النافعة، بسبب ارتفاع درجة حرارة الدبال إلى ما يزيـد             " التدبيل"علما بأن عملية    

  .غذائية م، فضال عن تحسين بنيته ال55ْعن 

  

الجيد يكون بني اللون، وعندما يضاف إلى التربة يعمل على توفير عناصـر             ) الكمبوست(وإجماال، فإن الدبال    

كمـا أن   .  نادرة كثيرة يتطلبها النبات الذي، بسبب ذلك، تزداد مناعته ضد الطفيليات والعديـد مـن اآلفـات                

اتية والحيوانية يعمل على تخفيـف التربـة الثقيلـة          الكمبوست الغني بالمواد العضوية المتحللة من المواد النب       

وتحسين بنية األراضي الرملية الخفيفة وزيادة قدرة التربة على االحتفاظ بالماء، فضال عـن تعميـق جـذور               

  .النبات في التربة

  

ات مـن   إذن تقوية النبات، من خالل تحسين صحة التربة المتمثل بالتسميد المتوازن والتهوية الجيدة بين النبات              

اآلفات بشكل  نفس النوع وبين أنواع المزروعات المختلفة، يساهم بشكل أساسي فـي مكافحـة             

جميـــــع والتسميد المتوازن يعني التسميد المحتوي على      .  عام، وآفات التربة بشكل خاص    

يــؤدي إلــى المفرط الذي يعتقـد بأنـه      ) الكيماوي(العناصر الرئيسية والثانوية، بعكس التسميد      

إجمالي الـسماد   المحصول، علما بأن التجارب أثبتت خطأ هذا االعتقاد، ألن كمية قليلة من            زيادة في   

ــن  يستفاد منها، أما الكمية المتبقية تضيع في التربة بسبب تفاعالت كيميائية مختلفـة،              ــضال ع ف

في التربة وغيـر    التأثيرات السلبية المدمرة الناتجة عن اإلفراط في التسميد، من ناحية الملوحة وزيادة اآلفات              

  .ذلك

  

وباإلضافة إلى ذلك، يتسبب اإلفراط في التسميد النيتروجيني في زيادة انتشار األمراض الفطرية مثـل عفـن                 

  .الساق الفحمي في عباد الشمس أو أمراض الذبول في العديد من المحاصيل

  

ـ (ومن األهمية بمكان االنتباه إلى توفير العناصر الصغرى في الـسماد العـضوي               ل الزنـك والمنغنيـز     مث

التي تؤثر في تنظيم العمليات الفسيولوجية بالنباتات التي يزداد إنتاجها للفيتوتوكـسينات            ) والمغنيسيوم والحديد 

  .مما يزيد من مقاومتها للفطريات الممرضة

  

  
  زراعة أصناف مقاومة

ـ     ن أمـراض المجمـوع   تعتبر زراعة األصناف المقاومة من العوامل التي تؤدي إلى منع انتـشار العديـد م

الخضري أو أمراض التربة، إذ أن األصناف المقاومة ال تسمح لآلفة بالعيش والتكاثر عليها، بعكس األصناف                

كمـا أن انتخـاب     .  الحساسة لإلصابة والتي تسمح لآلفة بالتكاثر والعيش عليها وبالتالي تحدث لها اإلصـابة            

بر عامال حاسما في عدم انتشار هذه األمراض ومثـال          التقاوي من حقول غير مصابة باألمراض الفطرية يعت       

ذلك استبعاد القمح من حقول اإلكثار التي يظهر بها مرض التفحم واختيار األبصال الخاصة بإنتاج البذور من                 

حقول غير مصابة بأمراض البياض الزغبي أو اللطعة األرجوانية أو عفن الرقبة والتي تنتقل عـن طريـق                  

  .البذور



  

الزراعة البلدية البعلية، استخدام البذور البلدية ألنها مناسبة لبيئتنا المحلية،          ويفضل في   

ولما تمتاز به من قدرة على مقاومة اآلفات وتحمل الجفـاف، وبالتـالي فهـي ثابتـة                 

وإجماال، يجب االعتماد على النباتات القويـة والـصحية         .  الصفات ومضمونة النتائج  

جذري الجيد، علما بأن البذور البلدية تعطي نباتا قويا،         عند الزراعة، بالنظر لنظامها ال    

ألنه يستغرق وقتا أطول في بناء نفسه وبالتالي يكون أقوى وأصلب من النبات النـاتج               

  .عن البذور المهجنة التي تنمو بسرعة بفضل األسمدة الكيماوية والمياه الكثيرة

  

وحيدة لمقاومة أمراض معينة مثل اصفرار الكرنـب         وتشكل زراعة أصناف مقاومة، أحيانا كثيرة، الوسيلة ال       

  .في البندورة ولفحة السبانخ) verticillium(والذبول الفيرِتِسِلليومي

  

ولدى شرائنا األشتال، يجب التأكد من خلوها من األمراض وخاصة الفيروسية وأمراض الذبول، فضال عـن                

  .وداعدم إصابتها باآلفات التي تنتقل عن طريق التربة كالنيمات

  

عالوة عن ذلك ، فإن نقع التقاوي في الماء، قبل زراعتها، كنقع فصوص الثوم مثال، يسهل عمليـة اإلنبـات                    

كما أن تخزين   .  ويساعد في عدم تجريح النباتات وتعريضها لمهاجمة الفطريات في التربة وموتها قبل إنباتها            

  .إلصابة باآلفاتيساهم في الحد من ا) مثل تخزين البصل والثوم(التقاوي جيدا 

  

  اقتالع النبات الضعيف

يهدف اقتالع النبتة الضعيفة إلى الحفاظ على قوة وصحة النباتات األخرى، إذ أن النباتات 

الضعيفة،  بشكل خاص، تكون األكثر تعرضا لإلصابة، لذلك عندما نقتلعها نوفر مجاال للنباتات 

  .القوية المجاورة كي تنمو وتعطي إنتاجا أكثر

  

  يدالتفر

سواء بهدف التشتيل الداخلي أو بهدف الزراعة (يجب، في كل الحاالت، تفادي نثر البذور بكثافة 

، ألن النثر المكثف يضعف األشتال ويؤدي إلى ظهور بعض األمراض )المباشرة في األرض

  .الفطرية

فيجب تفريدها  )  األولى أي بمجرد ظهور البادرات أو األوراق     (وحالما تقوى األشتال بما فيه الكفاية إلمساكها        

، وذلك بإمساك األشتال برفق مـن األوراق        )في صواني التشتيل أو في أوعية منفردة أو في األرض مباشرة          (

  .وليس من الساق، فضال عن التخلص من األشتال الضعيفة التي نادرا ما تنمو جيدا

 فـي التنـافس   وإجماال عندما يكون عدد البذور المزروعة كبيرا وكثيفا، تبدأ البادرات       

أو ما يعـرف    (والتأثير السلبي على بعضها البعض، لذا يجب أن نقوم بعملية التفريد            

وذلك باستئصال جزء من النباتات، بهدف ترك المجـال لـسائر           ) أيضا بخف النباتات  

ويفضل إجراء عملية التفريـد     . النباتات كي تنمو بشكل سليم وتعطي محصوال أفضل       

، ولدى ظهـور    )كالخيار والكوسا (في النباتات سريعة النمو     ) األوليتين( الفلقيتين   لدى ظهور الورقتين  ) الخف(



الورقة الحقيقية األولى والثانية في النباتات بطيئة النمو، علما بأن عملية التفريد تعني أيضا إزالـة النباتـات                  

  .الضعيفة وإبقاء القوية

  

  الحراثة

التي سنناقـشها   (العضويين في العالم حول مسألة الحراثة       تختلف وجهات نظر ومواقف المزارعين البيئيين و      

لكن بشكل عام، وانسجاما مع ظروف مناخنا الجاف وشبه الجاف، بإمكاننا القيام بالحراثة مرتين في               ).  الحقا

السنة، األولى حراثة عميقة في الخريف، بهدف تحضير التربة الستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه األمطار،                

  . حراثة سطحية في الربيع، بهدف القضاء على األعشاب واالحتفاظ برطوبة التربةوالثانية

  

  

يساعد نظام الحراثة الجيد في احتفاظ التربة بالرطوبة، فضال عن سحق بعض الحشرات الـضارة ميكانيكيـا                 

وتعريض البعض اآلخر لألعداء الطبيعية، ودفن بعض الحشرات أيضا في أعماق كبيرة حيـث ال تـستطيع                 

  . الخروج ثانية

ومن المعلوم أن الحشرات، إجماال، تقضي فترة الشتاء في المخلفات المتبقية بالحقل أو بالحديقة، وإذا تم حرث                 

إال أن األمراض التي تعيش في الشتاء على بقايا النباتات          . األرض تموت أغلب الحشرات تحت هذه الظروف      

حيف الجيد تأثير مشابه تماما للحرث، من حيث هدم أمـاكن     ال تموت بالحرث، ففي مثل هذه الحاالت فإن للتز        

                      .اختباء الحشرات

وبالرغم من أن حراثة األرض تهدف إلى مكافحـة األعـشاب الـضارة             

وتغيير العمليات الهوائية والالهوائية داخلها، فضال عن تأثيرها المباشـر          

 األخيرة ألشعة الـشمس     في مكافحة العديد من آفات التربة بسبب تعريض       

تعمل، من  ) أي الحراثة (أو للعدو الطبيعي وبالتالي القضاء عليها، إال أنها         

ناحية أخرى، على إضعاف النشاط البيولوجي داخل التربة، وذلك من خالل تحطيم بعض المكونات البيولوجية               

وبـشكل  . كان، من ممارسة الحراثـة واألحياء الدقيقة المفيدة والمخصبة للتربة، لهذا، يجب التقليص، قدر اإلم     

عام، فإن الحراثة المتوازنة في الصيف تعمل على تعريض الحشرات الضارة المختبئة والتي تقـضي فتـرة                 

  . بياتها الصيفي في التربة، ألشعة الشمس ولألعداء الطبيعية

  

   الديدان المفيدة في التربةكثارإ

فقد تبين، مثال، أن هناك عالقة عكسية بين        .  خصوبتهايعتبر وجود ديدان األرض مؤشرا على صحة التربة و        

عدد ديدان التربة وأعداد النيماتودا الضارة، إذ أن ارتفاع عدد ديدان التربة يؤدي إلى انخفاض شديد في أعداد                  

كما تعمل ديدان التربة على تحريك التربة وزيادة مساميتها ونفاذيتها للماء، فـضال عـن تحفيـز                 .  النيماتودا

ياء الدقيقة النافعة، علما بأن البكتيريا المثبتة للنيتروجين تتكاثر على جوانب أنفاق وممرات الديدان، ذلـك                األح

أن المادة المخاطية المغلفة للديدان تشكل مصدرا غذائيا جيدا للبكتيريا، كما أن التربة المحيطة بأنفاق الـدودة                 

  .تعتبر وسطا لنمو الجذور

  

  



  

  

من بقايا النبـات، حيـث      ) الكمبوست(صنع ديدان األرض الدبال     وباإلضافة إلى ذلك، ت   

تتغذى على بقايا النبات المتواجد على سطح التربة وفي داخلها وتحوله إلـى كمبوسـت               

  .غني بالمغذيات النباتية

  

لكل حرثة، بينما يكون ضرر الحراثـة  % 1والجدير بالذكر، أن الحراثة العميقة تتسبب في قتل الديدان بمعدل   

  .سطحية قليالال

  

وبإمكاننا زيادة كمية الديدان في التربة الفقيرة بها، من خالل زراعة محاصيل تشكل غطاء للتربـة وإضـافة                  

المخصبات العضوية والكمبوست، فضال عن تقليل عدد مرات الحراثة وترك التربة مغطاة بالنباتات أو الغطاء               

  .الطبيعي) الملش(الحيوي 

  

  

  الجمع الصحيح للمحاصيل

من الضروري جمع المحاصيل وخاصة الحبوب واألبصال، بعد  تمام النضج وجفاف المحصول، 

وعلى سبيل المثال، فإن جمع الذرة الشامية .  ألن ذلك يقلل من اإلصابة باآلفات وخاصة الفطرية

 Fusarium(قبل تمام نضجها وجفافها يعرضها لإلصابة بالعفن الوردي الناتج عن فطر

Moniliform(ا أن جمع ثمار الفول السوداني قبل تمام النضج وبالتالي جمع البذور ينتج ، كم

بذوراً مصلبة، مما يتسبب في موتها لدى زراعتها في المواسم الالحقة، سواء قبل أو بعد اإلنبات، 

وذلك بسبب إصابتها بالفطريات، بمعنى أن البذور السليمة تعطينا نباتات خالية من العديد من 

  .ال عن التقليل من نسبة موت البادرات بسبب اإلصابة بالفطرياتاألمراض، فض

  

  زراعة حزام نباتي مانع النتشار اآلفات

بإمكاننا وقاية الحقل من الحشرات الناقلة للفيروسات من خالل إحاطته بحزام من محصول آخـر ومـن ثـم                   

الفلفل والبندورة من حـشرة المـن       فمثال، بإمكاننا حماية نباتات مثل      . مكافحة الحشرات المتجمعة في الحزام    

م من عباد الـشمس،  15  عبر إحاطتها بحزام عرضه ( Potatoe Virus Y) البطاطس Yالحاملة لفيروس 

في ) 3(ومن ثم مكافحة المن في الحزام بإحدى الطرق العضوية لمكافحة المن المذكورة سابقا في النشرة رقم                 

وبالنتيجة تزداد كفاءة الحزام النباتي فـي عـدم وصـول           . هذه السلسلة والمختصة في مكافحة حشرات المن      

  .الفيروس للمحاصيل في الحقل

  

  زراعة العوائل بين خطوط المزروعات

بإمكاننا حماية الحقل من الحشرات الناقلة للفيروسات عبر زراعة العوائل المفضلة للحشرة بين 

 خطوط البندورة قبل الشتل خطوط المزروعات، كأن نزرع الخيار أو الباذنجان أو الذرة بين



بشهر، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض اإلصابة بفيروس تجعد األوراق األصفر في البندورة بسبب 

  .تفضيل الحشرة لهذه العوائل على البندورة، علما بأن للخيار جاذبية أكبر للحشرة من سائر العوائل

  

  

  الرياح) كاسرات(مصدات 

ن من األشجار والشجيرات والعنب لوقاية األرض المزروعة وهي عبارة عن أحزمة نباتية تتكو

من الرياح القوية وربما المدمرة، علما بأن زراعة هذه األحزمة على التالل يخفف من تعرية 

  .التربة، كما تعتبر األحزمة الخضراء سياجا حيا ومصدرا للمنتجات الزراعية

لكاسرات الرياح والمتمثلة في حماية الحديقة وباإلضافة للفوائد واالستخدامات العديدة والمتنوعة 

من الرياح وتزويدنا وتزويد الحيوانات ) الحقل(

للحديقة ) الملش(بالغذاء وتوفير الغطاء الحيوي 

وتقليص نسبة التبخر من المحاصيل ) أو الحقل(

واالحتفاظ بكمية مياه أكبر في التربة وتخفيف 

اسية تآكل التربة، فإن لكاسرات الرياح فائدة أس

أخرى تتمثل في كونها موطناً لألعداء الطبيعية والطيور التي تتغذى على اآلفات، وبالتالي، بإمكاننا 

  إدماج كاسرات 

  .الرياح ضمن نظام التحكم باآلفات في الحديقة أو الحقل

  


