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�أ�شجار  زر�عة  علينا  يحتم  و�لو�جب  جماعية  م�شوؤولية  و�لأ�شجار  �لغابات  على  �حلفاظ  �إن 
جديدة فاإن مل ت�شتطع �أن تزرع فال �أقل من �أن متنع قطع �لأ�شجار �ملزروعة و�أن حتافظ عليها 

من �أخطار �لنري�ن.

• �إز�لة �لأع�شاب �جلافة بعيدً� عن �لأ�شجار �ملثمرة حتى ل تكون م�شدرً� للحر�ئق.	
• نن�شح برتبيط �لأغ�شان �لتي منت يف �ملو�شم �حلايل يف �أ�شجار �لتفاح و�لجا�ص و�لربقوق 	

و�لكرز يف و�شع �أفقي تقريبًا لالإ�شر�ع يف حتويلها �إلى �أفرع ثمرية يف �ملو��شم �ملقبلة.
• �إ�شافة �لأ�شمدة �لنيرتوجينية و�لبوتا�شية لأ�شجار �حلم�شيات.	
• ت�شميد �خليار �ملزروع حتت �لبال�شتيك يف �ملناطق �ملرتفعة بالأ�شمدة �ملركبة �لتي حتتوي 	

ف�شفور:  )نيرتوجني:   3  :1  :1 �لن�شب  ذ�ت  �لأ�شمدة  مثل  �لبوتا�شيوم  من  �أعلى  ن�شبة 
بوتا�شيوم(.

نن�شح خالل �شهر �أيار بخف ثمار �لدر�ق و�لنكرتين و�لتفاح و�لأجا�ص كما نن�شح خالل �شهر 
حزير�ن بالتقليم �ل�شيفي لأ�شجار �للوزيات خا�شة �لربقوق و�لدر�ق و�لنكرتين ويقت�شر هذ� 
وتز�ل هذه  �ل�شجرة  نحو د�خل  �ملتجهة منها  �شيما  �ملت�شابكة ل  �لنمو�ت  �إز�لة  �لتقليم على 
�لنمو�ت كليًا با�شتثناء حو�يل 3 �شم عند قاعدة كل منو ملنع تك�شف �لأفرع �لرئي�شية لأ�شعة 

�ل�شم�ص �ملبا�شرة.

اأخي املواطن:

اأخي املزارع:

خالل هذه الفرتة 

�سهر اأيار - مايو
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�لقيمة  وللمحافظة على  �ملجاورة  �لعربية  و�لأ�شو�ق  �أ�شو�قنا  �شمعة طيبة يف  �لأردين  للع�شل 
�ل�شفائية و�لغذ�ئية للع�شل يجب حفظه يف �أوعية زجاجية فالأوعية �لبال�شتيكية و�ملعدنية قد 
تتفاعل معه وتوؤثر على طعمه كما نن�شح بعدم حفظه يف �لثالجة مك�شوفًا لأنه ميت�ص �لرطوبة 
�لفيتامينات  �لت�شخني يحطم  لأن  لإ�شالته  ت�شخينه  بعدم  ونن�شح  و�لتلف.  للتخمر  ويتعر�ص 

و�لأنزميات �ملفيدة يف �لع�شل.

• �لهتمام بتغذية �لنعاج ب�شكل جيد يف �ملر�حل �لخرية من �حلمل )�لفرتة 6-8 �أ�شابيع 	
قبل �لولدة( بحيث يقدم لها �لعلف �ملركز )14-16% بروتني خام( مبعدل 1-1.5كغم / 

ر�أ�ص يوميًا بالإ�شافة �إلى كمية ب�شيطة من �لعلف �ملالىء جيد �لنوعية.
• تقدم �أعالف مركزة ذ�ت قيمة غذ�ئية عالية مع كمية قليلة من �لعلف �ملالىء ذو �لنوعية 	

�جليدة للنعاج يف �لفرتة �لأخرية من �حلمل وذلك لأن 70% من منو �جلنني يحدث خالل 
هذه �ملرحلة ويزيد حجم �لرحم على ح�شاب �لكر�ص لذلك تقدم كميات قليلة من �لأعالف 
�لعلف  من  كبرية  كميات  وتقدم  �ملنخف�شة  �لغذ�ئية  و�لقيمة  �لكبري  �حلجم  ذ�ت  �ملالئة 

�ملركز ذي �لقيمة �لغذ�ئية �لعالية ذ�ت �حلجم �لقليل.
• �ل�شتمر�ر يف تغذية �لنعاج ب�شكل طبيعي )عليقة حافظة( وهي حامل يف �ل�شهرين �لثاين 	

تقدمي  مع  �خل�شار  وحما�شيل  �حل�شاد  بقايا  على  بالرعي  لها  بال�شماح  وذلك  و�لثالث 
0.25كغم / ر�أ�ص يوميًا من �ل�شعري �أو �لعلف �ملركز.

• �إ�شابة �لأغنام ب�شربة 	 جز �ل�شوف لالأغنام �لنظيفة يف يوم معتدل �حلر�رة خوفًا من 
ر�ص  �أو  تغطي�ص  وبعد  ب�شاعات  �جلز  عملية  قبل  �لأغنام  �إطعام  عدم  مر�عاة  مع  �شم�ص 

�لأغنام باملبيد�ت �حل�شرية للتخل�ص من �لطفيليات �خلارجية.

خلطة �سماد حملية

اأخي املواطن:

اأخي مربي املا�سية

�سهر اأيار - مايو
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حماية للبيئة وبهدف �ل�شتفادة من نو�جت �ملزرعة �أو �حلديقة �ملنزلية نن�شح مبا يلي:
• جمع نو�جت �لتع�شيب و�أور�ق �لأ�شجار �ملت�شاقطة ونو�جت ق�ص م�شطحات �لنجيل بالإ�شافة 	

للثمار غري �ل�شاحلة لال�شتهالك �لب�شري ودفنها يف حفرة منا�شبة يف طرف �ملزرعة �أو 
�حلديقة.

• �إ�شافة كمية قليلة من �شماد نيرتوجيني للمكونات وترطيبها وخلطها ثم �شغطها وتغطيتها 	
بالبال�شتيك �أو �لرت�ب.

• �إ�شافة كميات بنف�ص �لطريقة حلني �متالء �حلفرة.	
• وت�شبح خلطة مالئمة 	 �ملكونات  تتحلل  بعدها  �شنة،  ملدة  و�إغالق �حلفرة  نهائي  ترطيب 

ل�شتعمالها مع �لرتبة ك�شماد بلدي جيد.

بدائل املبيدات )اآمنة، حتافظ على البيئة، رخي�سة الثمن(.
• و�لعنكبوت 	 �لبي�شاء  و�لذبابة  كاملن  �ملا�شة  �حل�شر�ت  من  )�حل��د  �ل��زر�ع��ي  �لكربيت 

�لأحمر(.
• بعد 	 بالكربيت  �لتعفري  ويف�شل  �لبي�شاء(  و�لذبابة  �ملن  )ملكافحة  �ل�شابونية  �ملبيد�ت 

�لر�ص بال�شابون.
• �مل�شائد �لفرمونية )��شطياد ذكور �حل�شر�ت باجلاذب �جلن�شي(.	

اأخي املزارع، اأخي املواطن

�سهر اأيار - مايو
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• و�لربقوق 	 و�لنكرتين  �ل��در�ق  خا�شة  �للوزيات  لأ�شجار  �ل�شيفي  بالتقليم  �لبدء  ميكنك 
�إز�لة �لنمو�ت �ملت�شابكة خا�شة ما هو متجه منها نحو د�خل  ويقت�شر هذ� �لتقليم على 
�ل�شجرة وتز�ل هذه �لنمو�ت كليًا با�شتثناء حو�يل 3 �شم عند قاعدة كل منو ملنع تك�شف 

�لأفرع �لرئي�شية لأ�شعة �ل�شم�ص �ملبا�شرة.
• ��شتمر�ر خف �لثمار لال�شجار �ملثمرة كالدر�ق.	
• �إز�لة �لأع�شاب من ب�شاتني �لأ�شجار �ملثمرة ب�شكل م�شتمر يوؤدي �إلى حت�شني نوعية �لثمار 	

�نت�شار  و�حلد من  و�لغذ�ء  �ملاء  للنباتات على  مناف�شتها  تقليل  �أثر يف  له من  ملا  �ملنتجة 
�لأمر��ص.

عن 	• 7�شم  �لق�ص حو�يل  �رتفاع  يكون  �أن  على  �رتفاع 30-50�شم  على  �لزعرت  يق�ص 
�شطح �لأر�ص وقبل �لتزهري ويتم �حل�شاد يف �ل�شباح �لباكر �أو يف �مل�شاء تالفيًا لأثر 

�رتفاع درجات �حلر�رة.

�أثناء قطف �لثمار �لبندورة يف�شل ��شتعمال قفاز�ت وير�عى �لإبقاء على �لعنق مت�شاًل 	•
بالثمرة.

ين�شح بقطف ثمار �لبندورة يف مرحلة �للون �لأخ�شر �لفاحت للت�شدير لالأ�شو�ق �لبعيدة 	•
لال�شتهالك  �لتلون  �كتمال  عند  �أو  �لقريبة  �ملحلية  لالأ�شو�ق  �خلفيف  �لتلون  عند  �أو 

�ملحلي و�لت�شنيع.
عند فرز ثمار �لبندورة يجب �لتخل�ص من �مل�شاب منها باآفات �أو جروح �أو ر�شو�ص �أو 	•

لفحة �شم�ص �أو �أية �أ�شر�ر �أخرى وتنظيفها من �لأتربة و�أية �آثار عالقة بها.

اأخي املزارع:

�سهر اأيار - مايو
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حم�شول غذ�ئي �شناعي علفي �شمادي. من نباتات �لعائلة �لبقولية.	•
يعمل على تثبيت نيرتوجني �جلو وبالتايل يوفر يف �إ�شافة �لأ�شمدة �لنيرتوجينية للرتبة.	•
حم�شول �شيفي يزرع بعد ح�شاد حم�شول �لقمح �أو بعد �إر�حة �لأر�ص.	•
يحتاج �لدومن للزر�عة من 10-20 كغم وين�شج �ملح�شول بعد 80-100يوم.	•
حتوي بذور �ل�شويا 15-35% زيت 30-50% بروتني 20-30% كربوهيدر�ت بالإ�شافة 	•

للفيتامينات.
يدخل يف �شناعة �لأغذية كاخلبز و�حللويات، كما يدخل يف �شناعة �لدهانات و�ل�شابون 	•

و�لأور�ق و�لأخ�شاب و�أفالم �لت�شوير وغريها.

اإر�سادات متنوعة:

• �لر�ص باأ�شمدة �لعنا�شر �ل�شغرى لأ�شجار �للوزيات و�لتفاحيات.	
• مر�قبة �حل�شر�ت و�لأمر��ص على �لأ�شجار و�ملحا�شيل و�لر�ص عند �ل�شرورة باملبيد�ت 	

�ملنا�شبة.
• ما ز�لت �لفر�شة مالئمة لطالء حملول �جلري و�جلنز�رة ل�شيقان �لأ�شجار �ملثمرة.	
• بهدف 	 متقاربة  فرت�ت  وعلى  متو�شطة  بكميات  �لزيتون  لأ�شجار  �لتكميلي  �لري  توفري 

حت�شني فر�ص عقد �لثمار وتقليل ت�شاقط �لأزهار وجفاف �لثمار �ل�شغرية.
• تغيري 	 �ملطلوب  �أو  �لربية  لالأ�شجار  وكذلك  بامل�شتل  لالأ�شتال  بالعني  �لتطعيم  ��شتمر�ر 

�شنفها.
• ��شتمر�ر تو�شيع عناقيد �لعنب وذلك باإز�لة �لأور�ق و�لأفرع �لتي تغطي �لعناقيد وتركها 	

تتدلى لأ�شفل مع مر�عاة عدم تعري�ص �لقطوف �جلانبية لأ�شعة �ل�شم�ص �ملبا�شرة.

اأخي املزارع:
�إذ� تعذر تخزين �ملبيد�ت منف�شلة يف م�شتودع �آخر بعيدً� عن �لأ�شمدة فال �أقل من ف�شلهما 
يف �مل�شتودع �لو�حد و��شتخد�م �لبطاقات �ملل�شقة �لتي تبني �ملعلومات �خلا�شة بكل منهما 

من حيث �لنوع و�ل�شتعمال وتاريخ �ل�شالحية ودرجة �خلطورة.
�جعل قر�ر ر�ص �ملبيد�ت مبنيًا على زيارة �ملزرعة �أو �لبيت �لبال�شتيكي وتدوين �ملعلومات 

�خلا�شة بحركة و�أعد�د �حل�شر�ت.

فول ال�سويا )احلبة الذهبية(

�سهر اأيار - مايو



 دليل املزارع ال�سنوي  2011

65

�إن �ختيارك لالأعالف جيدة �لنوعية وتخزينها جيدً� يعطي �أف�شل �لنتائج لذلك �حر�ص على 
تخزين �لأعالف ح�شب �لأ�ش�ص �لتالية:

تاأكد من خلو �لأعالف من �لتلف �أو �لرطوبة �أو �لتعفن �أو �لت�شو�ص.	•
عبىء �لأعالف يف عبو�ت نظيفة جافة مل ي�شبق ��شتعمالها.	•
تاأكد �أن �مل�شتودع جاف خاٍل من �لرطوبة، جيد �لتهوية، بارد.	•
ل تعّر�ص �ملادة �لعلفية �ملخزنة �إلى �أ�شعة �ل�شم�ص �ملبا�شرة.	•
�أبعد �ملادة �لعلفية �ملخزنة عن م�شادر �لتلوث كالأ�شمدة و�ملبيد�ت.	•
ل ت�شمح للقو�ر�ص و�لطيور �لربية بالو�شول �إلى �مل�شتودع.	•

اأخي مربي الدواجن:

الأع�ضاء الواجب 
مراقبتها

الدجاجة
 التي تبي�ض

الدجاجة التي 
توقفت عن البي�ض

• �لعرف	
• �لعينان	
• �لبطن	
• �ملنقار	
• لون جلد �لأرجل و�لأظافر	
• �ل��ع��ظ��م��ت��ان �ل��ظ��اه��رت��ان يف 	

�ملوؤخرة

كبري و�أحمر ووهاج
ملاعتان

عري�ص وم�شتطيل ورطب
�أ�شفر باهت �أو �شاحب
�أ�شفر باهت �أو �شاحب

عن  �لعظمة  تبعد  متفتحة، 
�لأخرى م�شافة 2-4 �أ�شابع

�شغري �شاحب ومق�شب
ناعمتان

�شيق وم�شتدير ونا�شف
�أ�شفر غامق �أو د�كن
�أ�شفر غامق �أو د�كن

�شيقة، قريبة لبع�شها �لبع�ص ول 
يدخل فيها �أكرث من ��شبع و�حد

كيف تعرف الدجاجة التي توقفت عن البي�ض؟

�سهر اأيار - مايو
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• �إن عملية �لفرز �لأويل للثمار �ل�شيئة و�مل�شابة توفر عليك تكاليف �لعبو�ت و�لنقل و�لتعبئة 	
بالإ�شافة �إلى �ملحافظة على جودة �لثمار و�إطالة عمرها �لت�شويقي.

• من �ل�شروري �أن يتم ��شتبعاد �لثمار �مل�شابة باجلروح و�لت�شققات ولفحة �ل�شم�ص لأنها 	
بيئة �شاحلة لنمو �لأمر��ص عليها ومن ثم �نت�شارها �إلى �لثمار �ل�شليمة يف �لعبوة �لو�حدة.

• يف 	 و�جلمع  �لقطف  عند  بلطف  فعاملها  �لتلف  و�شريعة  ح�شا�شة  و�لفو�كه  �خل�شار  ثمار 
�حلقل و�لتعبئة يف �لعبو�ت وخالل عمليات �لنقل و�لعر�ص و�لبيع.

عند بد�ية ظهور ح�شر�ت �ملن و�لعنكبوت �لأحمر فاإنه ين�شح بجمع �لأور�ق �مل�شابة و�لتخل�ص 
منها بدًل من �لت�شرع يف ر�ص �ملبيد�ت �لكيماوية مع �ملر�قبة �مل�شتمرة.

ن�سائح ت�سويقية

تو�سية الزراعات املحمية:

اأخي مزارع اخل�سار:

�أثناء  �ملنتجات  و�لتعامل مع  �لن�شر�ت حول طرق �لنتاج  �لعديد من  �لوطني  �أ�شدر �ملركز 
وبعد �حل�شاد، للمزيد من �ملعلومات يرجى �لرجوع �لى موقع �ملركز �لإلكرتوين.

�سهر اأيار - مايو
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�أ�شا�ص �لتعلم هو �لتعلم عن طريق �لتجربة.	 
�حلقل هو �أكرث مكان منا�شب للتدريب.	 
مدر�شة �ملز�رعني �حلقلية مدر�شة بدون جدر�ن.	 
حتليل �لنظام �لبيئي �لزر�عي �أ�شا�ص �تخاذ قر�ر �لتدخل يف �ملكافحة.	 

مدار�ض املزارعني احلقلية و�سيلة اإر�سادية ت�ساركية
 تعتمد على الت�سارك بني املزارعني واملر�سدين والباحثني.

�سهر اأيار - مايو
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�إن ��شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية يف تعقيم ومكافحة �آفات �لرتبة �لزر�عية يحقق ما يلي:
• توفري يف كلفة �لتعقيم.	

• �شهولة يف �لتنفيذ.	

• �أمان يف �ل�شتعمال.	

• حماية للبيئة �لزر�عية.	

ميكن ��شتعمال �لبال�شتيك �لأبي�ص �ل�شفاف يف عملية �لتعقيم �ل�شم�شي كما ميكن ��شتعمال 
�أغطية �لبال�شتيك �لأ�شود غري �ملثقب )�ملل�ص( و�مل�شتخدم �أ�شاًل لزر�عة �خل�شار يف �لبيوت 

�لبال�شتيكية و�لزر�عة �ملك�شوفة.

تتلخ�ص خطو�ت �لتعقيم �ل�شم�شي با�شتخد�م �لأغطية �لبال�شتيكية غري �ملثقبة مبا يلي:

حت�شري �لرتبة: ريها ريًا ثقياًل )رب�ص( ثم حرثها بعد وفرها ثم عمل �مل�شاطب �لطولية . 1
و�لت�شميد وتوزيع �أنابيب �لري بالتنقيط وجتربة �أنابيب �لري.

تغطية �لرتبة بال�شر�ئح �لطولية و�شد �ل�شر�ئح قبل تثبيت حو�فها �جلانبية يف �أتالم على . 2
جانبي �مل�شطبة )يجب �أن تكون �ل�شر�ئح مال�شقة متامًا للرتبة(.

ري �لرتبة بالتنقيط مرة كل ثالثة �أ�شابيع.. 3

تثقيب . 4 ويتم  للزر�عة  جاهزة  معقمة  �لرتبة  ت�شبح  �ملعاملة  بد�ية  مع  �شهرين  بعد 
�لبال�شتيك �لأ�شود يف مكان زر�عة �لبذور �أو �لأ�شتال.

ونذكر باأن فرتة �لتغطية حتتاج حلو�يل �شهرين من �أ�شهر �ل�شيف وتزد�د فعالية �لتعقيم مع 
زيادة فرتة �لتغطية و�رتفاع درجة �حلر�رة.

اأخي مزارع الأغوار:

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن
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م�سروع تفريخ ال�سماك يف حمطة  �سرحبيل
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• �ل�شعيفة 	 للنعاج  �لغذ�ئي  �لدفع  بعملية  �ل�شتمر�ر  للنعاج يجب  �لأولى  يف مرحلة �حلمل 
و�لهزيلة كما يجب عدم �إرهاق �لنعاج �أو �إخ�شاعها لأي نوع من �لإجهاد )�لرعي مل�شافات 
طويلة، �خلوف، عدم �إطعامها ب�شكل جيد( يف هذه �لفرتة �حلرجة لأن هذه �لعو�مل قد 

توؤدي �إلى عدم ثبات �حلمل.
• يف�شل بقاء كبا�ص �لتلقيح مع �لنعاج ملدة ثالثة دور�ت �شبق على �لأقل )8 �أ�شابيع( للتز�وج 	

حتى تعطى �لنعاج �لتي مل يثبت حملها يف �لتلقيحة �لأولى فر�شة �حلمل يف �لتلقيحات 
�لثانية �أو �لثالثة، وتعزل �لكبا�ص بعد ذلك عن �لقطيع.

• �أثناء مرحلة �حلمل �لأولى ت�شتمر تغذية �لنعاج ب�شكل عادي )تقدم لها عليقة حافظة( 	
وذلك بال�شماح لها بالرعي على بقايا �حل�شاد مع تقدمي جزء ب�شيط من �لعلف �ملركز 

مبعدل 0.250كغم/ ر�أ�ص يوميًا.
• E و�ل�شيلينوم لرفع ن�شبة �خل�شوبة مع مر�عاة �لتقيد بالن�شبة 	 ين�شح باإعطاء فيتامني 

�ملو�شى بها.

• 	
• ��شتمر�ر تطعيم �ل�شجرة �ملثمرة بهدف تغيري �ل�شنف.	
• �لعنا�شر 	 �أما  �لرئي�شية  �لغذ�ئية  بالعنا�شر  �ملروية  �لب�شاتني  �أ�شجار  ت�شميد  ��شتمر�ر 

�لنادرة فت�شاف عند �حلاجة فقط.
• �لنحا�ص 	 وكربيتات  �ملزرعة مبحلول �جلري  �أ�شجار  �شيقان  لطالء  �لوقت مالئمًا  ز�ل  ما 

)�جلنز�رة(.

• موعد ح�شاد حم�شول �لب�شل.	
• موعد ح�شاد �لكو�شا �لبعلية.	

اأخي مربي املا�سية:

اأخي املزارع:
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اأخي املواطن:

احلامول

�أو  �ل�شيار�ت  نو�فذ  من  �مل�شتعلة  �ل�شجائر  �أعقاب  رمي  �لغابات  �أ�شباب حر�ئق  �أهم  من  �إن 
�ملجاورة  �لأر��شي  يف  و�لأ�شو�ك  �لأع�شاب  من  �لتخل�ص  �أو  �لطهي  بق�شد  �لنري�ن  ��شتعال 

للغابات.
لقد زودتك �لغابات باملتعة و�جلمال و�ملياه و�لظالل فهل يكون �جلز�ء �إ�شعال �لنار فيها؟!

• ينت�شر على 	 و�ل�شمام كما  و�لبطيخ  و�لب�شل  �مللوخية  ينت�شر على حما�شيل �خل�شار مثل 
�أ�شجار �لفاكهة كالزيتون و�حلم�شيات و�لعنب و�لتفاح.

• حلاجته 	 ونظرً�  �لرتبة  �شطح  على  �لرطوبة  توفر  مع  تنمو  �لتي  �لبذور  بو��شطة  يتكاثر 
لالإ�شاءة فاحلامول يت�شلق قمم �لأ�شجار ويهاجم �لنمو�ت �حلديثة من �لنبات.

اأهم طرق املكافحة:
• �لقلع �ليدوي:	
• �لدورة �لزر�عية – حتتاج ملر�قبة بعد زر�عة �لعائل.	
• �حلر�ثة �لعميقة. ل �شيما بعد �لنتهاء من ح�شاد حم�شول �لعائل.	
• �حلقول 	 �إلى  و�شولها  وجتنب  �ملحا�شيل  تنظيف  نقية،  بذور  )زر�ع��ة  �ملتكاملة  �ملكافحة 

�إ�شافة  �لري، مكافحة مو�شعية، منع  قنو�ت  تنظيف  �لزر�عية،  �لآلت  تنظيف  �ملوبوءة، 
�ل�شماد غري �ملختمر للمحا�شيل و�لأ�شجار �ملثمرة(.
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اأخي املزارع – اأخي املواطن
�إن �لغابات تلعب دورً� حا�شمًا يف حماربة تغيري �ملناخ وتلتقط وتخزن كميات من 

�لكربون �لذي يلوث �جلو ويرفع حر�رة �لأر�ص.

• متابعة فرز �لع�شل مع فح�ص �خلاليا با�شتمر�ر.	
• توفري �لتهوية �لالزمة للخاليا وذلك بفتح مد�خل �خلاليا بالكامل.	
• توفري �ملاء �لبارد للنحل.	
• �إمكانية تق�شيم �خلاليا بعد �لفرز.	
• بدء فرز �لع�شل يف �ملناطق �ل�شفوية.	
• �ل�شتمر�ر يف مكافحة �لدبابري و�آفات �لنحل.	
• ميكنك 	 �لفرز  �أو  �لفح�ص  عملية  �أثناء  ملكاتها  فقدت  �لطو�ئف  بع�ص  �أن  لحظت  �إذ� 

تعوي�ص ملكاتها من �لطرود �لتي �شبق و�أن ق�شمتها حتى ل تعطل �لطائفة �أو �إدخال ملكات 
جديدة ملقحة.

• عمليات 	 �نتظام  �إلى عدم  تعود  قد  �لتي  �لف�شيولوجية  �لأمر��ص  من  �لرمان  ثمار  ت�شقق 
�لري وذلك بتعطي�ص �لأ�شجار ثم �إعطائها كمية كبرية من �ملاء �أو �شقايتها يف فرت�ت غري 
منتظمة. وميكن �لتغلب على هذ� �ملر�ص بتنظيم �أعمال �لري و�إعطاء ريات متقاربة يف 

�أوقات �حلر �ل�شديد.
• مع 	 �ل�شيفي  بالزيت  بر�شها  ين�شح  �لزيتون  �أ�شجار  على  �لق�شرية  �حل�شر�ت  ظهور  عند 

مر�عاة �لتقليل من ��شتعمال �ملبيد�ت �حل�شرية �ملختلفة �لتي تق�شي على �حل�شر�ت �لنافعة.
• موعد مالئم لتطعيم �لف�شتق �حللبي.	
• �حل�شر�ت 	 ن�شبة  تقلل  و�لتي  �لغذ�ئية  �مل�شائد  با�شتعمال  �لزيتون  ثمار  ذبابة  مكافحة 

 7 �ملعادلة  با�شتخد�م  وذلك  �لأ�شجار  �إلى  �ملالئم  �ملوعد  حتديد  �إلى  بالإ�شافة  �ل�شارة 
ح�شر�ت / م�شيدة و�حدة / 7 �أيام.

• ح�شاد القمح وال�شعري يف املناطق املرتفعة، يجب مراعاة �شروط التخزين اجليدة للبذار.	
اأخي املواطن:

و�لزيوت  و�لتو�بل  )�لثمار(  و�ل��غ��ذ�ء  �لأخ�شاب  �إن��ت��اج  يف  ت�شاهم  �لغابات 
و�لأعالف و�لدباغات و�لعالجات و�لع�شل.

اأخي مربي النحل:

اأخي املزارع:
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• �أحد �خل�شر�و�ت �لتي �أدخلها �لبحث �لعلمي لالأردن.	
• خفيف وه�شمه �شهل ينا�شب جميع �لأعمار حمتو�ه من �لطاقة قليل لذلك فهو منا�شب 	

لرب�مج تخفيف �لوزن.
• غني بفيتامني C وفيتامني A وفيتامني K وكلما كان 	

طازجًا كان �أكرث تركيزً� وفائدة باملو�د �لنافعة فيه.
• ي�شاهم يف خف�ص �شغط �لدم.	
• �أو طبخه 	 �أف�شل طريقة لتناوله طازجًا مع �ل�شلطات 

بالبخار ملدة 5 دقائق.

من �لطرق �لتي ميكن ��شتخد�مها خلف�ص درجة �حلر�رة د�خل �لربك�شات وبالتايل جتنب 
�لتاأثري �ل�شار للحر�رة على �لطيور ما يلي:

• ر�ص �ملياه على �أ�شقف �لربك�شات وجدر�نها من �خلارج.	
• ر�ص �ملياه حول �لبيوت �أثناء �شاعات �لنهار �حلارة.	
• تخفيف �شمك �لفر�شة.	
• �شحب �لأعالف من �أمام �لطيور �أثناء �شاعات �لظهرية و��شتبد�لها بكميات �إ�شافية من 	

�ملياه �لباردة ن�شبيًا وتزويد �لطيور بكميات كافية من �لأعالف �شباحًا ويف �لليل.
• ر�ص رذ�ذ �ملاء د�خل �لربك�شات على �أن ل يتم ترطيب �لفر�شة )�لر�ص �إلى �أعلى(.	
• تقليل عدد �لطيور يف �ملرت �ملربع �لو�حد.	
• زيادة حركة �لهو�ء د�خل بيوت �لدجاج.	

موت  �إلى  �لإ�شابة  وتوؤدي  �للوزيات  �أ�شجار  )�لكابنود�ص(  �للوزيات  جذور  حفار  ي�شيب 
�لأ�شجار �ل�شعيفة. وملقاومة �حلفار يجب تقوية �لأ�شجار بالري و�لت�شميد وجمع �خلنف�شاء 
باليد يف �ل�شباح �لباكر حيث تكون ك�شولة خالل �أ�شهر ني�شان و�أيار وحزير�ن �أما �لريقات 

فيجب مقاومتها قبل و�شولها للجذور با�شتخد�م مبيد ح�شري مالئم. �شهر حزير�ن.

 الربوكلي

 اأخي مربي الدواجن:

 اأخي املزارع:
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من عالمات ن�شج حم�شويل �مل�شم�ص و�لدر�ق:
• �شهولة �نف�شال �لثمرة عن حاملها.	
• و�شول �لثمار �إلى �حلجم و�للون و�ل�شكل �ملميز لل�شنف.	
• �ختفاء �لطعم �حلام�ص و�لقاب�ص وظهور �لطعم و�لنكهة �ملميزة لل�شنف.	
• �شهولة �نف�شال �لطبقة �للحمية عن �لبذور يف بع�ص �لأ�شناف.	
• �لزمنية 	 �لفرتة  طول  �لعتبار  بعني  �لأخ��ذ  مع  �ملنا�شب  �حلد  �إلى  �لثمار  �شالبة  نق�ص 

�لالزمة لو�شول �لثمار للم�شتهلك.

ي�شتخرج من بذور عباد �ل�شم�ص زيتًا ي�شتعمل للطبخ وت�شتعمل ك�شبته كعلف للحيو�ن و�أور�قه 
�ل�شم�ص كم�شد�ت للرياح يف حقول �خل�شار  لتغذية �لأبقار و�أزهاره للنحل وي�شتخدم عباد 
�ل�شيفية وميكن زر�عة عباد �ل�شم�ص يف �ملناطق �لبعلية �لتي يزيد معدل �أمطارها �ل�شنوي عن 
)300( ملم، وذلك �عتبارً� من منت�شف �آذ�ر، ومتتد �لزر�عة �إلى منت�شف �أيار يف �ملناطق 
�ملروية ويحتاج �لدومن )2-3( كغم/ بذور وتزرع على خطوط امل�شافة بينها )50-70( �شم 

و�مل�شافة بني �لنبتة و�لأخرى )25-30( �شم تقريبًا.

ال�سكدنيا )امل�سم�ض الهندي(

�ل�شيف 	• يف  ومعتدلة  �شتاًء  د�فئة  ملناطق  حتتاج 

تتاأثر بال�شقيع �لربيعي.
�خل�شبة 	• �لطينية  �لأر����ش��ي  يف  زر�عتها  تنجح 

�خلفيفة جيدة �ل�شرف.
يزيد �لإنتاج مع زيادة �لأ�شناف يف �لب�شتان �لو�حد.	•
�لتكاثر بالبذرة لالأ�شناف �جليدة )يف�شل �لتطعيم على �لأ�شول �لبذرية لالأ�شكدنيا(.	•
يقدر �إنتاج �ل�شجرة �لو�حدة نحو 60كغم.	•

اأخي املزارع:

دوار  ال�سم�ض:
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�أو  �لرحيق  يجمع  وهو  �ل�شارح  �لنحل  تفرت�ص  �لدبابري 
�خللية  ت�شعف  كما  �لع�شل  �إنتاج  من  تقلل  وبالتايل  �ملاء 
وملقاومة  مبا�شرة.  تهاجمها  عندما  متامًا  تدمرها  وقد 
من  كمية  و�شب  �أوك��اره��ا  عن  بالبحث  نن�شح  �لدبابري 
�أو �لكاز على هذه �لأوكار. كما ميكن ��شتخد�م  �ل�شولر 
�أو  كال�شردين  طعوم  فيها  تو�شع  �لتي  �لدبابري  م�شائد 

بقايا �ل�شمع �ملفروز وغريها.

• يف 	 خزنه  يجب  �لكريهة  و�ل��رو�ئ��ح  �لت�شققات  من  �خل��ايل  �لنظيف  �لبي�ص  �شر�ء  بعد 
�لثالجة لأنه يفقد طعمه �لطبيعي ب�شرعة يف درجة حر�رة �لغرفة ولكن ل ين�شح بحفظه 
يف �لثالجة �أكرث من ع�شرة �أيام لأن ذلك يوؤدي �إلى متزق �لغالف �ملحيط بال�شفار وقلة 

لزوجة �لبيا�ص و�إلى �ختالطهما عند ك�شر �لبي�شة للطهي.

• و�ل�شكر 	 �لطحني  يخزن  وكذلك  و�لأرز  و�لفول  و�لعد�ص  كالقمح  �جلافة  �حلبوب  تخزن 
و�مللح يف �ملنزل يف جو �لغرفة يف مكان جاف معتدل �حلر�رة ويف�شل تعبئتها يف �أو�ين 
�أما �لزيوت و�لدهون فتخزن  �أغطية حمكمة،  نظيفة جافة متامًا من �لبال�شتيك وذ�ت 
يف �ملنزل يف �أوعية زجاجية ذ�ت �أغطية حمكمة ويجب عدم تعري�شها للهو�ء �أو �حلر�رة 

�لعالية �أو �ل�شوء حتى ل تف�شد.

لربة املنزل:

  اأخي مربي النحل:
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من �لأف�شل تقدمي �ملادة �لعلفية �ملركزة و�ملادة �لعلفية �ملالئة معًا لالأبقار �حللوب بدًل من 
�إطعام كل مادة على حدى وذلك لتح�شني ��شتهالك �لأعالف وحت�شني عملية �لتخمري د�خل 
�لكر�ص كما �أنه من �لأف�شل تقدمي �لأعالف على وجبات يرت�وح عددها من 4-5 وجبات متتد 

ما بني �خلام�شة �شباحًا �إلى �لثامنة م�شاء يوميًا.

�إن تبوير �أر�شك بعد زر�عتها قمحًا يف �ملناطق �لتي يزيد معدل �أمطارها �ل�شنوي عن 300 ملم 
هو خ�شارة �شخ�شية لك وخ�شارة وطنية. فقد �أثبتت جتارب �ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية 
يف �ملناطق �جلافة جناح زر�عة �لبقوليات بعد �لقمح يف تلك �ملناطق. كما �أثبتت �لتجارب �أن 

�لقمح �ملزروع بعد �لبقوليات يزيد �إنتاجه بعد �إر�حة �لأر�ص �أو تبويرها.

�حلمى �لقالعية من �لأمر��ص �لوبائية �لتي ت�شيب �حليو�نات ذ�ت �لأظالف ومنها �لأبقار 
و�ل�شاأن و�ملاعز فتوؤدي �إلى �نخفا�ص �إنتاجها وبالتايل خ�شارة �ملربي. ومن �أعر��ص �حلمى 
�لقالعية �رتفاع درجة حر�رة �حليو�ن وظهور برث�ت بالفم وعلى جانبي �لل�شان ويف �للثة مع 
�إفر�ز�ت لعابية وفقد�ن �ل�شهية وقد تظهر �لبرث�ت على حلمات �ل�شرع وبني �لظلفني م�شببة 
بتناول  اأو  بامل�شابة  ال�شليمة  احليوانات  اختالط  عند  املر�ض  هذا  وينت�شر  للحيوان.  العرج 
وللوقاية من هذ� �ملر�ص نن�شحك مبر�جعة  �لهو�ء.  بو��شطة  و�أحيانًا  �أو مياه ملوثة  �أعالف 

ق�شم �لبيطرة يف مديرية �لزر�عة مبنطقتك لتطعيم حيو�ناتك باللقاح �لوبائي.

• �ل�شو�ء د�خل �لغابات = �شبب رئي�شي حلر�ئق �لغابات.	
• ��شتعمالك لالأكيا�ص �لقما�شية = تقليل تلويث �لبيئة بالبال�شتيك.	
• قطع �شجرة = قتل كائن حي وتخريب �لبيئة.	
• توفري 	  = و�لقو�ر�ص  �لفئر�ن  على  لل�شيطرة  �ل�شم  من  بدًل  و�مل�شائد  �لقطط  ��شتخد�م 

مادي + و�شيلة �آمنة.

اأخي مربي الأبقار:

اأخي مزارع احلبوب ال�ستوية:

اأخي مربي املا�سية. اأخي مربي الأبقار:

اإر�سادات بيئية
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ت�شاقطها  �إلى  وتوؤدي  �لزيتون  ثمار  ت�شيب  �لتي  �ل�شارة  �حل�شر�ت  من  �لزيتون  ثمار  ذبابة 
�ملت�شاقطة  �لثمار  جمع  �ملكافحة  �إج��ر�ء�ت  �أهم  ومن  �لزيت  نوعية  ورد�ءة  �لإنتاج  ونق�ص 
و�مل�شابة وحرقها وحر�ثة �لب�شتان بعد �نتهاء �ملو�شم حر�ثة �شطحية للق�شاء على �حل�شر�ت 
�ملوجودة يف �لرتبة وكذلك �حلر�ثة يف نهاية ف�شل �ل�شتاء �أما �ملكافحة با�شتخد�م �ملبيد�ت 
�لت�شال  يرجى  �ملعلومات  من  وملزيد  �لر�ص  مبا�شرة  قبل  �لإ�شابة  م�شتوى  مر�قبة  فتتطلب 

باملر�شد �لزر�عي يف منطقتك.

ما هي الزراعة الع�سوية؟

�إد�رة نظام �لإنتاج �لبيئي �لزر�عي �لتي ت�شجع وحت�شن �لتنوع ون�شاطات �أحياء �لرتبة 
وتقليل ��شتعمالت �ملدخالت من خارج �ملزرعة.

ما هي اأهداف الزراعة الع�سوية؟

�إنتاج �شلع ذ�ت قيمة غذ�ئية عالية بال�شتفادة من �لإمكانات �ملتاحة لأق�شى درجة.	•
�لتكامل �لنباتي و�حليو�ين �لبيئي.	•
ت�شجيع وجود نظام حيوي متو�زن د�خل �ملزرعة )�ملقاومة �حليوية(.	•
�لتعامل مع �ملادة �لع�شوية و�لعنا�شر �لغذ�ئية كنظام مغلق )تدوير �ملنتجات(.	•

اأخي املزارع:
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خف الثمار “اليدوي”
تفاح،  جرنك،  برقوق،  م�شم�ص،  نكرتين،  )در�ق، 

�أجا�ص...(.

ما هو اخلف؟
تقليل حمل �ل�شجرة �لغزير من �لثمار.

ملاذا اخلف؟
يحقق تو�زن يف توزيع �لثمار على �لأفرع وعلى �ل�شجرة.	•
يقل من ظاهرة تبادل �حلمل “�ملعاومة”.	•
و�للون 	• �ل�شغري،  �حلجم  حيث  من  للمو��شفات  �ملطابق  غري  �لثمار  �إنتاج  من  يحد 

و�لطعم.
يحد من تديل �لأفرع وتك�شرها نتيجة �حلمل �لعزير.	•

ما هي �شروط اخلف؟
�ختيار فرتة ما بعد �لت�شاقط �لطبيعي )نهاية �أيار – منت�شف حزير�ن(.	•
مر�عاة �لأولوية يف �خلف للثمار �ل�شعيفة و�ل�شغرية و�ملتز�حمة.	•
مر�عاة �لتوزيع على �لفرع وعلى �ل�شجرة عمومًا.	•
مر�عاة مدى قوة �لأ�شجار وحالتها �لعامة وتوفر �حتياجاتها.	•

• على 	 يطلق  و�لتي  �لفرتة  هذه  يف  �ملرتفعة  �ملناطق  يف  �خليار  وخا�شة  �خل�شار  ملز�رعي 
يف  �لأول��ى  �أ�شا�شيتني  زرعتني  بني  لوقوعها  �ملحرية”  “�لزر�عة  با�شم  زر�عتهم  موعد 
�شهر اآذار والثانية يف �شهر متوز اأو اآب، يف هذه الفرتة يبداأ ن�شاط احل�شرات ولذلك من 
�ل�شروري �إحكام �إغالق �لبيوت �لبال�شتيكية بعد �لزر�عة مبا�شرة بال�شا�ص وذلك بتثبيته 
على مد�خل �لبيت وعلى فتحات �لتهوية بالطريقة �ل�شحيحة حتى مننع دخول �حل�شر�ت 

وبالتايل نقلل ر�ص �ملبيد�ت.

تو�سية الزراعات املحمية

�أخي مز�رع �خل�شار:
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• �ل�شتفادة من �لطاقة �ل�شم�شية يف منطقة �لأغو�ر لتعقيم �لأر�ص �لزر�عية.	
• ��شتمر�ر ح�شاد �حلبوب وحر�ثة �شطحية لالأر�ص بعد �حل�شاد.	
• با�شتعمال 	 وين�شح  �لدقيقي(.  �لبيا�ص  �لعنب،  ثمار  )دودة  �لهامة  �لعنب  �آفات  مقاومة 

�مل�شائد �جلن�شية )�لفرمونية( لتحديد موعد ظهور �حل�شر�ت وكثافتها ور�شها بالوقت 
و�ملبيد �ملالئمني �عتمادً� على �ملعادلة: )5 ح�شر�ت “�لعثة” / م�شيدة و�حدة / 7 �أيام(.

• تهوية خاليا �لنحل وتظليلها و�لعناية بالطرود �حلديثة.	
• �إ�شافة �لرب�ويز ملنع �لزدحام، �لتق�شيم، توفري �ملاء.	
• ظاهرة 	 منع  مر�عاة  مع  �مللكي  �لغذ�ء  �إنتاج  ومتابعة  �جلبلية  �ملناطق  يف  �لع�شل  قطف 

�ل�شرقة �إذ� كان �ملرعى جافًا.

ت��ني..(  )عنب،  �لفو�كه  لتجفيف  مالئم  �لوقت 
ب��ن��دورة...( ملوخية،  )بامياء،  �خل�شار  وكذلك 
�لفرتة مالئمة ل�شنع �ملربيات )م�شم�ص، فر�ولة، 

تني، در�ق...(.

  ملربي النحل:

لربة املنزل:

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن
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ين�ص قانون �لزر�عة على منع قطع �لأ�شجار �حلرجية �أو تقليمها �أو نقل مادة حرجية 
�أو �لرعي يف �لغابات بدون �حل�شول على ترخي�ص م�شبق ويفر�ص �لقانون عقوبات على 

�ملخالفني.
جو�نب  على  �ملزروعة  �لأ�شجار  وحتت  �لغابات  د�خل  �لنري�ن  �إ�شعال  يجوز  ل  كذلك 

�لطرق بق�شد �لطهي �أو لأي غر�ص �آخر.
�إن �حلفاظ على �لغابات و�لأ�شجار م�شوؤولية جماعية �لو�جب يحتم علينا زر�عة �أ�شجار 
جديدة فاإن مل ي�شتطع �ملو�طن �أن يزرع فال �أقل من �أن مينع قطع �لأ�شجار �ملزروعة و�أن 

يحافظ عليها من �لأخطار �لأخرى كاحلر�ئق.

• من �لأف�شل تقدمي �ملادة �لعلفية �ملركزة و�ملادة �لعلفية �ملالئة معًا لالأبقار �حللوب 	
بدًل من �إطعام كل مادة على حدى وذلك لتح�شني ��شتهالك �لأعالف وحت�شني عملية 
يرت�وح  وجبات  على  �لأع��الف  تقدمي  �لأف�شل  من  �أنه  كما  �لكر�ص  د�خل  �لتخمري 

عددها من 4-5 وجبات متتد ما بني �خلام�شة �شباحًا �إلى �لثامنة م�شاء يوميًا.
• موعد �لتلقيح �ل�شطناعي لالأبقار.	
• متابعة نظافة وتهوية حظائر �لأبقار.	
• توفري �مل�شاحات �ملظللة �خلارجية لالأبقار.	

اأخي املواطن:

  اأخي مربي الأبقار:
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• �ملعتدلة 	 �لأي��ام  يف  ر�شها  ويف�شل  للحم�شيات  �ل�شغرى  �لعنا�شر  �أ�شمدة  ر�ص  ��شتمر�ر 
�حلر�رة عند �ل�شروق �أو م�شاء.

• ��شتمر�ر تطعيم �لأ�شجار �ملرغوب تعديل �أ�شنافها مثل �للوزيات و�لزيتون.	
• �لتي 	 �ملائية  �لطرود  و�إز�لة  و�جلافة  �ملت�شابكة  لالأفرع  �ل�شيفي  �لتقليم  �أعمال  ��شتمر�ر 

تزيد من ت�شابك �لأجز�ء �لد�خلية لالأ�شجار.
• ��شتمر�ر �لتع�شيب يف ب�شاتني �لأ�شجار و�حلد�ئق �ملنزلية.	

• توفري �لرطوبة لنباتات �لزينة �لد�خلية.	

• من �لآفات �لتي ت�شيب �أ�شجار �لتني ح�شرة �لتني �ل�شمعية �لتي ت�شعف �لأ�شجار وت�شّوه 	
�إلى )2(ملم  �لثمار وهي ح�شرة �شغرية فنجانية �ل�شكل لونها رمادي فاحت ي�شل طولها 
وميكن مالحظتها على �لأ�شجار �مل�شابة �عتبارً� من 15 ني�شان �إلى 15 �أيار قبل �أن تغطي 
نف�شها بطبقة �شمعية �شميكة وهي �لفرتة �ملنا�شبة للق�شاء عليها با�شتخد�م �أحد �ملبيد�ت. 
ويكرر �لر�ص من منت�شف متوز �إلى منت�شف �آب �ملبيد�ت �ملتخ�ش�شة، مع �شرورة �لنتباه 
لعدم �أكل �لثمار قبل مرور �أ�شبوعني على �لأقل من تاريخ �لر�ص وح�شب نوع �ملبيد �مل�شتعمل.

اإر�سادات عامة:
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• بطاطا، 	 بندورة،  )باذجنان،  �خل�شرية  �ملحا�شيل  على  �لزهرية  �لنباتات  �أخطر  من 
كو�شا( وكذلك على �لأ�شجار �ملثمرة كالرمان.

• يتكاثر بو��شطة �لبذور وينت�شر بو��شطة �لرياح وحيو�نات �ملزرعة.	
• �أهم طرق �ملكافحة:	

�لقلع باليد.
��شتخد�م �لدورة �لزر�عية )وهي غري عملية(.

�لت�شميد �لنيرتوجيني �ملتو�زن.
�ملكافحة �لكيماوية )طريقة مكلفة و�شارة بالبيئة(.

�لتعقيم �ل�شم�شي، وهي طريقة ذ�ت كفاءة عالية و�آمنة وغري مكلفة.

• �لثمرة مع حتول �جلزء �ملال�شق 	 �لبطيخ.. هي جفاف �ملحالق من عنق  عالمات ن�شج 
بالأظافر،تن�شج  خد�شها  �شعوبة  مع  �لفاحت  �لأ�شفر  �للون  �إلى  �لثمرة  ق�شرة  من  للرتبة 

�لثمار بعد 90-120 يوم من �لزر�عة وذلك ح�شب �ل�شنف. 
• عند حتميل �خل�شار و�لفو�كه يف و�شائط �لنقل يجب تغطية �حلمولة حلمايتها من �أ�شعة 	

�ل�شم�ص �ملبا�شرة و�آثار �لغبار �أثناء �لنقل و�لت�شويق.
• ل�شعات �لربد حتدث تغري يف �للون �أو ت�شوهًا يف �لق�شرة �أو ن�شجًا غري طبيعي وغري مت�شاو 	

مع تزايد يف التعفن ب�شبب ن�شاط البكترييا والطفيليات.
• بعد 	 �لكال�شيوم  مبحلول  �لثمار  غ�شل  �أو  �لكال�شيوم  بعن�شر  �حل�شاد  قبل  �لتفاح  ر�ص 

�أثناء  �لثمار(  على  �شود�ء  بقع  )ظهور  �ملرة  �لندبة  مبر�ص  �لإ�شابة  من  يقلل  �حل�شاد 
�لتخزين مما يحافظ على جودة �لتفاح �ملخزن لفرتة �أطول.

   الهالوك:
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حتفظ علب ع�شري �لبندورة مثل باقي �ملعلبات بحر�رة �لغرفة ولكن ير�عى عدم تعر�شها 
لدرجات حر�رة عالية.

كما حتفظ يف �لثالجة عند �لرغبة يف تناول �لع�شري مربدً� ويف حال عدم ��شتهالك جميع 
كاأ�ص  �أو  مرطبان  مثل  مغطى  زجاجي  وعاء  �إلى  �لباقية  �ملحتويات  تنقل  �لع�شري  حمتويات 

وحتفظ يف �لثالجة حلني �ل�شتعمال.
ويحتوي ع�شري �لبندورة �ملعلب على فيتامينات و�أمالح معدنية �شرورية ل�شحة �جل�شم.

وين�شح بتناول ع�شري �لبندورة عند �لقيام مبجهود ع�شلي �شاق لتعوي�ص �جل�شم عن �ل�شو�ئل 
�لبندورة  ك�شوربة  �لأطعمة  يف  �ملعلب  �لع�شري  ��شتعمال  ميكن  كما  يفقدها  �لتي  و�لأم��الح 

وغريها.

�إن ��شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية يف تعقيم ومكافحة �آفات �لرتبة �لزر�عية يحقق ما يلي:
توفري يف كلفة �لتعقيم.

�شهولة يف �لتنفيذ.
�أمان يف �ل�شتعمال.

حماية للبيئة �لزر�عية.
ميكن ��شتعمال �لبال�شتيك �لأبي�ص �ل�شفاف يف عملية �لتعقيم �ل�شم�شي كما ميكن ��شتعمال 
�أغطية �لبال�شتيك �لأ�شود غري �ملثقب )�ملل�ص( و�مل�شتخدم �أ�شاًل لزر�عة �خل�شار يف �لبيوت 

�لبال�شتيكية و�لزر�عة �ملك�شوفة.
تتلخ�ص خطو�ت �لتعقيم �ل�شم�شي با�شتخد�م �لأغطية �لبال�شتيكية غري �ملثقبة مبا يلي:

1- حت�شري �لرتبة: ريها ريًا ثقياًل )رب�ص( ثم حرثها بعد وفرها ثم عمل �مل�شاطب �لطويلة 
و�لت�شميد وتوزيع �أنابيب �لري بالتنقيط وجتربة �أنابيب �لري.

2- تغطية �لرتبة بال�شر�ئح �لطولية و�شد �ل�شر�ئح قبل تثبيت حو�فها �جلانبية يف �أتالم على 
جانبي �مل�شطبة )يجب �أن تكون �ل�شر�ئح مال�شقة متامًا للرتبة(.

3- ري �لرتبة بالتنقيط مرة كل ثالثة �أ�شابيع.
4- بعد �شهرين من بد�ية �ملعاملة ت�شبح �لرتبة معقمة جاهزة للزر�عة ويتم تثقيب �لبال�شتيك 

�لأ�شود يف مكان زر�عة �لبذور �أو �لأ�شتال.

     لربة املنزل:

    اأخي مزارع الأغوار

متوز - يوليو
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• �ل�شم�شي لال�شتفادة 	 �لتعقيم  �لبال�شتيكية قبل عملية  للبيوت  �لع�شوية  �لأ�شمدة  �إ�شافة   
من عملية �لتعقيم يف تخمري �ل�شماد وكذلك �ل�شتفادة من �حلر�رة و�لأحما�ص �لع�شوية 

�لناجتة من عملية �لتخمري يف زيادة كفاءة �لتعقيم �ل�شم�شي.

�لدبابري تفرت�ص �لنحل �ل�شارح وهو يجمع �لرحيق �أو �ملاء وبالتايل تقلل من �إنتاج �لع�شل كما 
ت�شعف �خللية وقد تدمرها متامًا عندما تهاجمها مبا�شرة. وملقاومة �لدبابري نن�شح بالبحث 
عن �أوكارها و�شب كمية من �ل�شولر �أو �لكاز على هذه �لأوكار. كما ميكن ��شتخد�م م�شائد 

�لدبابري �لتي تو�شع فيها طعوم كال�شردين �أو بقايا �ل�شمع �ملفروز وغريها.

• �إن عملية �لفرز �لأويل للثمار �ل�شيئة و�مل�شابة توفر عليك تكاليف �لعبو�ت و�لنقل و�لتعبئة 	
بالإ�شافة �إلى �ملحافظة على جودة �لثمار و�إطالة عمرها �لت�شويقي.

• من �ل�شروري �أن يتم ��شتبعاد �لثمار �مل�شابة باجلروح و�لت�شققات ولفحة �ل�شم�ص لأنها 	
بيئة �شاحلة لنمو �لأمر��ص عليها ومن ثم �نت�شارها �إلى �لثمار �ل�شليمة يف �لعبوة �لو�حدة.

• و�جلمع يف �حلقل 	 �لقطف  فعاملها عند  �لتلف  و�شريعة  و�لفو�كه ح�شا�شة  ثمار �خل�شار 
و�لتعبئة يف �لعبو�ت وخالل عمليات �لنقل و�لعر�ص و�لبيع.

   اأخي مربي النحل:

     ن�سائح ت�سويقية

متوز - يوليو
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يف �لطق�ص �حلار يقل ��شتهالك �ل�شي�شان للعلف ول تاأخذ �حتياجاتها �لكافية من �لربوتينات 
و�لفيتامينات و�لأمالح �ملعدنية مما يقلل �لإنتاج لذلك نن�شح مبا يلي:

• زيادة كمية مياه �ل�شرب �لباردة �لنظيفة مع زيادة عدد �مل�شارب و�ملحافظة على �ملياه باردة.	
• تظليل خز�ن �ملاء �لرئي�شي �أو تغطيته باأكيا�ص خي�ص وترطيبه با�شتمر�ر.	
• �إ�شافة �لفيتامينات خا�شة فيتامني )ج - C( مع �لأمالح �ملعدنية �إلى �لأعالف �أو مياه 	

�ل�شرب بالكميات �ملطلوبة وح�شب تعليمات �ل�شركات �ل�شانعة �ملدونة عل �لعبوة.
• يف �لأيام �حلارة جدً� ميكن و�شع قو�لب من �لثلج يف خز�ن �ملاء �لرئي�شي.	
• �ليوم 	 بقية  �لطيور  �أمام  من  �لعلف  ورفع  م�شائية  و�أخرى  �شباحية  طازجة  علفة  �إعطاء 

وخا�شة يف فرتة �لظهرية لي�شاعد ذلك يف زيادة ��شتهالك �لعلف.
• ميكن �للجوء لو�شائل �لتربيد �ل�شطناعي يف حالت �حلر �ل�شديد من خالل ر�ص �ملياه مع 	

�حلر�ص على عدم تعري�ص �لطيور للرتطيب �أو �لبلل.
• دخول 	 ملنع  بال�شبك  مغطاة  و�لفتحات  �ل�شبابيك  تكون  �أن  �شريطة  �لدو�جن  بيوت  تهوية 

�لطيور و�لقو�ر�ص و�حل�شر�ت �إلى بيوت �لدو�جن.

اأخي مربي الدواجن:

اأخي املزارع 

بطريقة  �خل�شار  حما�شيل  على  �لأ�شر�ر  من  �لعديد  �لى  �حل��ر�رة  درجات  �إرتفاع  يوؤدي 
وبالتايل  للمحا�شيل  �خل�شري  �ملجموع  جفاف  �لى  ي��وؤدي  حيث  مبا�شرة  غري  �أو  مبا�شرة 
�ل�شم�ص  ل�شعة  �و  بلطعة  �لإ�شابة  �لى  توؤدي  و�لتي  �ملبا�شرة  �ل�شم�ص  لأ�شعة  �لثمار  تعري�ص 
وتدين نوعية �لثمار و�شرعة ن�شجها وتلفها و�إذ� ما تر�فق �إرتفاع درجات �حلر�رة مع عدم 
�إنتظام �لري فاإنها توؤدي �لى ت�شقق وت�شوه �شكل �لثمار و�إنخفا�ص جودتها و�شرعة �إ�شابتها 
بالمر��ص و�حل�شر�ت كما �نها توؤدي �لى ذبول �لنباتات وت�شاقط �لأزهار و�لثمار. لذلك 
يف�شل يف حال �إرتفاع درجات �حلر�رة تظليل �لنباتات وتنظيم �لري يف �لفرتة �مل�شائية من 

�ليوم ما �مكن.  

متوز - يوليو
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ت�شاقطها  �إلى  وتوؤدي  �لزيتون  ثمار  ت�شيب  �لتي  �ل�شارة  �حل�شر�ت  من  �لزيتون  ثمار  ذبابة 
�ملت�شاقطة  �لثمار  جمع  �ملكافحة  �إج��ر�ء�ت  �أهم  ومن  �لزيت  نوعية  ورد�ءة  �لإنتاج  ونق�ص 
و�مل�شابة وحرقها وحر�ثة �لب�شتان بعد �نتهاء �ملو�شم حر�ثة �شطحية للق�شاء على �حل�شر�ت 
�ملوجودة يف �لرتبة وكذلك �حلر�ثة يف نهاية ف�شل �ل�شتاء �أما �ملكافحة با�شتخد�م �ملبيد�ت 
�لت�شال  يرجى  �ملعلومات  من  وملزيد  �لر�ص  مبا�شرة  قبل  �لإ�شابة  م�شتوى  مر�قبة  فتتطلب 

باملر�شد �لزر�عي يف منطقتك.

اإر�سادات اآمنة ل�ستخدام املبيدات
تختلف فرتة �لأمان من مبيد لآخر ومن حم�شول لآخر وتختلف يف �لظروف �ملناخية 	•

�ملختلفة، وميكن معرفة فرتة �لأمان بقر�ءة �لبطاقة �ملل�شقة على عبوة �ملبيد.

�إذ� حدث و�ن�شكب جزء من �ملبيد على �لأر�ص �أثناء �لنقل �أو حت�شري �ملبيد بادر �إلى 	•
منع �لأ�شخا�ص و�حليو�نات من �لقرت�ب �إلى �ملوقع و�شع �لرت�ب �أو ن�شارة �خل�شب على 
�ملبيد �ملن�شكب لمت�شا�ص �ل�شو�ئل. بعد ذلك قم بكن�شها ودفنها يف موقع ل ميكن �أن 

يوؤدي �إلى م�شادر �ملياه و��شتعمل مالب�ص و�قية �أثناء عمليات �لتنظيف.

�إن �ل�شتخد�م �لع�شو�ئي و�ملتكرر لنف�ص �ملبيد �لزر�عي يوؤدي لظهور �شاللت من �لآفات 	•
مقاومة لتاأثري هذ� �ملبيد بالإ�شافة لزيادة كلفة �ملكافحة وتناق�ص �لإنتاج.

نوؤكد لك �أن �أف�شل �ملبيد�ت لي�ص د�ئمًا �أغالها ثمنًا ويف �لأ�شو�ق مبيد�ت عديدة تباع 	•
باأ�شعار خمتلفة وت�شتخدم ملكافحة نف�ص �لآفة.

اأخي املزارع:
�إذ� تعذر تخزين �ملبيد�ت منف�شلة يف م�شتودع �آخر بعيدً� عن �لأ�شمدة فال �أقل من 
�ملعلومات  تبني  �لتي  �ملل�شقة  �لبطاقات  و��شتخد�م  �لو�حد  �مل�شتودع  يف  ف�شلهما 

�خلا�شة بكل منهما من حيث �لنوع و�ل�شتعمال وتاريخ �ل�شالحية ودرجة �خلطورة.

اأخي املزارع:

متوز - يوليو
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• �لتوقف عن �لتطعيم بالعني لالأ�شجار �ملثمرة �أثناء موجات �حلر.	
• تغطية �لف�شائل عند ��شتد�د �حلر�رة و�ل�شتمر�ر يف ري ف�شائل و�أ�شجار �لنخيل.	
• مكافحة �آفات �حلفار�ت على ��شجار �للوزيات و�لتفاحيات و�لرمان و�لزيتون.	
• ري �أ�شجار �حلديقة �ملنزلية �شباحًا �أو بعد �ملغيب بهدف تقليل تبخر �ملياه.	
• �لبدء يف جمع وجتهيز �لأ�شمدة �لع�شوية )د�خل حفرة منا�شبة يف طرف �ملزرعة( متهيدً� 	

ل�شتعمالها يف ت�شميد �لأ�شجار �ملثمرة خالل ف�شل �ل�شتاء.
• توفري �لرطوبة �جلوية لنباتات �لظل د�خل �ملنازل وذلك بر�ص �لأور�ق باملياه بو��شطة 	

بخاخ عند �رتفاع درجات �حلر�رة.
• جمع بذور �لأ�شجار �حلرجية مثل �لكازو�ينا متهيدً� لإكثارها.	
• �إز�لة �لطرود �ملائية و�لنمو�ت �لربية و�لأغ�شان �جلافة و�مل�شابة على �لأ�شجار 	 متابعة 

�ملثمرة و�إتالفها.
• مكافحة �آفات �لعنب �لرئي�شية و�أهمها �لبيا�ص �لدقيقي ودودة ثمار �لعنب.	
• �إذ� 	 وكذلك  350ملم  عن  �لأمطار  معدل  فيها  يقل  �لتي  �ملناطق  يف  �لزيتون  �أ�شجار  ري 

ظهرت عالمات �لعط�ص على �لثمار.
• مكافحة �لأع�شاب �لنامية بني �لأ�شجار �ملثمرة.	
• مكافحة �لآفات و�لأمر��ص �لفطرية على حما�شيل �خل�شار و�لفو�كه.	

متوز - يوليو
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بدائل املبيدات )اآمنة، حتافظ على البيئة، رخي�سة الثمن(.
• و�لعنكبوت 	 �لبي�شاء  و�لذبابة  كاملن  �ملا�شة  �حل�شر�ت  من  )�حل��د  �ل��زر�ع��ي  �لكربيت 

�لأحمر(.
• بعد 	 بالكربيت  �لتعفري  ويف�شل  �لبي�شاء(  و�لذبابة  �ملن  )ملكافحة  �ل�شابونية  �ملبيد�ت 

�لر�ص بال�شابون.
• �مل�شائد �لفرمونية )��شطياد ذكور �حل�شر�ت باجلاذب �جلن�شي(.	

ي����زد�د  يف �مل��ن��اط��ق �مل��رت��ف��ع��ة 
هذه  يف  البي�شاء  الذبابة  ن�شاط 
�لآفة  هذه  �أهمية  وتكمن  �لفرتة 
بقدرتها  �خليار  حم�شول  على 
يدعى  فريو�شي  مر�ص  نقل  على 
وي��وؤدي  �خليار  ع��روق  با�شفر�ر 
يف  �لعروق  ل�شفر�ر  به  �لإ�شابة 
�لأور�ق و�إنتاج ثمار م�شوهة غري 
قابلة للت�شويق. للحماية من هذ� 
�ملر�ص نن�شح بالتاأكد من نظام 
�لإغالق للبيت �لبال�شتيكي �شو�ء 
وكذلك  �ل�شا�ص  �أو  �لبال�شتيك 
�لتخل�ص من �لأ�شتال �مل�شابة يف 
�ملر�حل �ملبكرة، لقد وجد �أن ر�ص 
مدخل �لبيت فقط باملبيد �ملالئم 
يكون كافيًا ول يوجد حاجة لر�ص 

كل �لبيت �لبال�شتيكي.

تو�سية الزراعات املحمية

�أخي مز�رع �خل�شار

متوز - يوليو
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م�سائد ح�سرية

املكافحة احليوية

متوز - يوليو
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�أو  �ل�شيار�ت  نو�فذ  من  �مل�شتعلة  �ل�شجائر  �أعقاب  رمي  �لغابات  �أ�شباب حر�ئق  �أهم  من  �إن 
�ملجاورة  �لأر��شي  يف  و�لأ�شو�ك  �لأع�شاب  من  �لتخل�ص  �أو  �لطهي  بق�شد  �ل��ر�ن  ��شتعال 

للغابات.
لقد زودتك �لغابات باملتعة و�جلمال و�ملياه و�لظالل فهل يكون �جلز�ء �إ�شعال �لنار فيها؟!

• �ل�شعيفة 	 للنعاج  �لغذ�ئي  �لدفع  بعملية  �ل�شتمر�ر  للنعاج يجب  �لأولى  يف مرحلة �حلمل 
و�لهزيلة كما يجب عدم �إرهاق �لنعاج �أو �إخ�شاعها لأي نوع من �لإجهاد )�لرعي مل�شافات 
طويلة، �خلوف، عدم �إطعامها ب�شكل جيد( يف هذه �لفرتة �حلرجة لأن هذه �لعو�مل قد 

توؤدي �إلى عدم ثبات �حلمل.
• يف�شل بقاء كبا�ص �لتلقيح مع �لنعاج ملدة ثالثة دور�ت �شبق على �لأقل )8 �أ�شابيع( للتز�وج 	

حتى تعطى �لنعاج �لتي مل يثبت حملها يف �لتلقيحة �لأولى فر�شة �حلمل يف �لتلقيحات 
�لثانية �أو �لثالثة، وتعزل �لكبا�ص بعد ذلك عن �لقطيع.

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن

      اأخي  املواطن

      اأخي مربي املا�سية

اآب - اأغ�سط�ض



 دليل املزارع ال�سنوي  2011

94

�لقيام  يجب  �لقادم  �ملو�شم  يف  �ملثمرة  �لأ�شجار  على  و�حل�شر�ت  �لأمر��ص  �نت�شار  لتجنب 
بالإجر�ء�ت �لتالية:

• �لتخل�ص من بقايا �لثمار �مل�شابة و�ملتو�جدة على �لأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها.	
• جمع �لأور�ق و�لثمار �ملت�شاقطة على �لأر�ص وحرقها.	
• لالأمر��ص 	 ملجاأ  ت�شكل  لأنها  �لأع�شاب  من  و�لتخل�ص  �شطحية  حر�ثة  �لرتبة  حر�ثة 

و�حل�شر�ت �ملختلفة.

• ثمارها( 	 قطاف  بعد  )حتى  �لغزير  �حلمل  وذ�ت  بعاًل  �ملزروعة  �ملثمرة  �لأ�شجار  ري 
وتهيئتها حلمل �ل�شنة �لتالية.

• ت�شميد �أ�شجار �لب�شاتني �ملروية ريًا منتظمًا بالأ�شمدة �لنيرتوجينية و�لبوتا�شية ل �شيما 	
�إذ� كانت �لأ�شجار حتمل حم�شوًل وفريً�.

• متابعة �إز�لة �لطرود �ملائية و�لنمو�ت �جلافة و�ملت�شابكة يف ب�شتان �لأ�شجار �ملثمرة.	
• مر�قبة دودة ثمار �لتفاح ودودة هريان �لعنب وذبابة ثمار �لزيتون وكذلك مر�ص �لبيا�ص 	

�لدقيقي على �لعنب و�لتفاح و�للوزيات ونباتات �لزينة.

اأخي املزارع 

اأخي املزارع 

اآب - اأغ�سط�ض
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اأخي املزارع 

�لإحتياطات �لو�جب �إتباعها عند زر�عة �ل�شتال يف �حلقل �لد�ئم  يف ظروف �حلر�رة �ملرتفعة 
تعترب مرحلة �لأ�شتال ملحا�شيل �خل�شار من �أكرث �ملر�حل ح�شا�شية وتاأثر� بالظروف �ملناخية  
حيث توؤدي �إرتفاع درجات �حلر�رة �لى موت �ل�شتال نتيجة للعط�ص حيث تكون جذورها غري 
�ل�شيقان  ملالم�شة  نتيجة  �ملفاجئ  �ملوت  �لى  بالإ�شافة  �ملحيطة  �لرتبة  ظروف  مع  متاأقلمة 
�لتي  �إنت�شار �مر��ص �لرتبة  يوؤدي  �حل�شا�شة لال�شتال للرتبة مرتفعة �حلر�رة كما ميكن �ن 
تن�شط باإرتفاع درجات �حلر�رة �لى موت �لأ�شتال خا�شة يف �لرتبة غري �ملعقمة لذلك فاإن نقل 
�لأ�شتال يف مثل هذة �لظروف يحتاج �لى عناية خا�شة مع �نه يف�شل تاأخري نقل �ل�شتال �لى 

حني توقر �لظروف �ملناخية �ملنا�شبة و�همها �حلر�رة �ملعتدلة. 
منطقة  يف  �ملك�شوفة  للزر�عات  �لبندورة   خا�شة  �ل�شتال  بنقل  �لبدء  يتم  �ن  �ملتوقع  من 

غور�ل�شا�يف 
�لد�ئم يف ظروف  �لى �حلقل  �لأ�شتال  �إتباعها يف حال نقل  �لتي يجب  �لإج��ر�ء�ت  �أهم  �ما 

�إرتفاع درجات �حلر�رة 
تق�شية �لأ�شتال ما �مكن يف �مل�شاتل من خالل تعري�شها للعط�ص وتخفيف ن�شبة �لتظليل	•
نقل �لأ�شتال بطريقة �شحيحة من �مل�شتل بتغطيتها باخلي�ص �ملرطب ملنع جفافها �ثناء 	•

�لنقل
رب�ص �لر�ص �ملخ�ش�شة للزر�عة باملياه قبل عملية �لزر�عة	•
زر�عة �لأ�شتال يف �لفرتة �مل�شائية وعدم زر�عتها يف �لفرتة �ل�شباحية 	•
ري �ل�شتال بعد زر�عتها ويف �لفرتة �مل�شائية فقط 	•
تق�شيه �ل�شتال لدفعها �لى تطوير جذور قويه .	•
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• �خلريفي 	 للتطعيم  و�لنتظار  �ملتعاقبة  �حلر  موجات  خالل  بالعني  �لتطعيم  عن  �لتوقف 
بالعني �لنائمة.

• ��شتخد�م �مل�شائد يف مكافحة �لدبابري يف �ملناطق �ملوبوءة.	
• متابعة فرز �لع�شل.	
• مر�قبة ح�شر�ت وفطريات �لعنب ور�شها قبل تقدم �لإ�شابة.	
• مغيب 	 بعد  �أو  �لباكر  �ل�شباح  يف  بالري  وين�شح  �ملنزلية  و�حلد�ئق  �لعامة  �حلد�ئق  ري 

�ل�شم�ص.

من �لآفات �لتي ت�شيب �أ�شجار �لتني ح�شرة �لتني �ل�شمعية �لتي ت�شعف �لأ�شجار وت�شّوه 	•
�لثمار وهي ح�شرة �شغرية فنجانية �ل�شكل لونها رمادي فاحت ي�شل طولها �إلى )2(ملم 
�أن  �أيار قبل  �إلى 15  ني�شان  �عتبارً� من 15  �لأ�شجار �مل�شابة  وميكن مالحظتها على 
تغطي نف�شها بطبقة �شمعية �شميكة وهي �لفرت �ملنا�شبة للق�شاء عليها با�شتخد�م �أحد 
�شرورة  مع  �آب  منت�شف  �إلى  منت�شف متوز  من  �لر�ص  ويكرر  �ملتخ�ش�شة.  �ملبيد�ت 

�لنتباه لعدم �أكل �لثمار قبل مرور �أ�شبوعني من تاريخ �لر�ص وح�شب نوع �ملبيد.

• �ل��ف��و�ك��ه 	 لتجفيف  م��الئ��م  �ل��وق��ت 
�خل�شار  وك��ذل��ك  ت����ني..(  )ع��ن��ب، 

)بامياء، ملوخية، بندورة...(.
• �ل���ف���رتة م��الئ��م��ة ل�����ش��ن��ع �مل��رب��ي��ات 	

)م�شم�ص، فر�ولة، تني، در�ق...(.
• �ل���ف���رتة م��الئ��م��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 	

)�لأ�شناف  �ملت�شققة  �ل��رم��ان  ثمار 
�حلام�شة( ب�شنع دب�ص �لرمان.

اأخي املزارع 

اأخي مزارع التني:

     لربة املنزل:
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• ثمار �لفول ) �لأكل �ملبا�شر للثمار �خل�شر�ء (... تك�شري يف كريات �لدم.	
• بذور �خلروع.. تخرث يف �لدم.	
• نبات �لدفلة... توؤثر على �لقلب.	
• بذور �لأكا�شيا �لكاذبة )روبينيا( ت�شمم من �أكل �لبذور �شيما �لأطفال.	
• قثاء �حلمار... جميع �أجز�ء �لنبات �شامة لالإن�شان.	

• تعليم �لأطفال منذ �ل�شغر بعدم و�شع �أي جزء من �لنبات يف �لفم.	
• ل تفرت�ص �أن عملية طهي �لنباتات �ل�شامة يزيل �ملادة �ل�شامة منها.	
• جتنب �لنباتات �لتي حتتوي �شو�ئل حليبية.	
• جتنب مل�ص �أو �أكل �لفطر �لربي.	

��شتمر�ر تع�شيب �ملحا�شيل �ملختلفة لتقليل �ملناف�شة.	•
توفري �لتظليل حلظائر �لأبقار.	•
�لأور�ق 	• �ملنزل عن طريق ر�ص  �لد�خلية د�خل  �لزينة  لنباتات  �لرطوبة �جلوية  توفري 

باملياه ر�شًا رذ�ذيًا بو��شطة بخاخ ل �شيما �أثناء موجات �حلر.

“�لكابنود�ص” 	• �ل��ل��وزي��ات  ج��ذور  حفار  مر�قبة 
بو��شطة  “�خلناف�ص”  �لكاملة   �حل�شر�ت  وقتل 
جمعها خالل �أ�شهر �لربيع و�ل�شيف يف �ل�شباح 
قبل �رتفاع درجات �حلر�رة. كما ميكن مكافحة 
وذل���ك  �ل�����ش��اق  د�خ����ل  تعمقها  ق��ب��ل  �ل���ريق���ات 

با�شتخد�م مبيد ح�شري جهازي طويل �ملفعول ويف�شل �أن يكون على �شكل حبيبات تنرث 
حول �ل�شاق وتطلق �أبخرة �شامة على فرتة زمنية طويلة.

�أما بالن�شبة لالأ�شجار �لتي تقدمت فيها �لإ�شابة �إلى حد جفاف �لأفرع �لعلوية و�نتقال 	•
�جلفاف �إلى �أ�شفل فين�شح با�شت�شارة �أخ�شائي وقاية قبل �إز�لتها وحرقها.

   نباتات �سامة

ن�سائح لتجنب النباتات ال�سامة

اأخي مزارع اللوزيات
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• ري �أ�شجار �لتفاحيات �ملزروعة بعال  وذ�ت �حلمل �لغزير قبل قطف �لثمار بثالثة �أ�شابيع 	
ميكنك من �حل�شول على ثمار �أكرب حجمًا ويح�شن من نوعية �لثمار، وي�شاف لل�شجرة 
�لو�حدة من تنكتني �إلى �أربع تنكات ماء )40-80( لرت وذلك ح�شب عمر وغز�رة �حلمل 
ونن�شح باإ�شافة �ملياه �شباحًا �أو م�شاء وتغطية تربة �جلورة �ملبللة بعد �لري برتبة جافة 

حلفظ �لرطوبة ومنع �لتبخر.

اأخي املزارع

اأخي املزارع

اأخي املزارع – اأخي املواطن
كميات  وتخزن  وتلتقط  �ملناخ  تغيري  دورً� حا�شمًا يف حماربة  تلعب  �لغابات  �إن 
من �لكربون �لذي يلوث �جلو ويرفع حر�رة �لأر�ص، فال تعتدي عليها بالقطع 

و��شعال �لنري�ن لأنها حق لالجيال �لقادمة.
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اأخي املزارع، اأخي املواطن:
�ملبيد�ت �لزر�عية مو�د �شامة �شديدة �خلطورة على �حلياة ومن �أعر��ص �لت�شمم بعد 
ر�ص �ملبيد�ت: �ل�شد�ع، حكة �جللد، حرقة �لعني، حرقة �لفم، �لتعرق �ل�شديد، �شعوبة 

�لتنف�ص، �لغثيان.
تدخل  عندما  فاملبيد�ت  مبا�شرة  �ملبيد�ت  ر�ص  بعد  �لت�شمم  �أعر��ص  تظهر  ل  وقد 

�جل�شم ترت�كم فيه وت�شبب �أمر��شًا خطرية قاتلة بعد عدة �شنني.

      �سجرة النيم

)م�ستقبل لل�سيطرة على الآفات(
• �شجرة حرجية ذ�ت قيمة �قت�شادية 	

عالية.
• تتحمل �جلفاف و�لرتبة �لفقرية.	
• جو�نب 	 وعلى  �ملتنزهات  يف  ت��زرع 

�ملنحدر�ت  يف  ت��زرع  كما  �لطريق 
للحد من �جنر�ف �لرتبة.

• �لتلوث 	 حتمل  على  عالية  ق��درة  لها 
�ل����ن����اجت م����ن �مل�������ش���ان���ع وع������و�دم 

�ل�شيار�ت.
• �ملادة 	 �إنتاج  يف  غنية  بذورها  تعترب 

�لفعالة ل�شناعة �ملبيد�ت �حل�شرية 
من  �ل�شجرة  �إنتاج  معدل  باأن  علمًا 

�لبذور حو�يل 30 كغم.
• �شناعة 	 يف  �لنيم  خ�شب  ي�شتخدم 

�لأثاث و�لبناء و�جل�شور حيث �أن لأخ�شابها �لقدرة على مقاومة �لنمل �لأبي�ص وحفار�ت 
�ل�شاق.

• نظرً� لنخفا�ص ن�شبة �لألياف بالأور�ق فهي مالئمة كم�شدر علف �أخ�شر للما�شية، كما 	
ت�شلح ك�شماد �أخ�شر للرتبة.

• �مل�شتخل�ص �لزيتي من �أور�ق وبذور �لنيم ي�شتخدم يف �ل�شباغة وبع�ص �ل�شناعات �لطبية 	
و�ملبيد�ت �لطاردة للذباب و�لنامو�ص.
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تنظم مديرية �لإعالم �لزر�عي جمموعة معار�ص ومهرجانات يف حمافظة �ململكة.
�ملبا�شر  �لبيع  خ��الل  من  �ل��زر�ع��ي  للمنتج  �لفائدة  حتقق  �إر�شادية  و�شيلة  �ملعر�ص 

للم�شتهلك.
كما يعرف �ملو�طن بخ�شائ�ص �ملنتج �ملحلي ومن �أهمها:

مهرجان  الزيتون ال�ضنوي، معر�ض الرمان ال�ضنوي ومعر�ض منتجات املراأة الريفية.

تتعر�ص �لنعجة ذ�ت �لإدر�ر �لعايل �أكرث من غريها للتهاب �ل�شرع وقد يوؤدي �للتهاب �إلى 
نفوق �لنعجة لذ� يجب �حلر�ص على مر�قبة �ل�شرع طيلة فرتة �لإدر�ر وعدم �إبقاء �أية كمية 
�إلى �للون �ملائل لالخ�شر�ر  �أعر��ص �للتهاب تغري لون �ل�شرع  من �حلليب يف �ل�شرع ومن 
فعند  �لأكل  و�متناع �حليو�ن عن  �ل�شرع  دم من  ونزول  لون �حلليب  و�ختالف  �لحمر�ر  �أو 

مالحظة هذه �لأعر��ص يجب مر�جعة �لطبيب �لبيطري فورً�.
• ي�شمى 	 ما  وهو  �حلليب  من  متامًا  �ل�شرع  تفريغ  �ل�شروري  من  �حللب  عملية  نهاية  يف 

بالتقطري �إذ� �أن عدم تفريغ �ل�شرع �لكامل يوؤدي على �جلفاف �ملبكر للنعاج و�إلى تدين 
وقد  بالدهن،  �لأغنى  يكون عادة هو  �ل�شرع  �ملتبقي يف  �أن �حلليب  نوعية �حلليب حيث 
�ملقد�ر  هذ�  وترك  حتلبها  �لتي  �لكمية  ثلث  �إلى  �ل�شرع  يف  �ملتبقية  �حلليب  كمية  ت�شل 

خ�شارة مادية لك ولقت�شاد وطنك.

املهرجانات واملعار�ض الزراعية

اأخي مربي املا�سية:
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�شهادة متنحها دول �ل�شوق �لأوروبية �مل�شرتكة للر�غبني يف ت�شدير �خل�شار و�لفو�كه 	•
لها.

�ملتابعة: معلومات ت�شجع على حت�شني نوعية �ملنتج )��شم �لدولة، ��شم �ملز�رع، مكان 
�ملزرعة، تاريخ �لقطاف...(.

�ل�شجالت �ملزرعية: ت�شمل �لإنتاج و�ملعامالت �لزر�عية موثقة باملعلومة و�لتاريخ.
�لأ�شناف و�لف�شول: �شمن �تفاقية بني �ملز�رع و�مل�شتورد.

و�لدور�ت  و�ملياه  للرتبة  و�لتحاليل  و�ملحا�شيل  للمكان  �شجالت  تنظيم  �ملوقع:  �إد�رة 
�لزر�عية.

�إد�رة �لرتبة: �لحتفاظ بخر�ئط لرتبة �ملزرعة و��شتخد�م بد�ئل �ملعقمات �لكيماوية 
ما �أمكن.

�لغذ�ئية  �لعنا�شر  من  �ملح�شول  �حتياجات  بدر��شة  �لهتمام  �لأ�شمدة:  ��شتخد�م 
باأنو�عها  �مل�شافة  �لأ�شمدة  لت�شجيل  �إ�شافة  �ملخت�ص  ور�أي  للنتائج  وفقًا  و�لت�شميد 

وكمياتها وتو�ريخ �لت�شميد.
�إد�رة �لري: �ملعرفة �لتامة لحتياجات �ملحا�شيل من مياه �ل�شقاية، وين�شح با�شتخد�م 

�أ�شاليب �لري �حلديثة وحتليل مياه �لري �شنويًا.
�ملتكاملة  �ملكافحة  �إد�رة  بر�مج  وتطبيق  �لوقاية  على  �لعتماد  �ملحا�شيل:  حماية 

و�لبيولوجية وحتليل متبقيات �ملبيد�ت يف �ملنتجات �لزر�عية.
�لتعبئة  مو�د  تخزين  �ل�شخ�شية،  �لعاملني  نظافة  ي�شمل  نظام  �ملح�شول:  ح�شاد 

و�لتغليف يف �أماكن نظيفة �آمنة.
معامالت ما بعد �حل�شاد: ت�شجيل �ملح�شول و�لعمليات �لزر�عية �ملر�فقة من غ�شل 

وتو�شيب ونقل وغريها.
من  �ملخلفات  ��شتخد�م  و�إع��ادة  بتدوير  �لهتمام  �مللوثة:  و�مل��و�د  �ملخلفات  �إد�رة 

�ملحا�شيل و�أدو�ت �لعمل.
�شحة و�شالمة �لعمال: خطة لتح�شني ظروف �لعمل.

�لق�شايا �لبيئية: خطة ت�شمن �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وحماية �لبيئة.

GLOBAL GAP   شروط متطلبات املمار�شات الزراعية اجليدة�
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اأخي مربي الدواجن:
عند �لبدء برتبية فوج جديد من �ل�شي�شان نن�شح مبا يلي:

�لنافقة 	• �لفارغة و�لطيور  �لأدوية  �مل�شتعملة وعلب  �لعلف  �أكيا�ص  �لتخل�ص من 
�أو حرقها يف �ملكان �ملخ�ش�ص لهذ� �لغر�ص بعد  و�أية خملفات �أخرى بدفنها 

بيع �لقطيع �ل�شابق.
تنظيف وتطهري بيوت �لدو�جن باأحد �ملطهر�ت �لفعالة.	•
�ختيار �شي�شان جيدة �لنوعية مت�شاوية يف �حلجم و�شر�ئها من م�شدر موثوق.	•
ري�ص 	• وذ�ت  �ملوؤخرة  منطقة  يف  وخا�شة  نظيفة  �ل�شي�شان  تكون  �أن  مر�عاة 

و�لأمر��ص  �ل�شرة  �لتهاب  من  وخالية  ن�شبيًا  طويل  �ل�شغري  و�لري�ص  نا�شف، 
�ملختلفة.

�لآف��ات  �أع���د�د  يقلل  �ل�شم�شي  �لتعقيم 
�أو  ح�شرية  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �ل��رتب��ة  د�خ���ل 
كثري  وحتى  نيماتود�  �أو  فطرية  �أمر��ص 

من بذور �لأع�شاب. نوؤكد على �أن هذه �لطريقة غري مكلفة وفعالة و�آمنة بالإ�شافة �إلى �شهولة 
تنفيذها ل �شيما يف مناطق �لأغو�ر ونذكر باأن فرتة �لتغطية حتتاج حلو�يل �شهرين من �أ�شهر 

�ل�شيف وتزد�د فعالية �لتعقيم مع زيادة فرتة �لتغطية و�رتفاع درجات �حلر�رة.

تو�سية الزراعات املحمية

اخي مزارع اخل�سار:
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اآب - اأغ�سط�ض
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�لغابات هي بالوعات �لكربون فهي تزيله من �جلو وتخزنه يف �لأور�ق و�لأخ�شاب و�لرتبة على 
مدى فرتة ممتدة من �لزمن ولكن هذه �لكميات �ل�شخمة من �لكربون تطلق يف �جلو فقط 

حني حترتق �لغابات مما يزيد �لنحبا�ص �حلر�ري لالأر�ص.
لقد زودتك �لغابات باملتعة و�جلمال و�ملياه و�لظالل فهل يكون �جلز�ء �إ�شعال �لنار فيها؟!

• �ل�شعيفة 	 للنعاج  �لغذ�ئي  �لدفع  بعملية  �ل�شتمر�ر  للنعاج يجب  �لأولى  يف مرحلة �حلمل 
و�لهزيلة كما يجب عدم �إرهاق �لنعاج �أو �إخ�شاعها لأي نوع من �لإجهاد )�لرعي مل�شافات 
طويلة، �خلوف، عدم �إطعامها ب�شكل جيد( يف هذه �لفرتة �حلرجة لأن هذه �لعو�مل قد 

توؤدي �إلى عدم ثبات �حلمل.
• يف�شل بقاء كبا�ص �لتلقيح مع �لنعاج ملدة ثالثة دور�ت �شبق على �لأقل )8 �أ�شابيع( للتز�وج 	

حتى تعطى �لنعاج �لتي مل يثبت حملها يف �لتلقيحة �لأولى فر�شة �حلمل يف �لتلقيحات 
�لثانية �أو �لثالثة، وتعزل �لكبا�ص بعد ذلك عن �لقطيع.

اأخي مربي املا�سية

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن

اأخي املزارع – اأخي املواطن

اأيلول - �سبتمرب
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• متابعة خدمة �لأ�شجار �ملثمرة �لتي قطفت ثمارها مثل �لدر�ق و�خلوخ و�لتفاح و�لأجا�ص 	
�ملو�شم  يف  جيد  حم�شول  ل�شمان  وت�شميدها  �لآف��ات  �شد  ور�شها  بريها  وذلك  وغريها 

�لتايل.
• بد�ية ق�ص و�إكثار �لزيتون بو��شطة �لعقل �لطرفية يف �مل�شاتل �ملتخ�ش�شة، نن�شح بق�ص 	

�لعقل من �أمهات زيتون معروفة �ل�شنف وخالية من �لإ�شابة باحل�شر�ت و�لأمر��ص.
• وحرقها، 	 �لأ�شجار عن طريق جمعها  على  �ملتو�جدة  �مل�شابة  �لثمار  بقايا  من  �لتخل�ص 

وكذلك جمع �لأور�ق و�لثمار �ملت�شاقطة من �لأ�شجار �ملثمرة وحرقها و�إذ� مل تكن �لثمار 
م�شابة و�لأور�ق �ملت�شاقطة �شليمة فيمكن جمعها و�إ�شافتها �إلى حفرة �ل�شماد �لطبيعي 

قبل تخمريه.
• موعد مالئم للتطعيم �خلريفي يف �لأ�شجار �ملثمرة.	
• جمع ثمار �لزيتون �مل�شابة و�ملت�شاقطة حتت �لأ�شجار	

• من �لف�شيلة �لوردية، �شجرية مت�شلقة ي�شل 	
منوها عدة �أمتار.

• 	 750( �ملعتدلة  �ل��ظ��روف  يف  زر�ع��ت��ه  تنجح 
�لرتبة  ظ��روف  يف  ينمو  كما  ب���رودة(  �شاعة 
�ملتو�زنة جيدة �ل�شرف و�حلام�شية )8-6( 

PH �لغنية باملو�د �لع�شوية.
• عمر �ل�شجرة 8-25 �شنة.	
• و�شناعة 	 �ل��ط��ازج  ل��الأك��ل  �ل��ث��م��ار  ت�شتخدم 

�حللويات و�لفطائر و�لأغذية �ملجمدة و�ملعلبة 
و�لع�شائر و�ملربيات.

• يقدر �إنتاج �لدومن �لو�حد )500( �شجرية من 	
ثمار �لتوت بحو�يل )1-2( طن.

اأخي املزارع:

توت العليق )ال�سليك(

اأيلول - �سبتمرب
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مر�قبة �لإ�شابة مبر�ص �لتعفن �لتاجي على �أ�شجار �لتفاح وي�شتدل على ذلك من �شعف 	•
اأوراقها مبكرًا، باالإ�شافة ال�شوداد املنطقة التاجية، وتعفن اجلذور  االأ�شجار و�شقوط 
وكذلك  �لتهوية  رد�ءة  ب�شبب  �جل��ذور  خنق  �لإ�شابة  يف  ي�شاهم  �ل�شجرة.  خلع  عند 

�لتطعيم على �لأ�شل M106، وين�شح با�شت�شارة �أخ�شائي قبل �ملكافحة.
�لري عند توقع حدوث 	• �ل�شم�ص وزيادة عدد مر�ت  �لتفاح بلفحة  �إ�شابة ثمار  مر�قبة 

موجات �حلر �ل�شديد

تدمري �أوكار �لدبابري يف �ملناطق �ملوبوءة وو�شع �مل�شائد.	•
و�شع خاليا �لنحل يف مناطق حممية عن �أعني طري �لورو�ر يف �ملناطق �ملوبوءة.	•
متابعة فرز �لع�شل.	•
تغيري �مللكات غري �ملنتجة يف �خلاليا.	•
مكافحة حلم �لفارو� وحلم �لق�شبات.	•

ملزارعي التفاح

ملربي النحل:

اأيلول - �سبتمرب
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زيت الزيتون
• ي�شهل ه�شم �لأطعمة “�لثقيلة” ل �شيما 	

يف �لدهون.
• �شري 	 ي�شهل  كما  �مل��ر�رة  �نقبا�ص  ين�شط 

�لأطعمة يف �لأمعاء.
• �لكال�شيوم 	 بامت�شا�ص  للج�شم  ي�شمح 

.D وفيتامني
• يحافظ على لون �لأ�شنان و�شالمة �للثة.	
• ملعقة كبرية من زيت �لزيتون توفر 120 	

�شعر حر�ري جل�شم �لإن�شان.
• �أف�شل زيت لقلي �لأطعمة.	
• باجللطات 	 �لإ���ش��اب��ة  �شد  حماية  ي��وف��ر 

و�ل�����ش��ك��ت��ات �ل��ق��ل��ب��ي��ة ومي���ن���ع ت��ر�ك��م 
�لكول�شرتول �ل�شار و�لت�شبب يف �جللطة.

• ي�شاهم يف خف�ص �شغط �لدم.	
• مر�شى 	 �شحة  على  �ملحافظة  يف  ي�شاهم 

�ل�شكري.
• �لتقليل من �أخطار �ل�شرطان.	

من 	• �شو�ه  عن  ميتاز  ودو�ء  غذ�ء  �لأردين  �لع�شل 
وخ�شائ�ص  �شفات  معظم  يحمل  بكونه  �لأع�شال 
جبال  تك�شو  �لتي  و�لأع�����ش��اب  �لطبية  �لنباتات 

و�شهول �لأردن.
ميلها 	• �لأع�����ش��ال  ملعظم  �لطبيعية  �ل�شفات  م��ن 

للتبلور )�لتجمد(.

اأخي املواطن:

اأخي املواطن:

اأيلول - �سبتمرب
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تظهر �حل�شر�ت �لق�شرية على �حلم�شيات يف مناطق �لأغو�ر يف �شهري �أيلول وت�شرين 	•
�أول وتوؤدي �إلى ت�شاقط �لثمار وت�شوهها وت�شعف �لأ�شجار، ونن�شح باملكافحة كما يلي:

قبل �إجر�ء �ملكافحة يجب مر�جعة �ملر�شد �لزر�عي يف �ملنطقة لتحديد ن�شبة �لإ�شابة 	•
و�لطور �ملوجودة به هذه �حل�شر�ت حيث �أن �أف�شل طور للمكافحة هو طور �حلوريات 

حيث �أنها ح�شا�شة للمبيد�ت بالإ�شافة �إلى �أن �حلوريات هي �لأكرث خطورة.
هذه 	• على  �حليوية  �لأع��د�ء  قبل  من  �لتطفل  ن�شبة  مبالحظة  �لزر�عي  �ملر�شد  يقوم 

�لن�شبة  فاإن كانت  �لأردن  �لأعد�ء �حليوية يف  �لعديد من هذه  �حل�شر�ت حيث يوجد 
مبيد�ت  بر�ص  ين�شح  منخف�شة  �لتطفل  ن�شبة  كانت  و�إذ�  �لر�ص  بعدم  ين�شح  عالية 

ح�شرية تكون قليلة �ل�شمية لالأعد�ء �حليوية.
�ملبيد�ت �حل�شرية 	• �أحد  �لزيت �ل�شيفي خملوطًا مع  ي�شتعمل  �لر�ص  عند �تخاذ قر�ر 

�ملنا�شبة.

�أنت ت�شتعمل مبيد�ت �لآفات لتح�شل على فائدة نتيجة ��شتخد�مها �أكرث مما يدفع 	•
ثمنًا لها.

ونود �أن نوؤكد �أن �أف�شل �ملبيد�ت لي�ص د�ئمًا �أغالها ثمنًا وتوجد يف �لأ�شو�ق مبيد�ت 
تباع باأ�شعار خمتلفة وت�شتخدم ملكافحة نف�ص �لآفة.

�إن �ملهم هو �ختيار �ملبيد �ملنا�شب و��شتخد�م معد�ت ر�ص �شاحلة وبطريقة �شحيحة 
و�للتز�م �لكامل بتعليمات ��شتخد�م �ملبيد �ملكتوب على مل�شقة �لعبوة لت�شمن نتيجة 

جيدة ولت�شمن �شالمتك و�شالمة �لآخرين من �أخطار �ملبيد�ت.
�ملبيد�ت يف 	• فعالية  �إلى عدم  يوؤدي  �شحيحة  بطريقة غري  �لزر�عية  �ملبيد�ت  خلط 

�لق�شاء على �لآفات، لذ� يرجى خلط �ملبيد�ت مر�عاة ما يلي:
�لتاأكد من درجة حمو�شة �ملياه قبل ��شافة �ملبيد�ت ، وتعترب درجة �حلمو�شة 	 

)PH(  �ملنا�شبة بني 6.5-6 .
�تباع تعليمات �خللط بدقة تامة.	 
عدم خلط �ملبيد�ت مع �لأ�شمدة دون ��شت�شارة �أخ�شائي.	 
عدم خلط �أكرث من مبيدين معًا دون ��شت�شارة �أخ�شائي.	 

ملزارعي  الأغوار

اأخي املزارع، اأخي املواطن:

اأيلول - �سبتمرب
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• بعد �شر�ء �لبي�ص �لنظيف �خلايل من �لت�شققات و�لرو�ئح �لكريهة يجب خزنه يف �لثالجة 	
يف  بحفظه  ين�شح  ل  ولكن  �لغرفة  ح��ر�رة  درج��ة  يف  ب�شرعة  �لطبيعي  طعمه  يفقد  لأن��ه 
وقلة  بال�شفار  �ملحيط  �لغالف  �إلى متزق  يوؤدي  ذلك  لأن  �أيام  ع�شرة  �أكرث من  �لثالجة 

لزوجة �لبيا�ص و�إلى �ختالطهما عند ك�شر �لبي�شة لال�شتعمال.

يعترب هذا ال�ضهر منا�ضبا ً لزراعة بذور الب�ضل  لنتاج ال�ضتال. 
يزرع �لب�شل و�لثوم يف �ملناطق �ملروية �عتبارً� من بد�ية �شهر ت�شرين �أول ويف �ملناطق �ملرتفعة 
وغري  �لعادية  لالأ�شناف  وذلك  �لثاين  ت�شرين  بد�ية  من  �عتبارً�  �لبعلية  و�ملناطق  �ملروية 
�ملبكرة مثل جيزة 20 وتك�شا�ص جر�نو للب�شل و�لأ�شناف �ل�شورية و�لإير�نية للثوم وللح�شول 
على حم�شول جيد كمًا ونوعًا يجب �لتقيد بامل�شافات �ل�شحيحة للزر�عة وهي كما يلي لكل 
من �لب�شل و�لثوم: 10-15�شم بني �لنبات و�لآخر و50 �شم بني �خلط و�لآخر، ويزرع �لقنار 
وف�شو�ص �لثوم على عمق 5�شم يف �لرت�ب ونذكرك ب�شرورة ��شتعمال ف�شو�ص �لثوم �لكبرية 

و�ملمتلئة و��شتبعاد �ل�شغرية و�ملتعفنة و�لهتمام مبكافحة �لأع�شاب فيما بعد.

لربة املنزل:

اأخي املزارع:

اأيلول - �سبتمرب
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حر�ثة �لأر�ص �لزر�عية ��شتعد�دً� لزر�عة �ملحا�شيل �ملختلفة.	•
�شيانة �ل�شال�شل �لرت�بية و�حلجرية قبل �أن جترفها �أمطار ف�شل �ل�شتاء.	•
يزيد 	• �لبعلية  �ملناطق  يف  )عفريً�(  �لأمطار  هطول  قبل  تزرع  �لتي  �ل�شتوية  �حلبوب 

�إنتاجها مبقد�ر 20-30% عن �حلبوب �لتي تزرع متاأخرة.
بع�ص 	• �أ�شعار  �نخفا�ص  عند  �خل�شارة  من  يحميك  مالئمة  زر�عية  لدورة  �تباعك  �إن 

نتيجة  �مل�شتوطنة  �لنباتية  و�لأمر��ص  �لآفات  كلفة مكافحة  يقلل من  كما  حما�شيلك. 
تكر�ر زر�عة نف�ص �ملح�شول �شنويًا يف نف�ص قطعة �لأر�ص.

��شتمر�ر �لتطعيم �خلريفي مع مر�عاة عدم ق�ص �لنمو�ت فوق منطقة �لتطعيم حتى 	•
بداية الربيع وفك الرباط عن منطقة التطعيم بعد حوايل �شهر من التطعيم.

�لفرتة مالئمة لزر�عة �ألو�ح �ل�شرب، نذكر ب�شرورة جتفيف �لألو�ح قبل زر�عتها ملدة 	•
يومني.

�شيانة �آبار جمع مياه �ملطر.	•
ري �أ�شجار �لزيتون �ملنتجة منعًا لذبول �لثمار.	•

• معي�شة �جتماعية ب�شكل م�شتعمر�ت تتكون من �مللكة و�مللك، �حلوريات، �جلنود، �لعامالت.	
• ي�شل عدد �مل�شتعمرة �لو�حد لعدة ماليني من �لأفر�د.	
• �أنو�ع عديدة و�شرعة هائلة يف �لنت�شار.	
• تهاجم �لأبنية و�لأ�شجار بحثًا عن م�شدر �شللوزي للتغذية عليه وت�شل �لأ�شر�ر �إلى حد 	

للمحا�شيل  بالن�شبة  �أما  و�لتحف �خل�شبية.  و�لكتب  و�لأثاث  لالأخ�شاب  �لبيوت  �لتلف يف 
و�لأ�شجار فاإن �لأ�شر�ر ت�شل حلد �لتلف و�ملوت.

• �لأف�شل �لعتماد على �لوقاية من هذه �لآفة �خلطرة حيث �أن �ملقاومة و�ملكافحة �لكيماوية 	
غري جمدية متامًا �إ�شافة للتلوث �لبيئي.

• يف �ملناطق �ملوبوءة عامليًا ت�شتخدم حو�جز خا�شة قبل �لبناء �أفقية وعمودية متنع دخول 	
�أفر�د �مل�شتعمرة للمو�قع �ملعاملة.

ملزارعي احلبوب ال�ستوية:

اأخي املزارع:

النمل الأبي�ض )الأر�سه(

اأيلول - �سبتمرب
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• نن�شحك 	 منها  �لزيت  م��ادة  ل�شتخر�ج  �أو  للتخليل  �لزيتون  ثمار  بقطف  �ملبا�شرة  قبل 
بالتجول بني �أ�شجار �لزيتون كل 4-7 �أيام وجمع �لثمار �جلافة و�مل�شابة �ملت�شاقطة على 
�لأر�ص وتخزين هذه �لثمار يف �شناديق خ�شبية ذ�ت تهوية جيدة �أو �أكيا�ص خي�ص �شغرية 
�ل�شتفادة منه يف  �أو  �ملو�شم  بد�ية  زيتها يف  و��شتهالك  لوحدها  ليتم ع�شرها  وحفظها 

�شناعة �ل�شابون.
• ونذكرك باأن فرز �لثمار �مل�شابة عن �لثمار �ل�شليمة يقلل من ن�شبة �حلمو�شة يف �لزيت 	

�لناجت بالإ�شافة �إلى �ملحافظة على �ملز�يا �لطبيعية لطعم ولون ور�ئحة �لزيت �لبلدي.
• �لأمطار �لتي تهطل من �ل�شماء يف بد�ية مو�شم �ل�شتاء ت�شاهم �إلى حد كبري يف حت�شني 	

نوعية ثمار �لزيتون لأنها تغ�شل �لأور�ق �ملطلية بالغبار وكذلك �لأفرع و�لثمار، كما �أنها �إذ� 
كانت بكميات جيدة متت�شها �جلذور وتنقلها �إلى �لثمار فيزيد حجمها ويزول جتعدها.

�
• ي�شتخدم كتو�بل لالأطعمة و�ملربيات و�حللوى �ملختلفة.	
• له تاأثري قوي يف معاجلة �لتهاب �للثة.	
• ي�شتخدم خارجيًا يف معاجلة وت�شميد �جلروح.	
• له تاأثري مهدىء لل�شعال �ل�شديد.	
• ملعاجلة �لنزلت �ل�شدرية و�ملعدية و�ملعوية.	

اأخي مزارع الزيتون:

   الزجنبيل

اأيلول - �سبتمرب
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30% من كمية �ل�شعري �لتي يتناولها �حليو�ن تخرج مع �لروث بدون ه�شم.	•
ميثل �لنظام �ملكثف لالإنتاج )تغذية حيو�نات �ملزرعة( 60% من تكلفة �لإنتاج �لإجمالية.	•
يف�شل �لتدرج عند �لنتقال من �لعالئق �ملالئة �إلى �لعالئق �ملركزة ملنع �ل�شطر�بات 	•

�له�شمية.
عدم خلط �لأعالف جيدً� ي�شبب للحيو�ن �إ�شهالت )�لرتكيز على �لنخالة( �أو �إم�شاك 	•

)�لرتكيز على كب�شة �لبذور(.
��شطر�بات 	• وبالتايل  مقبولة  غري  ونكهة  عفنًا  لها  ي�شبب  لالأعالف  �ل�شيء  �لتخزين 

للقناة �له�شمية للحيو�ن.
�ملقدمة 	• �لعليقة  �شالحية  على  و��شح  دليل  �لعام  ومظهره  للحيو�ن  �ل�شحية  �حلالة 

)كمًا ونوعًا(.
ت�شع 	• �لتي  للنعاج  �ملقررة  �لعليقة  على  زيادة   %25 ت�شتهلك  �لتو�ئم  ت�شع  �لتي  �لنعاج 

حماًل و�حدً�. �شهر �آب �أيلول.

• �أحد �لنباتات �لطبية �ملعمرة.	
• ينت�شر يف �لأردن يف حمافظات معان، �لطفيلة، مادبا، �ملفرق، وغريها.	
• من فو�ئده �لطبية:	
• تخفيف �ل�شكر بالدم.	
• تفتيت �حل�شى.	
• معاجلة ع�شر �لبول.	
• �لت�شنجات �لع�شلية ومعاجلة �ملغ�ص.	
• ت�شكني �آلم �لأ�شنان و�للثة.	
• يخفف من �آلم �ل�شدر وم�شاكل �لتنف�ص.	
• يوقف �لنزيف �لدموي.	

�شروط البذور املعتمدة:
نقاوة ور�ثية وحتليلية عالية.	•
ن�شبة �إنبات عالية.	•
خالية من �لآفات �حل�شرية و�لأمر��ص �لفطرية.	•
متماثلة يف �حلجم و�ل�شكل و�لوزن.	•
خالية من �لبذور �لغريبة و�ل�شو�ئب وبذور �لأع�شاب.	•

اأخي مربي املا�سية:

القي�سوم

اأيلول - �سبتمرب
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�إفر�ز �ل�شغالت �ل�شغرية لإطعام يرقات �ل�شغالت و�لذكور لأول ثالثة �أيام من عمرها 	•
و�لريقات �مللكية ملدة �شتة �أيام.

تركيبه: ماء 67% مو�د �شكرية 12% مو�د بروتينية 12% مو�د دهنية 6% مو�د �أخرى %3.	•
ت�شلب 	• لعالج  مالئم  عام،  من�شط  لل�شكر،  خاف�ص  للكل�شرتول،  خاف�ص  خ�شائ�شه: 

�ل�شر�يني وفقر �لدم و�لوقاية من �ل�شيخوخة.
حفظه: د�خل �لفريزر �أو يف �لثالجة على حر�رة 10ْم �أو مع �لع�شل يف وعاء حمكم بعيدً� 	•

عن �ل�شم�ص و�حلر�رة.

• �لتغذية �ل�شحيحة خري و�شيلة لوقاية �لقطيع من �ملر�ص.	
• ل ت�شع �ملعالف و�مل�شارب يف �أماكن موحلة و�أف�شح �ملجال لتغذية و�شرب كل �لأغنام معًا.	
• يف�شل تنظيف �حلظائر و�إز�لة �لروث �ملرت�كم عند خروج �لأغنام للرعي يف يوم م�شم�ص 	

)�ل�شم�ص مطهرة وقاتلة للجر�ثيم(.
• �عزل �لأغنام �ملري�شة حتى ل تكون م�شدر عدوى للقطيع.	
• �طلب م�شاعدة �لطبيب �لبيطري عند �حلاجة.	

• خالل هذه �لفرتة قد تتز�يد �أعد�د كل من �لرتب�ص و�شانعة �لأنفاق وتهدد �لزر�عات 	
�ملحمية يف �ملناطق �ملرتفعة نن�شحك مبا يلي:

�حكم  �إغالق �لبيت �لبال�شتيكي.	 
ل تبد�أ بعملية �ملكافحة �لكيماوية مبجرد روؤية �لآفة فقد لوحظ �أن ح�شرة �لرتب�ص 	 

ل حتدث �شررً� �إذ� كان متو�شط �أعد�دها على �لورقة �أو �لزهرة من 5-8 ح�شر�ت.
قم بجمع �لأور�ق �مل�شابة بح�شرة �شانعة �لأنفاق وتخل�ص منها ول ترتدد يف ذلك 	 

لأن �لنبات ينتج �أور�قًا �أكرث مما يحتاج ولن يوؤثر على �لإنتاج.

الغذاء امللكي

اأخي مربي املا�سية:

تو�سية الزراعات املحمية

اأخي مزارع اخل�سار:

اأيلول - �سبتمرب
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اأخي املزارع: 
بادر بالإت�سال

باملر�سد امليداين

للح�سول على امل�سورة الفنية واملعلومة العلمية.

اأيلول - �سبتمرب
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عدم فح�ص �خللية يف �لظروف �جلوية غري �ملنا�شبة مثل �لرياح و�لأمطار.	•
بر�ويز 	• �أربعة  خلية )حو�يل  كل  �للقاح يف  وحبوب  �لع�شل  من  ر�شيد  توفر  من  �لتاأكد 

ممتلئة( مبا يعادل 6-8 كغم تقريبًا.
�لتاأكد من �شالمة �مللكة وقدرتها على و�شع �لبي�ص.	•
منع �ملياه من �لو�شول لد�خل �خللية و�لتاأكد من �لتهوية و�لتدفئة.	•
�لتاأكد من �أن �لنحل يغطي �لرب�ويز �ملوجودة و�إز�لة �لز�ئد منها.	•
جتميع �خلاليا �لتي يغطي نحلها 5-6 بر�ويز يف خلية و�حدة ومبعدل خليتني �شعيفتني 	•

يف خلية و�حدة مع عزلهما عن بع�شهما بحاجز خ�شبي.
�شم �خلاليا �ل�شعيفة و�لتي نحلها �أقل من )5-6( بر�ويز.	•
معاجلة عفن �حل�شنة �لأمريكي وكذلك حلم �لفارو� وحلم �لق�شبات.	•

عند حر�ثة �لأر�ص نن�شحك باحلرثة بطريقة متعامدة على �جتاه ميل �لأر�ص وكذلك 
بعك�ص �جتاه حركة �لرياح للمحافظة على تربة حقلك ومنعها من �لجنر�ف.

ثابتة 	• �أعماق  على  �حلر�ثة  وتكر�ر  لالأر�ص  �لزر�عية  و�لآلت  �جل��ر�ر�ت  دخول  تكر�ر 
جذور  منو  تعيق  �لرتبة  يف  �شماء  طبقة  تكوين  �إلى  ي��وؤدي  �لقالبة  �ملحاريث  بو��شطة 
�لنباتات وتعيق و�شول �لأمطار �إلى �أعماق �لرتبة وملعاجلة هذه �حلالة نن�شح با�شتخد�م 

�ملحاريث �لإزميلية وحماريث حتت �لرتبة لتك�شري �لطبقة �ل�شماء.
�إن�شاء �ل�شال�شل �حلجرية و�لرت�بية و�مل�شاطب يف �لأر��شي �ملنحدرة حتد من �جنر�ف 	•

�لرتبة وتزيد �لرطوبة يف �لأر�ص.
 �شيانة �بار �جلمع ملياه �لأمطار.	•

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن

اأخي املزارع:

   اأخي مربي النحل:

ت�سرين اأول - اأكتوبر
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للح�شول على �إنتاج وفري من زر�عة �لقمح بعاًل نن�شح مبا يلي:
عدم زر�عة �لقمح بعاًل يف �ملناطق �لتي يقل فيها معدل هطول �لأمطار عن 300 ملم 	•

وزراعة القمح عفريًا اأي قبل �شقوط االأمطار.
حت�شري �لأر�ص با�شتعمال �ملحاريث �حلفارة ولي�ص �ملطرحية �أو �ل�شاج بهدف �ملحافظة 	•

على �لرطوبة يف �لرتبة.
�ختيار �لبذ�ر من �لأ�شناف �ملعتمدة لدى وز�رة �لزر�عة.	•
زر�عة من 10-12 كغم بذ�ر/ دومن با�شتعمال �لبذ�رة وعلى عمق 6-8�شم لتجنب �إنبات 	•

البذور بعد �شقوط اأمطار خفيفة.
مكافحة �لأع�شاب عري�شة �لأور�ق ورفيعة �لأور�ق.	•
�لزر�عة. وكذلك 	• �لأمونيوم )د�ب( عند  �إ�شافة 10كغم/ دومن �شماد فو�شفات ثنائي 

5كغم/ دومن يوريا يف مرحلة �لتفريع.

• �لفر�شة مالئمة للتطعيم �خلريفي بالعني �لنائمة.	
• جمع �لثمار �ملت�شاقطة و�مل�شابة من �لأ�شجار و�ل�شتفادة منها ك�شماد �أخ�شر.	
• تقليل عدد �لريات يف مز�رع �للوزيات و�لتفاحيات و�لعنب.	

اأخي املزارع، اأخي املواطن:
ت�شاهم  �لزر�عي  و�لإر���ش��اد  للبحث  �لوطني  �ملركز  ي�شدرها  �لتي  �لزر�عية  �لن�شر�ت 
يديك.  بني  �لزر�عيني  �لأخ�شائيني  وت�شع خربة  �لعلمية  �لإر�شادية  �لن�شائح  توفري  يف 
بالإ�شافة  �ل��زر�ع��ي  و�لإر���ش��اد  للبحث  �لوطني  �ملركز  يف  متوفرة  �لزر�عية  �لن�شر�ت 

للوحد�ت �لإر�شادية و�ملر�كز �لإقليمية �ملنت�شرة يف �ململكة.

اأخي مزارع احلبوب ال�ستوية:

اخي املزارع:

اأخي مزارع احلبوب ال�ستوية:

ت�سرين اأول - اأكتوبر
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• �حلر�ثة �خلريفية هامة يف هذه �لفرتة حيث توؤدي �إلى فتح �لأر�ص ل�شتقبال مياه �لأمطار 	
وبقايا  �جلافة  �لأور�ق  مع  وخلطها  �لرتبة  �إلى  �مل�شافة  �لأ�شمدة  تغطية  يف  ت�شاهم  كما 

�ملحا�شيل.
• و��شحة 	 �لأعر��ص  و�إذ� ظهرت  �للوزيات  ب�شاتني  �لكابنود�ص يف  �ملر�قبة حل�شرة  متابعة 

فيجب ري �أ�شجار �للوزيات �مل�شابة مبحلول مبيد ح�شري منا�شب علمًا باأن هذه �ملرحلة 
من �ملكافحة ت�شتهدف �لريقة �لتي تتغذى على جذور �لأ�شجار �مل�شابة.

• حت�شري �لأر��شي �لزر�عية �حلديثة وذلك باإز�لة �حلجارة �لكبرية وحر�ثة �لأر�ص حر�ثة 	
عميقة مل�شافة )70-80�شم( و�إ�شافة �لأ�شمدة �لع�شوية �ملتحللة وبعد ذلك حر�ثة �لأر�ص 

حر�ثة �شطحية بهدف �لت�شوية وطمر �لأ�شمدة.

• مياه 	 ل�شتقبال  وترتك  �جلور  وحتفر  �لأ�شجار  نوع  ح�شب  �لأر���ص  تخطط  �لتح�شري  بعد 
�لأمطار. كما ميكن �لتخطيط لزر�عة م�شد�ت �لرياح بالأ�شجار �حلرجية �ملالئمة.

• قطف ثمار �لزيتون �لأخ�شر �لذي ظهرت عليه عالمات �لن�شج.	
• ��شتمر�ر جمع �لأ�شمدة �لبلدية )�لع�شوية( غري �ملختمرة يف �حلفر �ملعدة لذلك متهيدً� 	

لإ�شافتها خالل ف�شل �ل�شتاء.
• ��شتمر�ر زر�عة حم�شويل �لب�شل و�لثوم.	
• و�لبيوت 	 �لزجاجية  �لبيوت  د�خ��ل  لإكثارها  للزيتون  �لطرفية  �لعقل  ق�ص  ��شتمر�ر 

�لبال�شتيكية.
• �جل��زر، 	 مثل  �خ��رى  �شتوية  وحما�شيل  و�لفول  �لبازيال  حما�شيل  زر�ع��ة  كذلك  ميكن 

�ل�شبانخ، �لبقدون�ص، �جلرجري، �لكزبرة، �لفجل وغريه.

اأخي املزارع:

ت�سرين اأول - اأكتوبر
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للح�شول على �أعلى ن�شب من زيت �لزيتون و�أف�شل نوعية نن�شحك مبا يلي:
قطف �لثمار بعد متام تلون �لثمار باللون �لأ�شود باأ�شبوعني.	•

ب�شبب 	• التايل  املو�شم  اإنتاج  من  يقلل  هذا  الأن  الثمار،  الإ�شقاط  االأ�شجار  �شرب  عدم 
تك�شري �لأفرع �لتي حتمل يف �ل�شنة �لقادمة، وجتريح �لثمار و�إ�شابتها بر�شو�ص تزيد 

من حمو�شة �لزيت �مل�شتخرج.

قطف �لثمار وتنظيفها من �لأور�ق لأنها تك�شب �لزيت طعمًا مرً�.	•

عزل �لثمار �ملت�شاقطة و�لثمار �مل�شابة عن �لثمار �ل�شليمة لأنها تزيد من ن�شبة حمو�شة 	•
�لزيت.

تعبئة �لثمار يف �شناديق تتخللها فتحات للتهوية حتى ل تتعفن.	•

��شم 	• �لع�شر،  تاريخ  �لزيتون،  �شنف  تبني  �لزيت  تنكة  على  بطاقة  بو�شع  ين�شح 
�ملع�شرة، ��شم �ملالك، ونن�شح بتخزين �لزيت يف خمازن جافة معتمة، باردة، جيدة 

�لتهوية ومعزولة عن �لرو�ئح و�مللوثات �لأخرى.

من  �عتبارً�  �ملروية  �ملناطق  يف  و�لثوم  �لب�شل  ي��زرع 
�ملروية  �ملرتفعة  �ملناطق  ويف  �أول  ت�شرين  �شهر  بد�ية 
و�ملناطق �لبعلية �عتبارً� من بد�ية ت�شرين �لثاين وذلك 
لالأ�شناف �لعادية وغري �ملبكرة مثل جيزة 20 وتك�شا�ص 

جر�نو للب�شل و�لأ�شناف �ل�شورية و�لإير�نية للثوم وللح�شول على حم�شول جيد كمًا ونوعًا 
يجب �لتقيد بامل�شافات �ل�شحيحة للزر�عة وهي كما يلي لكل من �لب�شل و�لثوم: 10-15�شم 
بني �لنبات و�لآخر و50 �شم بني �خلط و�لآخر، ويزرع �لقنار وف�شو�ص �لثوم على عمق 5�شم 
�ل�شغرية  و��شتبعاد  و�ملمتلئة  �لكبرية  �لثوم  ��شتعمال ف�شو�ص  ب�شرورة  ونذكرك  �لرت�ب  يف 

و�ملتعفنة و�لهتمام مبكافحة �لأع�شاب فيما بعد.

اأخي مزارع الزيتون:

اأخي املزارع:

ت�سرين اأول - اأكتوبر
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بع�ص 	• �أ�شعار  �نخفا�ص  عند  �خل�شارة  من  يحميك  مالئمة  زر�عية  لدورة  �تباعك  �إن 
نتيجة  �مل�شتوطنة  �لنباتية  و�لأمر��ص  �لآفات  كلفة مكافحة  يقلل من  كما  حما�شيلك. 

تكر�ر زر�عة نف�ص �ملح�شول �شنويًا يف نف�ص قطعة �لأر�ص.
للح�شول على �إنتاج وفري )باإذن �هلل( من �ل�شعري بعاًل نن�شح مبا يلي:	•
زر�عة �ل�شعري يف �ملناطق �لتي يقل فيها معدل �لأمطار عن 300ملم وين�شح بزر�عة 	•

ال�شعري عفريًا قبل �شقوط االأمطار.
�ختيار �شنف �لبذ�ر من �لأ�شناف �ملعتمدة من وز�رة �لزر�عة.	•
حر�ثة �لرتبة با�شتعمال �ملحاريث �حلفارة ولي�ص �ملطرحية �أو �ل�شاج للمحافظة على 	•

رطوبة �لرتبة.
��شتخد�م �لبذ�ر�ت لزر�عة �لبذور على عمق 6-8�شم لتجنب اإنبات البذور بعد �شقوط 	•

�أمطار خفيفة.
زر�عة من 6-8كغم بذ�ر / دومن.	•
�إ�شافة 10كغم/ دومن �شماد فو�شفات ثنائي �لأمونيوم )د�ب( عند �لزر�عة.	•

لتجنب �نت�شار �لأمر��ص و�حل�شر�ت �ملختلفة يف �ملو�شم �لقادم يجب �لقيام بالإجر�ء�ت �لتالية:
• �لتخل�ص من بقايا �لثمار �مل�شابة و�ملتو�جدة على �لأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها �أو 	

تخمريها مع �لأ�شمدة �لبلدية.
• جمع �لأور�ق و�لثمار �ملت�شاقطة على �لأر�ص وحرقها.	
• لالأمر��ص 	 ملجاأ  ت�شكل  لأنها  �لأع�شاب  من  و�لتخل�ص  �شطحية  حر�ثة  �لرتبة  حر�ثة 

و�حل�شر�ت �ملختلفة.
• �لبقدون�ص 	 و�جل��زر  و�خل�ص  �ل�شبانخ  حما�شيل  لزر�عة  �لأر���ص  لتح�شري  مالئم  �ملوعد 

و�لفجل و�لب�شل �لأخ�شر و�لبازيالء.

اأخي مزارع احلبوب ال�ستوية

اأخي املزارع:
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زر�عة حديثة يف �لأردن ومن �ملحا�شيل �لت�شديرية �لو�عدة.	•
يزرع يف منطقة �لأغو�ر خالل �شهر ت�شرين �أول.	•

  عالمات الن�سج:
- �لو�شول �إلى �للون و�ل�شكل و�لقطر �ملميز لل�شنف.

- عدم تفتح �لقمم �لنامية.
- طول �لنمو�ت 20-25�شم فوق �شطح �لرتبة.

�لقطف بو��شطة �شكني حادة حتت م�شتوى �شطح �لرتبة.	•
�لتعبئة يف عبو�ت كرتونية حتجب �ل�شوء.	•
يخزن على درجة حر�رة �شفر -2م5 ورطوبة 95-100% ملدة 21 يومًا.	•

نذكرك باأهمية تنظيف �ل�شاحات �خلارجية للحظائر با�شتمر�ر ملنع تر�كم �لزبل و�متز�جه 
مبياه �لأمطار لأن هذ� يوؤدي �إلى �لتهاب �لأظالف و�لتهاب �ل�شرع.

يجب تاأمني كمية كافية من �لأعالف يف م�شتودع �ملزرعة.

• �للقاح يف 	 �لع�شل وحبوب  ليتمكن من تخزين كمية من  �لنحل عدة مر�ت متتالية  تغذية 
�ل�شتاء ولت�شجيع �مللكة على و�شع كمية من �لبي�ص تقوي �لطائفة يف �ل�شتاء.

• �لق�شبات 	 وحلم  �لفارو�  وحلم  �لأمريكية  �لنحل خا�شة عفن �حل�شنة  �أمر��ص  مكافحة 
�لذي ي�شيب �لنحل يف �ملناطق �لتي ل يوجد بها مرعى مع ��شتبد�ل �مللكات �ل�شعيفة.

• �لتاأكد من وجود كمية من �لع�شل لتغذية �لنحل وحبوب �للقاح.	
• ت�شنيف وحفظ �ل�شمع بدون ��شتعمال �لكيماويات.	

اأهم اأ�سباب انخفا�ض جودة زيت الزيتون الأردين:
عدم �لقطف يف �ملوعد �ملنا�شب.	•
ممار�شات خاطئة يف �لتعامل مع �لثمار �أثناء �لقطف و�لتعبئة و�لنقل و�لتخزين للثمار 	•

و�لزيت.
تاأخري وتكدي�ص �لثمار يف �شاحات �ملعا�شر.	•

الهليون )ا�سربج�ض(:

اأخي مربي الأبقار:

اأخي مربي النحل:
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متتاز �ملحاريث �حلفارة )�لزميلية( مبا يلي:
• �إمكانية تركيب �أنو�ع خمتلفة من �لأ�شلحة عليها كالأز�ميل للحر�ثة �لعميقة ورجل �لبطة 	

للتخل�ص من �لأع�شاب �ل�شارة.
• �شهولة �خرت�قها وقطع وتفتيت �لطبقات �ل�شفلية دون �أن تقلب �لرتبة �أو تخلطها	
• �ملحافظة على رطوبة �لرتبة وبقاء �شطحها م�شتويًا بعد �حلر�ثة.	
• عدم �حلاجة �إلى قدرة عالية جلرها و�شهولة �لرتكيب و�لفك و�لت�شغيل و�ل�شيانة مقارنة 	

باملحاريث �لأخرى.
• لهذ� كله فاإننا نن�شح با�شتخد�م �ملحارث �لإزميلية حلر�ثة �لرتبة �ل�شلبة قليلة �لأمطار 	

و�لأر��شي �ملنحدرة و�لأر��شي �لفقرية �لتي ترتكز خ�شوبتها يف �لطبقة �ل�شطحية وكذلك 
يف �لأر��شي �مللحية �لقابلة للزر�عة.

�حلر�ثة �ل�شطحية و��شتخد�م �ملحاريث �لإزميلية بدًل من �ملحاريث �لعميقة ي�شاهم يف �حلد 
من تدهور �ملر�عي.

اأخي املزارع:

اأخي مزارع البادية:
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• تنجح زر�عته يف �ملناطق �ملعتدلة �لباردة �لرطبة.	
• يحتاج لرتبة طينية جيدة �ل�شرف.	
• ين�شح بزر�عة �أكرث من �شنف يف �لب�شتان �لو�حد و�أف�شل 	

م�شافة زر�عة 4×5م.
• يحتاج لري خالل �ل�شنو�ت �لأولى من زر�عته فقط.	
• �لت�شميد �لنيرتوجيني �لز�ئد ي�شبب تاأخر �لن�شج.	
• ي�شتجيب لل�شماد �لبوتا�شي.	
• يحتاج لتقليم خفيف لإز�لة �لأفرع �مل�شابة و�ل�شعيفة و�مل�شابة.	
• من �لآفات �لتي تهاجم �أ�شجار �لكاكي ذبابة �لفاكهة و�لعنكبوت �لأحمر.	
• يقّدر حم�شول �ل�شجرة من 10-30كغم.	
• لالإ�شر�ع يف ن�شج �لثمار بعد قطافها وتقليل �لطعم �لقاب�ص.	
• تنفع �لثمار يف حملول �جلري مع �ملاء بن�شبة 1: 1 ملدة ثالثة �أيام.	
• تنقع �لثمار يف ماء د�فىء 35-40ْم ملدة 10-15 �شاعة.	

�لقطف �مللحي �شجرية هامة رعوية للجمال و�ملاعز و�لأغنام ت�شل ن�شبة �لربوتني يف �لنبات 
له �ملا�شية يف �ل�شتاء وبد�ية �لربيع، كما �أن �لنبات له فو�ئد عديدة  �جلاف حلو�يل 20% وتف�شّ

من ناحية طبية و�شناعية وي�شلح خ�شبة كوقود يف �ملناطق �ل�شحر�وية.
�لطرق  جو�نب  ت�شجري  وم�شاريع  �ملر�عي  تنمية  م�شاريع  يف  �مللحي  �لقطف  �شجرية  ت��زرع 
�أحيانًا يف م�شاريع �لتحريج وتنا�شبها �ملنحدر�ت و�لأودية  و�حلد�ئق �لعامة و�ملنزلية وتزرع 
ميكن  كما  �مللوحة.  ومتو�شطة  و�لكل�شية  و�لفقرية  �جلافة  و�لأر����ش��ي  �ملنخف�شة  و�ملناطق 

زر�عتها كاأ�شيجة خ�شر�ء �شريعة.

الكاكي

القطف امللحي

ت�سرين اأول - اأكتوبر
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• �شنف �شعري معتمد يف �لأردن.	
• �مل�شدر: �ملركز �لعربي لدر��شة �ملناطق �جلافة.	
• مت �عتماده عام 1987 بعد جتربته يف حمطات �ملركز �لوطني عام 1982.	
• متو�شط �لرتفاع �شعري ذو �شتة �شفوف.	
• لون �لبذور �أبي�ص م�شفر.	
• حجم �لبذور متو�شط.	
• يتعر�ص لالإ�شابة بالتفحمات.	
• ين�شح بزر�عته يف �ملناطق �لبعلية ذ�ت �ملعدل من �لأمطار 300-250.	

• �لتغذية �ل�شحيحة خري و�شيلة لوقاية �لقطيع من �ملر�ص.	
• ل ت�شع �ملعالف و�مل�شارب يف �أماكن موحلة و�أف�شح �ملجال لتغذية و�شرب كل �لأغنام معًا.	
• يف�شل تنظيف �حلظائر و�إز�لة �لروث �ملرت�كم عند خروج �لأغنام للرعي يف يوم م�شم�ص 	

)�ل�شم�ص مطهرة وقاتلة للجر�ثيم(.
• �عزل �لأغنام �ملري�شة حتى ل تكون م�شدر عدوى للقطيع.	
• �طلب م�شاعدة �لطبيب �لبيطري عند �حلاجة.	

)176 Acsad( 176 اأك�ساد

اأخي مربي املا�سية:
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يبد�أ �ملز�رعون يف �لأغو�ر يف هذه �لفرتة بزر�عة �لبندورة يف �لبيوت �لبال�شتيكية، و�لذبابة 
�لبي�شاء �آفة خطرة تهدد هذ� �ملح�شول ب�شبب نقلها ملر�ص جتعد و��شفر�ر �أور�ق �لبندورة 
�لفريو�شي �لذي �إن حدث يف مر�حل مبكرة يوؤدي �إلى خ�شارة كبرية يف �لإنتاج، لتاليف �أخطار 

هذه �لآفة نن�شحك مبا يلي:
• �لتاأكد من �أن �لأ�شتال خالية من �لإ�شابة وذلك بالتعامل عند �ل�شر�ء مع م�شتل موثوق به.	

• �إحكام �إغالق �لبيت �لبال�شتيكي ب�شا�ص ذو فتحات دقيقة ونن�شح هنا با�شتخد�م �ل�شا�ص 	
�لذي فتحاته 180فتحة/�شم2 لأن عر�ص �لذبابة �لبي�شاء 0.4ملم.

• �لزر�عة قم بر�ص مد�خل 	 �لأول بعد  �ل�شهر  �لبيت يف  �لبي�شاء د�خل  �لذبابة  عند ظهور 
�لبيت باأحد �ملبيد�ت �حل�شرية �ملتخ�ش�شة.

تو�سية الزراعات املحمية

اأخي مزارع اخل�سار:
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التقليم التجديدي ل�سجار الزيتون
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للح�شول على �إنتاج وفري من زر�عة �لقمح بعاًل نن�شح مبا يلي:
عدم زر�عة �لقمح بعاًل يف �ملناطق �لتي يقل فيها معدل هطول �لأمطار عن 300 ملم 	•

وزراعة القمح عفريًا اأي قبل �شقوط االأمطار.
حت�شري �لأر�ص با�شتعمال �ملحاريث �حلفارة ولي�ص �ملطرحية �أو �ل�شاج بهدف �ملحافظة 	•

على �لرطوبة يف �لرتبة.
�ختيار �لبذ�ر من �لأ�شناف �ملعتمدة لدى وز�رة �لزر�عة.	•
زر�عة من 10-12 كغم بذ�ر/ دومن با�شتعمال �لبذ�رة وعلى عمق 6-8�شم لتجنب �إنبات 	•

البذور بعد �شقوط اأمطار خفيفة.
مكافحة �لأع�شاب عري�شة �لأور�ق ورفيعة �لأور�ق.	•
�لزر�عة. وكذلك 	• �لأمونيوم )د�ب( عند  �إ�شافة 10كغم/ دومن �شماد فو�شفات ثنائي 

5كغم/ دومن يوريا يف مرحلة �لتفريع.

للح�شول على �إنتاج وفري من �ل�شعري بعاًل نن�شح مبا يلي:
• زر�عة �ل�شعري يف �ملناطق �لتي يقل فيها معدل �لأمطار عن 	

300ملم وين�شح بزراعة ال�شعري عفريًا قبل �شقوط االأمطار.
• �ختيار �شنف �لبذ�ر من �لأ�شناف �ملعتمدة من وز�رة �لزر�عة.	
• حر�ثة �لرتبة با�شتعمال �ملحاريث �حلفارة ولي�ص �ملطرحية 	

�أو �ل�شاج للمحافظة على رطوبة �لرتبة.
• 6-8�شم 	 عمق  على  �ل��ب��ذور  ل��زر�ع��ة  �ل��ب��ذ�ر�ت  ��شتخد�م 

لتجنب اإنبات البذور بعد �شقوط اأمطار خفيفة.
• زر�عة من 6-8كغم بذ�ر / دومن.	
• �لأمونيوم 	 ثنائي  فو�شفات  �شماد  دومن  10ك��غ��م/  �إ�شافة 

)د�ب( عند �لزر�عة.

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن

اأخي مزارع احلبوب ال�ستوية

اأخي مزارع احلبوب ال�ستوية
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لذ�  �لإنتاج.  �لعد�ص يزيد من  �لتبكري يف موعد زر�عة  �أن  �لزر�عية  �لعلمية  �لتجارب  �أثبتت 
فاإننا نو�شي بزر�عة �لعد�ص خالل �شهر ت�شرين �لثاين و�لن�شف �لأول من كانون �أول ونو�شي 

مبا يلي:
�أوًل: يف �ملناطق �لتي معدل �أمطارها �ل�شنوي ما بني 200-300ملم كمية �لبذ�ر �ملو�شى بها 

8كغم/ للدومن وتزرع �لبذور على عمق 9�شم يف �لرتبة.
ثانيًا: يف �ملناطق �لتي معدل �أمطارها �ل�شنوي ما بني 300-400ملم كمية �لبذ�ر �ملو�شى بها 

10كغم / للدومن وتزرع �لبذور على عمق 5-10�شم يف �لرتبة ح�شب �ل�شنف �ملزروع.
بها  �ملو�شى  �لبذ�ر  كمية  400ملم  من  �أكرث  �ل�شنوي  �أمطارها  معدل  �لتي  �ملناطق  يف  ثالثًا: 
كما  �مل��زروع.  �ل�شنف  �لرتبة ح�شب  على عمق 5-10�شم يف  �لبذور  وتزرع  للدومن  12كغم/ 

نو�شي بتعقيم �لبذور مببيد ح�شري قبل زر�عتها.

• �ل�شتمر�ر يف عملية حت�شري وجتهيز �لأر�ص للزر�عات  �جلديدة.	

• وقف بر�مج �لري عند هطول �لأمطار يف ب�شاتني �لفاكهة �ملروية.	

• حت�شري �لأ�شمدة �لع�شوية لإ�شافتها مع نهاية هذه �ل�شهر و�أ�شهر �ل�شتاء �لقادمة.	

• ��شتمر�ر �حلر�ثة �خلريفية.	

• �لثمار �ملت�شاقطة على �لأر�ص 	 للتخليل وجمع  �لزيتون �لأخ�شر �ملعد  ��شتمر�ر جني ثمار 
وكذلك �لثمار �مل�شابة على �لأ�شجار لع�شرها لوحدها.

• تقليم �أ�شجار �لزيتون �لتي مت قطف ثمارها وي�شمل هذ� �لتقليم �لأفرع �جلافة و�ملك�شورة 	
و�مل�شابة بالأمر��ص و�حل�شر�ت ويجب �إتالف خملفات عملية �لتقليم بعيدً� عن �ملزرعة.

• �لبحث عن ح�شرة حفار �شاق �لتفاح على �لأ�شجار �مل�شتبه بها من �لتفاح و�لأجا�ص.	

• �لتوقف عن �لتطعيم بالعني �لنائمة ل �شيما �إذ� هطلت �لأمطار بغز�رة.	

اأخي املزارع 

اأخي املزارع 
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للحد من �أ�شر�ر �لذباب �ملنزيل نن�شح مبا يلي:
• هذه 	 تغطية  بل  ورطبة  مك�شوفة  �أك��و�م  �شكل  على  )�لزبل(  �لطبيعي  �ل�شماد  و�شع  عدم 

�لأكو�م باأغطية بال�شتيكية �أو و�شع �ل�شماد يف �أكيا�ص حلني ��شتعماله.
• عدم نرث �ل�شماد �لطبيعي على وجه �لرتبة وريه لأن هذ� ي�شجع تكاثر �لذباب.	
• من 	 باأغطية  �لأث���الم  وتغطية  �ل��ري  بعملية  �لبدء  قبل  �لرتبة  مع  �ل�شماد  خلط  يجب 

�لبال�شتيك �لأ�شود )�ملل�ص( غري �ملثقوبة لرفع درجة �حلر�رة د�خلها وبالتايل منع �لذباب 
من �لتكاثر.

�إلى �رتفاع حر�رة �لرتبة وبالتايل حرق  �إلى �لرتبة يوؤدي  �إ�شافة �لزبل �لبلدي غري �ملختمر 
�جلذور �لدقيقة للنباتات كما تنت�شر بذور �لأع�شاب �ل�شارة �ملوجودة يف �لزبل غري �ملختمر 
يف مزرعتك وتنبعث �لغاز�ت و�لرو�ئح �لكريهة وتتكاثر �حل�شر�ت �لتي تزعج �ملو�طنني وتهدد 

�ل�شحة �لعامة.
لذ� فاإنه يجب �إ�شاف �لزبل �ملختمر نرثً� خالل �ل�شتاء وخلطه بالرت�ب مع �حلر�ص على عدم 
تقطيع جذور �لنباتات وكذلك عدم تاأخري خلط �لزبل بالرتبة لأكرث من يوم و�حد بعد نرثه 

لأن �لتاأخري يوؤدي �إلى فقد�ن ن�شف كمية �لنيرتوجني �ملوجودة يف �لزبل �ملختمر.

ن�سائح لتح�سري اخل�سار

لربة املنزل:
�جعلي طبقة �لتق�شري للخ�شار رقيقة ما �أمكن.	•

�لقطع �ل�شغري من �خل�شار تفقد حمتو�ها من �ملو�د �لغذ�ئية �أكرث من �لقطع �لكبرية.	•

•	.C ح�شري �خل�شر�و�ت قبل �لطبخ مبا�شرة ملنع فقد فيتامني

ويف�شل 	• �ملاء  يف  �لذ�ئبة  �لفيتامينات  تفقد  ل  حتى  طوياًل  �ملاء  يف  �خل�شار  تنقعي  ل 
غ�شلها مباء نظيف )�إذ� لزم �أحد �ملطهر�ت(.

اأخي املزارع 

اأخي املزارع 

اأخي املزارع 
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اأخي املزارع 

للح�شول على �أعلى ن�شب من زيت �لزيتون و�أف�شل نوعية نن�شحك مبا يلي:
قطف �لثمار بعد متام تلون �لثمار باللون �لأ�شود باأ�شبوعني.	•
ب�شبب 	• التايل  املو�شم  اإنتاج  من  يقلل  هذا  الأن  الثمار،  الإ�شقاط  االأ�شجار  �شرب  عدم 

تك�شري �لأفرع �لتي حتمل يف �ل�شنة �لقادمة، وجتريح �لثمار و�إ�شابتها بر�شو�ص تزيد 
من حمو�شة �لزيت �مل�شتخرج.

قطف �لثمار من �لأور�ق لأنها تك�شب �لزيت طعمًا مرً�.	•
عزل �لثمار �ملت�شاقطة و�لثمار �مل�شابة عن �لثمار �ل�شليمة لأنها تزيد يف ن�شبة حمو�شة 	•

�لزيت.
تعبئة �لثمار يف �شناديق تتخللها فتحات للتهوية حتى ل تتعفن.	•
��شم 	• �لع�شر،  تاريخ  �لزيتون،  �شنف  تبني  �لزيت  تنكة  على  بطاقة  بو�شع  ين�شح 

�ملع�شرة، ��شم �ملالك، ونن�شح بتخزين �لزيت يف خمازن جافة معتمة، باردة، جيدة 
�لتهوية ومعزولة عن �لرو�ئح و�مللوثات �لأخرى.

�ل�شتفادة من �لأمطار �ملبكرة يف حت�شري وجتهيز �لأر�ص للزر�عات �جلديدة وذلك 	•
�جلور  وحفر  �لأ�شجار  بني  �ل��زر�ع��ة  م�شافات  وتخطيط  وت�شويتها  �لأر���ص  بحر�ثة 

وحت�شري �لأ�شمدة �لع�شوية �ملختمرة لإ�شافتها عند �لزر�عة.
�جلروح 	• مو�قع  بطالء  ين�شح  كما  �ملزرعة،  خارج  �لزيتون  �أ�شجار  تقليم  نو�جت  حرق 

باملا�شتيك.
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• مطهرة 	 مبادة  �لتقليم  قبل  و�ملق�ص  كاملن�شار  و�لتقليم  �لق�ص  �أدو�ت  تعقيم  على  �عمل 
منا�شبة.

ميكنك �ملبا�شرة بزر�عة �لأ�شتال �شمن عبو�ت �إذ� توفرت مياه �لري وقت �لزر�عة كما نذكر 
ب�شرورة:

• خلط تربة �جلورة بالأ�شمدة �لع�شوية �ملختمر و�لن�شبة �ملالئمة 3: 1 تر�ب: �شماد ع�شوي.	
• DAP يف قاع �جلورة مع قليل من تر�ب 	 �أو �شماد �لد�ب  �إ�شافة �شماد �ل�شوبر فو�شفات 

�جلورة و�ل�شماد �لع�شوي �ملختمر.
• عدم �لزر�عة �إذ� كانت �لعبو�ت رطبة جدً�.	
• مر�عاة �أن تكون طعوم �لأ�شتال فوق �شطح �لأر�ص بحو�يل 10-15�شم و�أن يكون �لطعم 	

من جهة �لرياح �ل�شائدة.
• ت�شنيد �لأ�شتال بعد زر�عتها بقائم من جهة �لرياح �ل�شائدة.	
• �لتاأكد من �شغط �لرت�ب حول جذور �لنبات ويف�شل �لري مبا�شرة بعد �لزر�عة.	
• زر�عة �لأ�شجار �جلديدة يف �حلد�ئق �ملنزلية.	
• �إ�شافة �لأ�شمدة �لنيرتوجينية و�لفو�شفورية ح�شب �لكميات �ملو�شى بها للمناطق �ملطرية 	

�ملختلفة عند زر�عة �لقمح و�ل�شعري.
• ��شتمر�ر خدمة �لأ�شجار �ملثمرة د�ئمة �خل�شرة ومت�شاقطة �لأور�ق من �لأ�شناف �ملتاأخرة 	

ومن �أهم �خلدمات يف هذه �ملرحلة �حلر�ثة �ل�شطحية.

ن�شائح لتخزين �خل�شار:
•	.C خل�شر�و�ت �لورقية – ل تخزن لفرتة طويلة ب�شبب فقد�نها للماء وفيتامني�
�خل�شر�و�ت �جلذرية )كالبطاطا( تخزن يف مكان بارد ومظلم وجاف حتى ل ت�شاب 	•

بالعفن وي�شبح لونها �أخ�شرز
�لب�شل و�لثوم – يحفظ معلقًا بدون تكدي�ص بدرجة حر�رة �لغرفة.	•
�خليار و�لبندورة – يحفظ يف �لثالجة باأوعية مالئمة ولي�ص باأكيا�ص.	•

اأخي املزارع 

لربة املنزل:
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ال�سفة
ال�سنف

حور�ين 27دير عال 6�أك�شاد 65

�مل�شدر
�ملركز �لعربي

)موؤ�ش�شة �شمنت يف 
�ملك�شيك(

لبنانهجني حملي

طويلق�شري – متو�شطق�شري – متو�شططول �لنبات

متو�شط - متاأخرمبكرمبكرموعد �لت�شبيل

متو�شط – متاأخرمتو�شطمتو�شطموعد �لن�شج

عنربيعنربيعنربيلون �لبذور

متو�شطكبريمتو�شط – كبريحجم �لبذور

-ي�شاب مبر�ص �لأور�قي�شاب مبر�ص �شد�ء�لإ�شابة بال�شد�أ

معدل �مطار عايل 350-مناطق �لزر�عة
400ملم

�أمطار عالية )�أكرث من 
350ملم(

يالئم �ملناطق �لبعلية
يجود يف �ملناطق �لباردة 

)�أكرث من 350ملم(

• ت�شع �أنثى �لنعام �لبي�ص وعمرها ثالثة �شنو�ت.	
• ي�شتمر و�شع �لبي�ص ملدة �أربعني �شنة تقريبًا.	
• ت�شع �لأنثى من 50-80 بي�شة يف �ل�شنة.	
• يبلغ وزن �لبي�شة �لو�حدة نحو و�حد ون�شف كغم.	
• حتتاج بي�شة �لنعامة نحو 100 دقيقة ل�شلقها.	
• �لبي�شة �لو�حدة ت�شكل وجبة �شهية لأربع �أ�شخا�ص.	
• ي�شتخدم �لبي�ص يف �لزينة و�لديكور�ت �لفنية كما ميكن 	

��شتخد�مها ملنع �ل�شو�عق فوق �ملباين �ملرتفعة.

ميتاز �لزيت �لأردين يف �لعديد من �ل�شفات �ملذ�قية و�حل�شية �ملرغوبة لدى �مل�شتهلك �ملحلي 
و�لأوروبي فالر�ئحة ثمرية طيبة و�ملذ�ق حلو مع مر�رة وحدة ب�شيطة يرغبها �لذو�قون لزيت 

�لزيتون.

بي�ض النعام

اأخي املواطن:

ت�سرين ثاين - نوفمرب

اأ�سناف معتمدة من القمح يف الأردن



 دليل املزارع ال�سنوي  2011

135

زراعة احلم�ضاأخي املزارع 

�أثبتت �لتجارب �لعلمية �لزر�عية �أن �لتبكري يف موعد زر�عة �حلم�ص يزيد من �لإنتاج. لذ� 
فاإننا نو�شي بزر�عة �حلم�ص خالل �شهر كانون �لأول �شريطة ��شتخد�م بذور �أ�شناف مقاومة 

ملر�ص �للفحة ونو�شي مبا يلي:
�أوًل: يف �ملناطق �لتي معدل �أمطارها �ل�شنوي ما بني 300-400ملم كمية �لبذ�ر �ملو�شى بها 

8كغم/ للدومن وتزرع �لبذور على عمق 10-15�شم يف �لرتبة.
بها  �ملو�شى  �لبذ�ر  كمية  �ل�شنوي عن 400ملم  �أمطارها  يزيد معدل  �لتي  �ملناطق  ثانيًا: يف 

10كغم / للدومن وتزرع �لبذور على عمق 10-15�شم يف �لرتبة.

اأخي املزارع:

�ملر�شد �لزر�عي �شديقك �لويف ل ترتدد يف ��شت�شارته
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قال تعالى:
“وجعلنا من املاء كل �سيء حي”

�ضدق اهلل العظيم

�لأمطار؟  �لن�شر�ت �جلوية عن كميات  ن�شمعها يف  �لتي  �لأرقام  تعني  تعلم ماذ�  هل 
وكيف ميكن فهمها ب�شهولة؟

مثال )1(: معدل �لأمطار ملنطقة ما 350ملم يعني توقع ت�شاقط 350مرت مكتب من 
مياه �لأمطار على �لدومن �لو�حد وعليه فاإن ت�شجيل رقم حقيقي 395ملم من �لأمطار 
هذه  من  �لو�حد  �ل��دومن  ح�شول  يعني  �ملنطقة  هذه  يف  ما  ملو�شم  تر�كمي  كمجموع 

�ملنطقة على 395مرت مكعب من مياه �لأمطار.
هذ�  26ملم،  مادبا  يومني يف حمافظة  �ملت�شاقطة خالل  �لأمطار  مثال )2( جمموع 
يعني ح�شول �لدومن �لو�حد من �أر�ص �ملحافظة على 26مرت مكعب من مياه �ل�شماء 

�ملباركة .
جلمع �أكرب كمية من مياه �لأمطار ، يجب حر�ثة �لأر�ص ومنع �جلريان �ل�شطحي للمياه 
�أو �شكل هالل مو�جه  ما �مكن. كما ميكن عمل جور حول �لأ�شجار على �شكل د�ئرة 

مليالن �لأر�ص .

��شتنادً� ملا �شبق فاإنه ميكنك تخزين نحو 50م3 من مياه �لأمطار �شنويًا عن �شطح بيت 
م�شاحته 200م2 )�إذ� كان معدل �لأمطار �ل�شنوي يف منطقتك 300ملم(.

اأخي املزارع 

اأخي املزارع 

اأخي املزارع:

واأنت اأخي املواطن:
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مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء نن�سح مبا يلي:
• �لرياح وبفرتة مالئمة من حيث 	 فح�ص �خلاليا يف �لظروف �جلوية �ملالئمة بعيدً� عن 

درجات �حلر�رة.

• توفر ر�شيد من �لع�شل و�للقاح يف كل خلية )4 بر�ويز ممتلئة( مبا يعادل 6-8كغم تقريبًا.	

• �لتاأكد من �شالمة �مللكة وقدرتها على و�شع �لبي�ص.	

• منع �ملياه من �لو�شول لد�خل �خللية و�لتاأكد من �لتهوية و�لتدفئة �ملنا�شبني.	

• �لتاأكد من تغطية �لنحل للرب�ويز �ملوجودة و�إز�لة �لز�ئد منها.	

• جتميع �خلاليا �لتي يغطي نحلها 5-6 بر�ويز يف خلية و�حدة ومبعدل كل خليتني �شعيفتني 	
يف خلية و�حدة مع عزلهما عن بع�شهما بحاجز خ�شبي يف�شل بينهما.

• �شم �خلاليا �ل�شعيفة و�لتي نحلها �أقل من )5-6( بر�ويز.	

• معاجلة �لأمر��ص و�لآفات �لتي ت�شيب �لنحل.	

•  حماية �خلاليا من �أثر درجات �حلر�رة �ملنخف�شة.	

مو�سم ت�ستية النحلاأخي املزارع 
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عدم �لعتماد على مبيد و�حد حتى و�إن �أثبت فعالية عالية يف �لق�شاء على �لآفة وذلك لعدم 
ظهور �شفة �ملناعة لهذ� �ملبيد خالل فرتة ق�شرية. عدم خلط مبيدين ح�شريني ملكافحة �آفة 

معينة �إل يف حالة و�حدة وهي عدم فعالية �أي منهما على �نفر�د.
قبل �ختيار �ملبيد تاأكد من فعالية �ملبيد ون�شبة ��شتخد�مه لأن ذلك يوؤثر على �لكلفة وكذلك 

فرتة �لأمان له وتاأثريه على �لأعد�ء �حليوية و�لنحل �لطنان.
نن�شح د�ئمًا باإ�شافة حام�ص �إلى حملول �لر�ص حتى نقلل من قلويتها وكذلك �إ�شافة مادة 

ل�شقة ونا�شرة لنزيد من فعالية �ملبيد.
معظم �حل�شر�ت تتو�جد على �ل�شطح �ل�شفلي لالأور�ق لذلك تاأكد �أن طريقة �لر�ص منا�شبة 

وت�شمن و�شول رذ�ذ �ملبيد �إلى �ل�شطح �ل�شفلي للورقة.

اأخي مزارع اخل�سار

اأخي املزارع

مر�ص �شل �لزيتون من �لأمر��ص �لبكتريية �ملنت�شرة ب�شكل كبري يف �لردن وي�شاعد على 
�نت�شار �ملر�ص �رتفاع �لرطوبة �لن�شبية مع �عتد�ل درجة �حلر�رة خالل ف�شلي �خلريف 
و�لربيع وكذلك �ملمار�شات �لزر�عية �خلاطئة للمز�رع مثل ��شتخد�م �لع�شي يف �لقطاف 

وعدم تعقيم �أدو�ت �لتقليم وغريها.
�ملبيد�ت  و��شتعمال  باأول  �أوًل  �ل�شابة  �عر��ص  عليها  تظهر  �لتي  �لفرع  باإز�لة  ين�شح 
�أو  �أي عامل من عو�مل خد�ص  يتوقع فيها  �لتي  �لأوقات �حلرجة  �لنحا�شية يف  �لفطرية 

جرح �لأفرع.

تو�سية الزراعات املحميةاأخي املزارع 
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تقنية 
الت�سميد بالري

توفري يف املياه وال�سمدة

اأخي املزارع:

دخلت هذه �حل�شرة �إلى �لأردن يف نهاية عام 2009 و�نت�شرت ب�شكل كبري بجميع مناطق 
�ل�شحر�وية  و�ملناطق  �ملفرق  من  كل  يف  ج��دً�  عالية  خ�شائر  وم�شببة  �لبندورة  زر�ع��ة 

�جلنوبية.
يو�شى با�شتخد�م �مل�شائد �لفريمونية �ملائية ملر�قبة دخول �حل�شرة وكثافتها يف �حلقل 
للعثة بو��شطة  وبالتايل حتديد �لوقت �لأن�شب للمكافحة من خالل �ل�شطياد �جلماعي 

�مل�شائد �لفريمونية �ملائية مبعدل 2 م�شيدة لكل دومن و��شتعمال �ملبيد�ت �ملتخ�ش�شة.

عثة �سانعات الأنفاق على البندورة

ت�سرين ثاين - نوفمرب
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للحد من �أخطار دودة �لزرع نن�شح مبا يلي:
• ��شتخد�م دورة زر�عية ثالثية )قمح، كر�ب، بقوليات(.	
• حر�ثة عميقة خالل �أ�شهر �ل�شيف بعمق 15-25�شم.	
• عدم تكر�ر زر�عة �لقمح �أو �ل�شعري يف �حلقول �لتي ظهرت بها �لإ�شابة يف �ملو�شم �ل�شابق.	
• مكافحة �لأع�شاب و�لتخل�ص من بقايا �ملحا�شيل �ل�شابقة.	
• �لق�شاء على هذه 	 �لر�ص باملبيد�ت �جلهازية يف �ملر�حل �ملبكرة من �لإ�شابة ي�شاعد يف 

�لآفة.
• ��شت�شارة �أخ�شائي �لوقاية �أو �ملر�شد �لزر�عي.	

متتاز �ملحاريث �حلفارة )�لزميلية( مبا يلي:
• �إمكانية تركيب �أنو�ع خمتلفة من �لأ�شلحة عليها كالأز�ميل للحر�ثة �لعميقة ورجل �لبطة 	

للتخل�ص من �لأع�شاب �ل�شارة.
• �شهولة �خرت�قها وقطع وتفتيت �لطبقات �ل�شفلية دون �أن تقلب �لرتبة �أو تخلطها	
• �ملحافظة على رطوبة �لرتبة وبقاء �شطحها م�شتويًا بعد �حلر�ثة.	
• عدم �حلاجة �إلى قدرة عالية جلرها و�شهولة �لرتكيب و�لفك و�لت�شغيل و�ل�شيانة مقارنة 	

باملحاريث �لأخرى.
• لهذ� كله فاإننا نن�شح با�شتخد�م �ملحارث �لإزميلية حلر�ثة �لرتبة �ل�شلبة قليلة �لأمطار 	

و�لأر��شي �ملنحدرة و�لأر��شي �لفقرية �لتي ترتكز خ�شوبتها يف �لطبقة �ل�شطحية وكذلك 
يف �لأر��شي �مللحية �لقابلة للزر�عة.

اأخي املزارع 

اأخي املزارع 

اأخي مزارع احلبوب:

اأخي املزارع:

�لهاتف �لإر�شادي 4725071 ي�شلك بالأخ�شائي يف 
�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي

اأخي املزارع – اأخي املواطن

كانون اأول - دي�سمرب
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ملو�جهة ف�شل �ل�شتاء بربده �ل�شديد و�أمطاره وثلوجه نن�شح مبا يلي:
• �لتاأكد من �شالمة عمل �حلا�شنات ونظافتها وخلوها من �لغبار و�لحتفاظ باأ�شطو�نات 	

غاز �إ�شافية ل�شمان توفري �لتدفئة �ملنا�شبة.
• زيادة �شمك �لفر�شة و�لتاأكد من ��شتمر�ر جفافها مع ��شتمر�ر عملية تقليب �لفر�شة.	
• تفقد �أ�شقف �لربك�شات و�إغالق �لثقوب �ملوجودة مع �لتاأكد من عدم وجود ثغر�ت وفتحات 	

يف �لربك�شات توؤدي �إلى ت�شرب �ملاء �إلى �لد�خل.
• باإ�شافة 2كغم زيت فول 	 �ل�شتاء وذلك  تتنا�شب مع برودة �جلو يف  �إعد�د خلطات علفية 

�شويا لكل طن من �لعلف وتخفي�ص �لربوتني مبعدل %1.
• ��شتمر�ر مر�قبة �لتهوية يف �لربك�شات ملنع زيادة �لرطوبة مع مر�عاة توفري �لهو�ء �لنقي 	

وجتنب �لتيار�ت �لهو�ئية �لباردة و�لتاأكد من �إحكام �إغالق �ل�شبابيك بال�شتائر �أو �لأغطية 
�لأخرى مع مر�عاة �لتهوية �جليدة.

• حفظ وتخزين �لأعالف يف م�شتودعات �لأعالف ب�شكل جيد لرفع �ملو�د �لعلفية �ملكي�شة 	
على قو�عد خ�شبية و�إبعادها عن جدر�ن �مل�شتودع �ملعر�شة للرطوبة مع �لتاأكد من عدم 
�لربية  �لطيور  دخول  عدم  من  و�لتاأكد  �لأعالف  م�شتودع  يف  �لذرة  حلفرة  �ملياه  ت�شرب 

و�جلرذ�ن �إلى م�شتودع �لأعالف.
• توفري وتخزين �أعالف �إ�شافية ل�شمان توفري �لتغذية للدو�جن وحت�شبًا لأي طارىء �أثناء 	

ف�شل �ل�شتاء.
• معزولة 	 خز�نات  و�شع  يجب  كما  �لربك�شات  �إلى  و�ملوؤدية  �ملك�شوفة  �ملياه  مو��شري  تغطية 

ل�شمان �شرب �لطيور ملياه د�فئة ن�شبيًا.
• �إز�لة �لثلوج عن �أ�شقف �لربك�شات.	
• �إجر�ء �شيانة عامة للربك�شات و�ملباين.	

اأخي مربي الدواجن:

كانون اأول - دي�سمرب
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�ل�شديد  ب���ربده  �ل�شتاء  ف�شل  ملو�جهة 
وثلوجه نن�شح مبا يلي:

• يف 	 �لأع���الف  من  كافية  كمية  تاأمني 
م�شتودع �ملزرعة.

• �إدخال �لأبقار �إلى �لإ�شطبالت �ملغلقة 	
�لربد  �أوق��ات  يف  �ملظللة  �حلظائر  �أو 

�ل�شديد و�ملطر و�لثلوج.
• حماية �ملو�ليد و�لعجول �لر�شيعة من �لتيار�ت �لهو�ئية وو�شعها يف �أماكن جافة ونظيفة.	
• تنظيف �ل�شاحات �خلارجية من �لروث و�شرف مياه �لأمطار �ملتجمعة فيها.	
• فح�ص �شروع �لأبقار وبخا�شة �حلالبة للتاأكد من خلوها من �لتهاب �ل�شرع.	
• تنظيف �لأبقار �حلالبة جيدً� و�إز�لة �لأو�شاخ �لعالقة بها وتنظيف �ل�شرع قبل �حلالبة.	
• �إجر�ء �شيانة للحظائر و�ملباين وماكينات �حلالبة.	

اأخي مربي الأبقار

اخي املزارع

للتقليل ما �مكن من �أ�شر�ر �ل�شقيع يرجى �إتباع �لتو�شيات �لتالية:
منطقة . 1 يف  خا�شة  لل�شقيع  �ملعر�شة  �لأماكن  يف  �حل�شا�شة  �ملحا�شيل  زر�ع��ة  جتنب 

�لأغو�ر �ل�شمالية مثل �ملناطق �ملنخف�شة. و�ملحا�شيل �لأكرث ح�شا�شية لل�شقيع هي �ملوز 
و�لبطاطا  و�لفلفل  و�لبندورة  و�لكو�شا 

و�لباذجنان. 
تاأخري موعد �لزر�عة . 2
و�لإر�شاد�ت . 3 �جلوية  �لن�شر�ت  متابعة 

�ل�شادرة من �جلهات �ملعنية 
هذه . 4 خالل  �مكن  ما  �لنباتات  تغطية 

�لغطية  �إ���ش��ت��خ��د�م  ويف�شل  �ل��ف��رتة 
مزدوجة �لطبقات

�ملحمية . 5 �لبيوت  د�خل  �لنباتات  تدفئة 
طريق  عن  �ملك�شوفة  �لزر�عات  يف  �و 

عمل حفر يو�شع فيها جفت �لزيتون وحرقه. 
�لري و�لت�شميد �ملنا�شبني . 6

كانون اأول - دي�سمرب
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ملو�جهة ف�شل �ل�شتاء بربده �ل�شديد و�أمطاره وثلوجه نن�شح مبا يلي:
• تاأمني كمية من �لأعالف يف م�شتودعات �أو �أماكن حممية من �لأمطار.	
• حماية مو�ليد �لأغنام من �لتيار�ت �لهو�ئية �لباردة.	
• �إدخال �لأغنام �إلى �حلظائر �ملغلقة �أو �ملظللة يف �أوقات �لربد �ل�شديد و�لأمطار و�لثلوج.	
• فح�ص �لأغنام للتاأكد من خلوها من �لأمر��ص وبخا�شة �لتهاب �ل�شرع.	
• تنظيف �شروع �لأغنام قبل �حلالبة.	
• تنظيف �ل�شاحات �خلارجية و�شرف مياه �لأمطار منها يف مز�رع �لأغنام �أما يف �لرتبية 	

�ملتنقلة فيف�شل تغيري مكان �لأغنام من فرتة لأخرى للمحافظة على نظافة �لأغنام.
• �إجر�ء �شيانة للحظائر و�ملباين و�أدو�ت �حلالبة.	

• 	

• �شنويًا مع 	 �ملثمرة ومبعدل 2-5طن/ دومن  �ملتخمرة لالأ�شجار  �لع�شوية  �لأ�شمدة  �إ�شافة 
مر�عاة �لبتعاد عن �شاق �ل�شجرة مب�شافة من 30-50�شم ح�شب عمر �ل�شجرة، ونذكر 
وكذلك  �لنباتات  تقطيع جذور  على عدم  �حلر�ص  مع  �لرتبة  مع  �ل�شماد  ب�شرورة خلط 
عدم تاأخري خلط �لزبل بالرتبة �أكرث من يوم و�حد بعد نرثه حتى ل يفقد �لعنا�شر �لهامة 

�لد�خلية يف تركيب �ل�شماد.
• ��شتمر�ر �لتح�شري و�لتجهيز لزر�عة �لأ�شجار �ملثمرة وكذلك م�شد�ت �لرياح كما ميكن 	

�لتح�شري لزر�عة �لأ�شتال �ل�شلت.
• تفقد ثمار �لزيتون بعد قطافها و�حر�ص على عدم دخول �ملياه �إلى �لأكيا�ص �ملعباأة بالزيتون 	

وكذلك �إلى مو�قع حفظه ل �شيما بعد هطول �لأمطار.

ل

• تغذية طو�ئف �لنحل باملحاليل �ل�شكرية وحبوب �للقاح وتفقد �خلاليا و�لتاأكد من عدم 	
وجود رطوبة �أو �شوء تغذية.

اأخي مربي الأغنام:

اأخي املزارع:

مربي النحل:
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• و�شيلة 	 خري  �ل�شحيحة  �لتغذية 
لوقاية �لقطيع من �ملر�ص.

• يف 	 و�مل�����ش��ارب  �ملعالف  ت�شع  ل 
�ملجال  و�أف�شح  موحلة  �أم��اك��ن 
لتغذية و�شرب كل �لأغنام معًا.

• و�إز�لة 	 يف�شل تنظيف �حلظائر 
�ل����روث �مل���رت�ك���م ع��ن��د خ��روج 
م�شم�ص  يوم  يف  للرعي  �لأغنام 
)�ل�����ش��م�����ص م��ط��ه��رة وق��ات��ل��ة 

للجر�ثيم(.
• �عزل �لأغنام �ملري�شة حتى ل تكون م�شدر عدوى للقطيع.	
• �طلب م�شاعدة �لطبيب �لبيطري عند �حلاجة.	

• و�ل�شكر 	 �لطحني  يخزن  وكذلك  و�لأرز  و�لفول  و�لعد�ص  كالقمح  �جلافة  �حلبوب  تخزن 
�أو�ين  �لغرفة يف مكان جاف معتدل �حلر�رة ويف�شل تعبئتها يف  و�مللح يف �ملنزل يف جو 
فتخزن  و�لدهون  �لزيوت  �أما  �أغطية حمكمة،  وذ�ت  �لبال�شتيك  نظيفة جافة متامًا من 
يف �ملنزل يف �أوعية زجاجية ذ�ت �أغطية حمكمة ويجب عدم تعري�شها للهو�ء �أو �حلر�رة 

�لعالية �أو �ل�شوء حتى ل تف�شد.

اأخي مربي املا�سية:

لربة املنزل:

اخي املزارع

يوؤدي  �إنخفا�ص درجات �حلر�رة وحدوث �ل�شقيع �لى خ�شائر �إقت�شادية لعدد كبري من 
�ملز�رعني خا�شة مز�رعي �خل�شار و�ملوز يف منطقة �لأغ��و�ر، وقد  قام �ملركز �لوطني 
على  لل�شقيع جمانا  �ملبكر  �لإنذ�ر  �أجهزة  من  بتوزيع عدد  �لزر�عية  و�لإر�شاد   للبحث 
عدد من �ملز�رعني يف منطقة �لأغو�ر بحيث تقوم هذه �لأجهزة باإ�شد�ر �إنذ�ر �شوتي يف 

�ملز�رع عند �إنخفا�ص درجات �حلر�رة عن 3 درجات مئوية.  

كانون اأول - دي�سمرب
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تتحمل �شجرة نخيل �لبلح �مللوحة �لعالية و�حلر�رة �لعالية وتنجح زر�عتها يف �أنو�ع خمتلفة 
�ل�شنة  يف  �قت�شاديًا  �إنتاجًا  وتعطي  �خلام�شة  �ل�شنة  يف  �إنتاجها  �ل�شجرة  وتبد�أ  �لرتبة  من 
�لثامنة قد ميتد عمرها �لإنتاجي �إلى مائة عام ونن�شح بزر�عة نخيل �لبلح يف مناطق �لأغو�ر 
وحو�ص ومنطقة �لعقبة. �أخ�شائي نخيل �لبلح يف �ملركز �لوطني ي�شاعدك يف �ختيار �لأ�شناف 

�ملالئمة ملنطقتك.

• كمادة 	 ي�شتعمل  و�لربيع.  �ل�شتاء  ف�شلي  خالل  �لأردين  للم�شتهلك  حمببة  خ�شار  �خل�ص 
غذ�ئية طازجة وهذ� يوفر للم�شتهلك �لفائدة �لكاملة نظرً� لحتو�ء �خل�ص على �لأمالح 

�ملعدنية و�لأحما�ص �لع�شوية و�لفيتامينات.
• يفيد �خل�ص يف حماية �لأوعية �لدموية ومع ت�شلب �ل�شر�يني و�إخر�ج �لكل�شرتول من �لدم 	

عالج  يف  ويفيد  لالأع�شاب  م��ه��دىء  وه��و 
�لأرق.

• �أهمها 	 �لأردن  يف  متعددة  مناطق  يف  يزرع 
حمافظة جر�ص.

• �لع�شوية 	 باملو�د  لرتبة خ�شبة غنية  يحتاج 
ع�شوية  �أ���ش��م��دة  لإ���ش��اف��ة  ب��ح��اج��ة  ف��ه��و 
للت�شميد  ي�شتجيب  ك��م��ا  �ل���زر�ع���ة  ق��ب��ل 

�لنيرتوجيني.
• ين�شح بقطف حم�شول �خل�ص يف �ل�شباح 	

ويحذر من قطفه بعد �شقوط االأمطار مبا�شرة اأو يف االأجواء احلارة.
• يحفظ يف �لثالجة دون غ�شل بعد لفه بالورق �ملالئم لأيام قليلة.	

اأخي املزارع:

اخل�ض

اأخي املزارع
يوؤدي �شقوط االأمطار خا�شة يف مزارع احلم�شيات يف منطقة االأغوار اإلى ا�شفرار اأوراقها 
نتيجة لذوبان �أمالح �لكال�شيوم من �ملنطقة �ملحيطة بجذور �لأ�شجار مما يوؤدي �إلى �رتفاع 
م�شتوى �مللوحة ودرجة �حلمو�شة pH حيث ت�شبح �لرتبة �أكرث قاعدية لذلك ين�شح بري 

�لأ�شجار عند توقف هطول �لأمطار.
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عند �شر�وؤك �أ�شتال �لزيتون لزر�عتها يف مزرعتك نن�شحك مبا يلي:
• �أن ل يقل طولها عن 40�شم ول يزيد عن مرت و�حد.	
• �أن يكون بعمر 1-2 �شنة وغ�شة.	
• �أن تكون جذورها غري ملتفة غري خمرتقة للعبوة.	
• مالحظة عدم وجود تدرنات �أو عقد على �شاق �لغر�شة.	

وي�شرتط يف كافة الغرا�ض اأن توجد عليها بطاقة مدّون عليها النوع وال�شنف واالأ�شل ومكان 
�لإنتاج و�أن ت�شرتى من م�شاتل مرخ�شة وموثوقة مبوجب فاتورة من �لبائع.

• عند زر�عة �شتلة �لعنب �ملطعمة نقوم بتقليمها بعد �لزر�عة مبا�شرة بحيث نرتك برعمني 	
�لرت�ب حولها  �ل�شتلة يف �جلورة ونردم  �لطعم ثم ن�شع  �أو عينني( فقط على  )عقدتني 
بحيث تبقى منطقة �لتطعيم و�لربعمان فوق م�شتوى �شطح �لرتبة ثم نغطي نقطة �لتطعيم 
و�لربعمني برت�ب ناعم وجاف ويف �لربيع نزيل هذ� �لرت�ب ونك�شف نقطة �لتطعيم بحذر 

�شديد ونعمل على �إز�لة �جلذور تكونت عند نقطة �لتطعيم �أثناء �لتغطية بالرت�ب.
• �لتح�شري لعمليات تطعيم �لعنب على �لأ�شول �لربية وتعقيم �لغرف )�حلا�شنات(، تعقيم 	

�أدو�ت �لتطعيم، حت�شري برك �أو �أحو��ص �لدفن لالأ�شول و�لأ�شناف و�إذ� توفرت �لأ�شول 
و�ملطاعيم من مناطق باردة فيمكن �ملبا�شرة بالتطعيم يف هذ� �لوقت.

اأخي مزارع الزيتون:

اأخي مزارع العنب:
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لتجنب �نت�شار �لأمر��ص و�حل�شر�ت على �لأ�شجار �ملثمرة يف �ملو�شم �لقادم يجب �لقيام 
بالإجر�ء�ت �لتالية:

�لتخل�ص من بقايا �لثمار �مل�شابة و�ملتو�جدة على �لأ�شجار عن طريق جمعها وحرقها.	•
جمع �لأور�ق و�لثمار �ملت�شاقطة على �لأر�ص وحرقها.	•
لالأمر��ص 	• ملجاأ  ت�شكل  لأنها  �لأع�شاب  من  و�لتخل�ص  �شطحية  حر�ثة  �لرتبة  حر�ثة 

و�حل�شر�ت �ملختلفة.

�إ�شافة دفعة من �لأ�شمدة �لكيماوية بطيئة �لذوبان مثل �مليكافوز �أو �لد�ب يف ب�شاتني 	•
�لزر�عة �ملطرية �أو يف ب�شاتني �لدر�ق و�لتفاح و�لزيتون و�لعنب يف �ملناطق �لغورية.

�شيانة �شبكات �لري وتخزين �لأجز�ء �لتي ميكن فكها يف خمزن حلني �نتهاء مو�شم 	•
�ل�شتاء.

غ�شل �لطرق و�ل�شاحات حول �آبار �جلمع متهيدً� ل�شتقبال �أمطار �ل�شتاء.	•

�لرتبة �لزر�عية هي عبارة عن �جلزء �ل�شطحي �مل�شتخدم يف �لزر�عة وعليه يجب حت�شريها 
للزر�عة عن طريق تفكيك �لرتبة ومن فو�ئدها ما يلي:

حتويل �لأر�ص �ملتما�شكة �إلى تربة مفككة.
تهوية �لرتبة حيث �أنها ت�شمح بدخول �لهو�ء �إلى �لرتبة لنمو �لنبات.

تعمل �حلر�ثة على جعل �لرتبة �أكرث قابلية لمت�شا�ص �ملاء وعلى �لتقليل من تبخريه.
تك�شري �لطبقة �ل�شماء مما ي�شاعد جذور �لنباتات على �خرت�ق �لرتبة وت�شريف �ملاء �لز�ئد.

�إبادة �لأع�شاب �ل�شارة للنبات.
تن�شيط �لبكترييا و�لأحياء �لأخرى �ملفيدة للنبات.

اأخي املزارع
من  حتد  �ملنحدرة  �لأر����ش��ي  يف  و�مل�شاطب  و�لرت�بية  �حلجرية  �ل�شال�شل  �إن�شاء 

�جنر�ف �لرتبة وحتافظ على رطوبة �لأر�ص.

اأخي املزارع:

فوائد احلراثة
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ا�ستعمالت املحاريث املختلفة

ي�شتعمل �ملحر�ث �حلفار يف:
• �لأر��شي �لقلوية و�مللحية حيث ل يعمل على قلب �لرتبة �ل�شطحية �إلى باطن �لأر�ص.	
• �لأر��شي �لتي ترتكز خ�شوبتها على �شطح �لأر�ص.	
• االأرا�شي التي متتاز مبعدل �شقوط اأمطار قليلة حيث اأنها تعمل على املحافظة على رطوبة 	

�لرتبة �لالزمة لغذ�ء �ملحا�شيل.

• �ل�شفر�ء �خلالية من 	 و�لأر��شي  �لطينية  �لأر��شي  �لنوع من ملحاريث يف  ي�شتخدم هذ� 
�لأمالح.

• ي�شتخدم �ملحر�ث �لقر�شي يف �لأر��شي �شديد �ل�شالبة و�لأر��شي �لتي تكرث بها �حلجارة 	
وجذور �لنباتات.

• ل ين�شح با�شتخد�م هذ� �لنوع من �ملحاريث يف �لأر��شي �ملنحدرة ملنع �جنر�ف �لرتبة. 	
كما �أن �لأر��شي �ملنحدرة يت�شبب يف �نقالب �جلر�ر.

• ال ين�شح با�شتخدامها يف املناطق معدالت �شقوط االأمطار فيها قليلة.	

اأخي مربي الدواجن:

من اأهم اأعرا�ض مر�ض “اأنفلونزا الطيور”
خمول �لطيور وفقد�ن �شهيتها.	•
�نخفا�ص حاد يف �إنتاج �لبي�ص.	•
ق�شرة �لبي�ص �خلارجية لينة وطرية ن�شبيًا.	•
تورم �لوجه و�لعرف و�لدليات )ي�شبح لونها �أزرق(.	•
�إفر�ز�ت من �لأنف و�لفم.	•
�لتهاب ملتحمة �لعينية.	•
نفوق مفاجىء للقطيع باأكملها )قد ي�شل %100(.	•

املحراث احلّفار

املحراث القالب )املطرحي والقر�سي(
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• �للون 	 حيث  من  لل�شنف  ممثلة  طازجة  غ�شة  تكون  �أن  �جليدة:  �خليار  ثمار  مو��شفات 
و�ل�شكل و�لطعم وخالية من �لر�ئحة �لغريبة ويرت�وح طولها 15-20�شم للت�شدير و10-

15�شم لالأ�شو�ق �ملحلية خالية من �لإ�شابات وحتتفظ بعنق ل يتجاوز طوله 3�شم.
• تعباأ روؤو�ص �خل�ص يف �أقفا�ص خ�شبية ذ�ت فتحات و��شعة للتهوية وتبطن �ل�شناديق بورق 	

م�شاد للرطوبة ثم تو�شع �لروؤو�ص ب�شكل �أفقي وتغطى بالورق �خلا�ص.
• تزرع �أ�شتال �لزعرت يف �لأر�ص �لد�ئمة يف �لفرتة من بد�ية �لربيع حتى نهاية �خلريف مع 	

جتنب زر�عتها يف �أيام �ل�شقيع.
• عند تخزين ثمار �لزيتون �خل�شر�ء 	

�حلر�رة  درجة  تنخف�ص  ل  �أن  يجب 
ت�شاب  ل  حتى  �ملئوي  �ل�شفر  �إل��ى 

�لثمار باأ�شر�ر �لربودة.
• �لنمو 	 مكتمل  �لأخ�شر  �مل��وز  يتحمل 

يتحمل  بينما  يوم   14 ملدة  �لتخزين 
�ملوز �لنا�شج �لتخزين ملدة 1-4 �أيام 
فقط حتت ظروف �حلر�رة �لعادية.

الفطرية يف  االأمرا�ض  م�شاكل  وتبداأ  وا�شح  ب�شكل  احل�شرات  ن�شاط  يقل  الفرتة  خالل هذه 
�لزر�عات �ملحمية يف و�دي �لأردن.

�لبيت  د�خل  �آفة  وجود  و�إن حدث  وقائي  ب�شكل  مبيد�ت ح�شرية  لر�ص  يوجد مربر  ل  لذلك 
�لبال�شتيك فغالبًا ما تكون خفيفة ومركزة يف منطقة معينة. وهنا ل بد من مر�قبة منطقة 
�لإ�شابة با�شتمر�ر فاإن تز�يدت نن�شح بر�ص منطقة �لإ�شابة فقط، �أما �إذ� كانت ل تتز�يد 
فيمكن �لنتظار و�ل�شتفادة من �لظروف �ملناخية �ل�شائدة يف هذه �لفرتة للحد من �لإ�شابة.

اإر�سادات ت�سويقية:

تو�سية الزراعات املحمية:

اأخي مزارع اخل�سار:
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يوم ال�سجرة يوم ولء وعطاء
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ل�سيانة اجلرار الزراعي

قبل �لبدء بت�شغيل �جلر�ر تاأكد من وجود ماء �لروديرت و�لزيت يف �ملحرك و�إ�شافة �ملاء 	•
و�لزيت �إذ� لزم �لأمر �إلى �حلد �مل�شموح به.

تاأكد من �أن جميع بر�غي و�شو�مل �لعجالت �لأمامية و�خللفية م�شدودة.	•
تاأكد من اأن ق�شاط املروحة م�شدود اإلى احلد امل�شموح به وميكن معرفة ذلك ب�شعط 	•

اأ�شابع االإبهام على ق�شاط املروحة وي�شمح باحلركة بحدود 1.5-2�شم حيث �أن زيادة 
�ل�شد توؤدي �إلى �أ�شر�ر بالدينمو.

�لك�شف عن ماء �لبطارية و�إ�شافة �ملاء �ملقطر �إذ� لزم �لأمر وو�شع �شحمة نظيفة على 	•
�أقطابها ملنع تكوين �جلنز�رة عليها.

�حلر�ثة 	• عمليات  يف  �أ�شبوعني  كل  وتغيريه  �لزيتي  �حلمام  ذو  �لهو�ء  فلرت  زيت  تفقد 
وتنظيف �لفلرت �لبتد�ئي من �لأتربة و�لأو�شاخ يف نهاية �لعمل �ليومي.

�ملاء 	• بخار  تكثيف  لتاليف  وذلك  �ليومي  �لعمل  نهاية  يف  بال�شولر  �لوقود  خز�ن  تعبئة 
�ل�شولر  لطلمبة  ج�شيمة  �أعطال  ي�شبب  مما  �لليل  �أثناء  �لوقود  خز�ن  د�خل  �ملوجود 

و�لبخاخات.
تاأكد من �أن جميع �شاعات �لدينمو، �حلر�رة، �لزيت �ملوجودة على تابلو �جلر�ر �شاحلة 	•

ويف حالة عطل �أي منها يجب ��شتدعاء �لفني �ملخت�ص لإ�شالحها.
�إ�شافة �شائل �لتجميد يف ف�شل �ل�شتاء بالن�شبة �ملطلوبة وهي 20% من �شعة خز�ن �ملاء 	•

)�لروديرت( حيث �أن هذه �ملادة متنع �ل�شد�أ ومتنع جتمد �ملاء د�خل �ملحرك.
يف حالة نق�شان �ملاء يف �لروديرت �أثناء �لعمل و�ملحرك �شاخن ل توقف حمرك �جلر�ر 	•

بل �تركه يدور و�فتح غطاء �لروديرت باحرت��ص �شديد جدً� خوفًا من �ندفاع بخار �ملاء 
منه. و�بد�أ باإ�شافة �ملاء �إلى �لروديرت �إلى �أن يبد �ملحرك، حيث �أنه عند �إيقاف �ملحرك 

وهو �شاخن وتعبئته باملاء ي�شبب ك�شر يف �أجز�ء �ملحرك.
ت�شغيل �جلر�ر 	• ي�شهل من عملية  �أنه  وبحالة جيدة حيث  �لرثمو�شتات  تاأكد من وجود 

�لزر�عي يف �ل�شباح �لباكر يف ف�شل �ل�شتاء بالإ�شافة �إلى �أنه يعمل على تثبيت درجة 
حر�رة �ملحرك �ملالئمة لظروف �لت�شغيل �شيفًا و�شتاًء.
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املربى

ول�شنع منتوج  �لفو�كه  �لبيوت يف حفظ  ربات  ز�ولتها  بال�شكر طريقة قدمية  �لفو�كه  حفظ 
غذ�ئي لذيذ �لطعم وطيب �لنكهة. �ملربى �مل�شنع منزليًا يخلو من �ملو�د �حلافظة وغري مكلف.

قرع  بطيخ،  توت، جزر،  ورد،  عنب،  برقوق،  كرز،  در�ق،  م�شم�ص،  �أجا�ص،  �شفرجل،  تفاح، 
ع�شلي.

�ختيار �لثمار تامة �لن�شج و�ل�شليمة )�خلالية من �لإ�شابات( و�لطازجة.. 1
تغ�شل �لثمار جيدً� باملاء �لنظيف.. 2
تق�شر بع�ص �لثمار )تفاح، �أجا�ص، �شفرجل( ثم تقطع وتز�ل �لبذور.. 3
تو�شع �لثمار �ملقطعة يف حملول من حام�ص �ل�شرتيك )ملح �لليمون( مقد�ر �شغري من . 4

�حلام�ص لكل كغم فاكهة ملنع تغري �للون.
تغ�شل �لقطع باملاء �لنقي ثم ت�شلق يف كمية من �ملاء )تكفي لغمرها( مدة �شاعة وت�شفى.. 5
تهر�ص �لقطع د�خل م�شفاة �أو جهاز �لع�شر.. 6
وي��ذ�ب . 7 �ل�شلق  م��اء  �إل��ى  فاكهة(  1كغم  �إل��ى  �شكر  )1كغم  مبقد�ر  �ل�شكر  كمية  ت�شاف 

و�لورد  �لأ�شود  �لعنب  مربى  مثل  �لأن��و�ع  بع�ص  ذلك  من  وي�شتثنى  ي�شفى  ثم  بالت�شخني 
و�ل�شفرجل وبع�ص �أ�شناف �لتفاح حيث تزد�د ن�شبة �ل�شكر �مل�شاف.

ي�شاف حام�ص �ل�شرتيك مبقد�ر 4غم )ن�شف ملعقة �شغرية لكل 1كغم �شكر( قبل متام . 8
�لن�شج بحو�يل 5 دقائق.

حتى . 9 هادئة  نار  على  �لت�شخني  يف  وي�شتمر  �ملحلول  �إل��ى  �مل�شلوقة  �لفاكهة  قطع  ت�شاف 
�نتهاء  �ملت�شاقط من ملعقة يظهر ب�شورة متقطعة كدليل على  �ملزيج  قو�م  �أن  مالحظة 

عملية �لطبخ.
يعباأ �ملربى وهو �شاخن يف �لأو�ين �لزجاجية �ملنا�شبة و�ملعقمة و�ملجففة وتغلق باإحكام . 10

وتقلب �أغطيتها لتعقيم �لغطاء.

الأنواع القابلة ل�سنع املربى:

الطريقة العامة ل�سناعة املربيات:
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حفظ اخل�سار والفواكه بالتجفيف

�لتجفيف يوؤدي �إلى خف�ص ن�شبة �لرطوبة يف �ملادة �لغذ�ئية ورفع تركيز �ملادة �ل�شلبة بالقدر 
الغذائية  املادة  لتلف وف�شاد  االأنزميي امل�شبب  الدقيقة والن�شاط  الإيقاف منو االأحياء  الكايف 

وهي من �أقدم طرق �حلفظ �لتي عرفها �لإن�شان لتجفيف �لفو�كه و�خل�شار.

الأنواع القابلة للتجفيف:
�لفو�كه: �لتني، �مل�شم�ص، �لأجا�ص و�خلوخ.

�خل�شار: �لبندورة، �مللوخية، �لبامية، �لفا�شولياء، �لبازيالء، �شر�ئح �لبطاطا.

اخلطوات العامة لتجفيف اخل�سار والفواكه
�نتخاب �لثمار �ل�شليمة �لطازجة و��شتبعاد �لثمار تامة �لن�شج.. 1
غ�شل �لثمار جيدً� باملاء.. 2
نوع )هناك . 3 لكل  �ملالئمة  �لطريقة  تنتخب  بحيث  �ملعروفة  �لطرق  باإحدى  ويتم  �لتق�شري 

�أنو�ع من �خل�شار و�لفو�كه ل تق�شر(.
تقطع ثمار بع�ص �لفو�كه )كامل�شم�ص و�لأجا�ص( �إلى ن�شفني وتز�ل �لبذور �أما �خل�شر�و�ت . 4

كالب�شل و�مللفوف و�جلزر و�لفا�شوليا فتقطع �إلى �أجز�ء منا�شبة.
�ل�شلق لإتالف �لأنزميات و�لأحياء �لدقيقة �مل�شببة للف�شاد ملدة )3-5( دقائق مثل �لباميا . 5

�جلزر و�لفا�شولياء.
تو�شع �ملادة �لغذ�ئية يف �شو�ين مدهونة �أو خ�شبية يف طبقات رقيقة.. 6
تعر�ص لأ�شعة �ل�شم�ص �ملبا�شرة ملدة ترت�وح ما بني 3-4 �أيام مع �لتقليب.. 7
تنقل �ل�شو�ين �إلى �لظل لتتم عملية �لتجفيف.. 8
تعباأ �ملادة يف عبو�ت منا�شبة بحيث تكون مانعة للرطوبة و�لهو�ء.. 9

تخزن �ملادة �ملجففة د�خل غرفة جافة وجيدة �لتهوية.. 10

مالحظة:
قد تعّلق بع�ص �أنو�ع �خل�شار )مثل �لباميا( يف حبال.. 1
تنزع �لأور�ق �خل�شر�ء عن �شاق �لنبات )مثل �مللوخية(.. 2
تقطع ثمار �لتني �إلى ن�شفني كما قد جتفف كاملة بدون تقطيع.. 3
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حفظ اخل�سار بالتجميد:

تعترب هذه �لطريقة من �أحدث �لطرق �مل�شتعملة حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية و�أف�شلها. حيث حتتفظ 
�ملو�د �لغذ�ئية �ملحفوظة مبعظم خو��شها �لطبيعية و�لكيماوية وبقيمتها �لغذ�ئية كما توؤدي 

درجة �حلر�رة �ملنخف�شة �إلى تقليل �شرعة عو�مل �لف�شاد كالأحياء �لدقيقة و�لأنزميات.
طرق احلفظ:

�لفا�شولياء  �لبازيالء  مثل  بالتجميد  حفظها  ميكن  تناولها  قبل  تطبخ  �لتي  �خل�شرو�ت 
و�لبطيخ  و�خل�ص  كاخليار  تناولها  قبل  تطبخ  ل  �لتي  �خل�شر�و�ت  �أما  و�جل��زر،  �خل�شر�ء 

و�لفر�ولة فال ي�شلح �لتجميد حلفظها لأنها تفقد قو�مها بعد عملية �لتجميد.
وميكن تلخي�ض خطوات حفظ اخل�سار بالتجميد كالآتي:

�نتخاب �لثمار �أو �لأجز�ء �لنباتية �ل�شليمة �خلالية من �لكدمات و�لبقع.	 
�لتح�شري �لذي ي�شمل قطف �لأور�ق و�لتف�شي�ص �أو �إز�لة �خليط �لليفي �لطريف �أو �لتقطيع.	 
غ�شل �خل�شار جيدً� باملاء.	 
لتغطية 	  �ملاء منا�شبة  �ل�شاخن وذلك بغلي �ملاء بحيث تكون كمية  باملاء  يتم  �ل�شلق �لذي 

�ملادة �لغذ�ئية ومدة �لغلي ترت�وح ما بني 2-5 دقائق ح�شب نوع �ملادة �لغذ�ئية و�شالبتها.
�لتعبئة وتتم تعبئة �ملادة �لغذ�ئية يف �أكيا�ص نايلون مفرغة قدر �لإمكان من �لهو�ء وتكون 	 

�شماكة �ملادة �لغذ�ئية يف �لكي�ص �لو�حد ل تزيد عن 2-3 �شم وتكفي لوجبة و�حدة للعائلة.
طريقة حفظ اخل�سراوات الورقية )�سبانخ وملوخية( بالتجميد:

�لنباتات . 1 و��شتبعاد  و�لطازجة  �مل�شابة  وغري  �لن�شج  تامة  �لأور�ق  ذو  �لنبات  �نتخاب 
�لغريبة و�ل�شعيفة.

تقطف �أور�ق �مللوخية ويز�ل منها �لعروق �خل�شر�ء ثم تغ�شل وجتفف وميكن فرمها ناعمًا . 2
ح�شب �لرغبة.

لتبقى . 3 و�حدة  دقيقة  بعد  وترفع  مغلي  ماء  به  وعاء  يف  �ل�شبانخ  �أو  �مللوخية  �أور�ق  تو�شع 
خ�شر�ء وتربد باملاء ثم تع�شر جيدً� مع �ملاء.

تو�شع يف �أكيا�ص رقيقة من �لنايلون بحيث ل تزيد �شماكة �ملادة �لغذ�ئية عن 2�شم وذلك . 4
لتتعر�ص جميع �أجز�ئها للربودة.
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طريقة حفظ اخل�سراوات الأخرى.
�نتخاب �خل�شرو�ت تامة �لن�شج وغري �مل�شابة على �أن تكون طازجة.. 1
تز�ل �لأجز�ء غري �ل�شاحلة لالأكل وتغ�شل جيدً� ثم جتفف من �ملاء.. 2
تقطع قطعًا متو�شطة �حلجم )وقد ل تقطع كالباميا(.. 3
تو�شع يف وعاء به قليل من �ملاء على نار متو�شطة �حلر�رة وتقلب على فرت�ت ملدة 3-5 دقائق.. 4
تعباأ يف �أكيا�ص من نايلون مبقد�ر يكفي لوجبة و�حدة ثم تو�شع يف �لفريزر )�ملجمد(.. 5

مالحظات:
ذلك . 6 لأن  �لتجميد  بطريقة  �لتي حتفظ  لقلي �خل�شرو�ت  �لزيت  ��شتعمال  مر�عاة عدم 

يوؤدي �إلى حتلل وتفاعل �لزيت وتكوين مادة �شارة بال�شحة وخا�شة �إذ� حفظ لأ�شهر عدة.
تغري يف . 7 �إلى  يوؤدي  لأن ذلك  باحلر�رة،  معاملتها  بدون  مر�عاة عدم حفظ �خل�شارو�ت 

تركيبها من حيث �للون و�لطعم و�لر�ئحة.
عند ��شتخد�م �ملادة �ملجمدة للطبخ يف�شل عدم تذويبها باملاء بل �إ�شافتها مبا�شرة �إلى . 8

مرقة �لطبخ.
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طريقة الزراعة واملوقع
ب 

ح�س
خل�سار 

مواعيد زراعة اأهم اأنواع ا
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      مركز اقليمي وادي عربة                                            032062808

ملزيد من املعلومات ميكن الت�سال اأو زيارة املوقع اللكرتوين للمركز 
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065725304وحدة �ر�شاد �لعا�شمة

065864393�شعبة �إر�شاد و�دي �ل�شري

064051816�شعبة �إر�شاد �ملوقر

064020649�شعبة �إر�شاد �شحاب

065661192�شعبة �إر�شاد ق�شبة �لعا�شمة

065725332�شعبة �إر�شاد ناعور

053573205�شعبة �إر�شاد دير عال

055381379�شعبة �إر�شاد �ل�شونة �جلنوبية

026587051�شعبة �إر�شاد �ل�شونة �ل�شمالية

027260452وحدة �إر�شاد �ربد

027383818وحدة �إر�شاد �لرمثا

027585364وحدة �إر�شاد بني كنانة

07776888543وحدة �إر�شاد جر�ص

026422519وحدة �إر�شاد عجلون

026234390وحدة �إر�شاد �ملفرق

053655196وحدة �إر�شاد �لزرقاء

032386746وحدة �إر�شاد �لكرك

032387397

2312495�شعبة �إر�شاد لو�ء غور �ل�شايف

032134954وحدة �إر�شاد معان

032164389�شعبة �إر�شاد �ل�شوبك

032156130�شعبة �إر�شاد �لبرت�ء

176335350وحدة �ر�شاد �لبلقاء

064710099�شعبة �إر�شاد �لفحي�ص وماح�ص

032062021وحدة �إر�شاد �لعقبة

032062909حمطة �لري�شة للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي

053240642وحدة �إر�شاد مادبا

هواتف الوحدات الإر�سادية
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