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العدد 53 - 2017

انطالقا من مبداأ حماية البيئة والأر�ص واملحافظة عليها من 
لالإنتاج  التحول  فاإن  القادمة لحقًا،  الأجيال  اأجل  ومن  اأجلنا 
اأنه فر�صة  ، كما  املبداأ  يعتمد على ذلك  ب�صكل عام   الع�صوي 
حقيقية لدخول الأ�صواق اخلارجية وحت�صني دخل العاملني يف 
ربح  اأنه يحقق  وم�صوقني حيث  الزراعي من مزارعني  القطاع 
اأكرب واأف�صل اإ�صافة لنخفا�ص التكاليف من خالل التقليل من 
ا�صتخدام املدخالت من خارج املزرعة ) الأ�صمدة - مبيدات ...( 

ذات الأثر ال�صار على البيئة واملنتج والإن�صان.
الزراعات  من  ع��دد  لتحويل  عديدة  مبقومات  �صورية  تتمتع 
واملنتجات الغذائية اإىل النظام الع�صوي من بني هذه الزراعات 
زراعة الكرز الع�صوي، حيث تعد �صورية يف طليعة الدول املنتجة 
للكرز من حيث الأهمية القت�صادية والغذائية ويعترب من اأ�صهل 
اأنواع اأ�صجار الفاكهة التي ميكن حتويلها واإنتاجها ع�صويًا وذلك 
ب�صبب ان معظم امل�صاحة املزروعة بالكرز بعلية ويتم ت�صميدها 
بالأ�صمدة الع�صوية )ال�صماد البلدي( اإ�صافة اإىل تطبيق برنامج 
التحكم  ميكن  اإذ  ال�صجرة،  هذه  اآفات  لأهم  املتكاملة  الإدارة 
بني  جتمع  منظمة  اإ�صرتاتيجية  خالل  من  والأمرا�ص  بالآفات 
املمار�صات الزراعية وفق القانون ال�صوري الع�صوي مثل: )اختيار 
املوقع وحت�صريه - اختيار الأ�صناف املالئمة - تقنيات الزراعة - 
التقليم - الرتبية - تاأ�صي�ص الب�صتان - املكافحة احليوية لالآفات 
من خالل ا�صتخدام املواد امل�صموح بها يف الزراعة الع�صوية - 

القطاف - التو�صيب والت�صويق -التخزين(  .
ولتاأ�صي�ص ب�صتان الكرز الع�صوي وفق النظام الع�صوي ال�صوري 
ابتداء من ب�صاتني تقليدية لبد من مرورها بفرتة التحول والتي 
على  الع�صوية  املمار�صات  تطبيق  من  ب��دءًا  �صنوات   3 مدتها 

الأر�ص واإخبار اجلهة املانحة لل�صهادة بذلك.

يتم التحول من خالل املراحل التالية:
اأول: اختيار امل�قع :

الباردة  املناطق  حتب  التي  الأ�صجار  من  الكرز  اأ�صجار  اإن 
حيث تقاوم ال�صقيع وظروف ال�صتاء القا�صية ميكن اأن تتحمل 
درجات حرارة  منخف�صة حتى 12 درجة مئوية حتت ال�صفر. 
مرحلة  خالل  خا�صة  الربيعي  لل�صقيع  ج��دًا  ح�صا�صة  ولكنها 
الإزهار والعقد مع مراعاة عدم  زراعة �صنف واحد من الكرز 
احللو يف الب�صتان لأن جميع اأ�صناف الكرز احللو عقيمة ذاتيًا.

ثانيا: حت�شري امل�قع :
ميكن  اإذ  الت�شميد  خطة  حيث  م��ن  ال��رتب��ة  خ�شوبة  اإدارة 

ا�شتعمال االأ�شمدة التالية يف الزراعة الع�شوية:
ال�صماد البلدي - الأ�صمدة املعدنية ذات من�صاأ طبيعي -املخ�صبات 

احليوية والكمبو�صت - الأ�صمدة اخل�صراء.
نقوم با�صتخدام ال�صماد الع�صوي املتخمر باإ�صافة الكمبو�صت 
الناجت من تخمر خملفات التقليم واأوراق ال�صجر املت�صاقطة و 
خملفات احليوانات  وي�صتطيع كل مزارع اأن يطبق هذه العملية 

يف حقله باأقل التكاليف املمكنة.
فالكمبو�صت يعد اأحد اأهم الو�صائل ال�صا�صية ل�صمان ال�صتدامة 
واملحافظة على البيئة واإعادة ال�صتفادة من خملفات املزرعة 
ا�صافة  تتم  كما  مبا�صر،  ب�صكل  للرتبة  ي�صاف  خم�صب  وهو 
الأ�صمدة اخل�صراء من خالل زراعة حما�صيل الت�صميد الأخ�صر 
وفرمها وقلبها يف الرتبة لتزيد الآزوت يف الرتبة ب�صكل ع�صوي 

وطبيعي وذلك بعد اإ�صافة ال�صماد الع�صوي.
وحافظنا  الجن��راف  من  الرتبة  بحماية  قمنا  قد  فاإننا  وبهذا 
على خ�صوبة الرتبة وقمنا بزيادة الن�صاط احليوي والكائنات 

احلية الدقيقة املفيدة يف الرتبة. 

اإنتاج الكرز الع�ضوي
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واإخبار  امل��ن��ا���ش��ب  ال����ري  ن��ظ��ام  اخ��ت��ي��ار 
اجلهة املانحة بذلك:

من   %  80 بعلية  ال��ك��رز  زراع���ة  اأغ��ل��ب 
مناطق  ويف  بعل  هي  املزروعة  امل�صاحة 

ال�صتقرار الأوىل والثانية.
ب�صرط األ تقل الأمطار ال�صنوية عن 400 مم .

يزرع يف الأرا�صي اخلفيفة واله�صة والغنية 
باملواد الغذائية لأن هذا النوع من الأرا�صي 

يعطي نتائج اأف�صل ومردود اأعلى .
التقليم: 

لأ�صجار  واملتوازن  تقليم اخلفيف  يجرى 
ال���ك���رز م���ع جت��ن��ب ال��ت��ق��ل��ي��م اجل��ائ��ر 
لالأغ�صان  مع النتباه جلمع كامل نواجت 
التقليم واإخراجها خارج املزرعة وميكن 

ا�صتخدامها يف حت�صري الكومبو�صت.
اختيار ال�شنف املالئم:

يعتمد اختيار ال�صنف على المور التالية :
1 - رغبة امل�صتهلك املحلي والأجنبي.

2 - رغبة و ذوق املزارع 
3 - الهدف من زراعة ال�صنف 

4 - مالئمة ال�صنف للموقع .
5 - مقاومته لالأمرا�ص والآفات .

6 - موعد الن�صج.
م�صتوى  على  احليوي  التنوع  مراعاة  مع 
النوع وال�صنف  ومراعاة التباين يف فرتة 
الن�صج ل�صمان اأطول فرتة تواجد للمنتج 
من  اأكرث  ال�صتفادة  يتح  مما  ال�صوق  يف 
هام�ص الربح للمزارع يف مواعيد مبكرة 

ومتاأخرة.
اختيار اال�شل:

اأهم الأ�صول املكاثرة يف �صوريا فهي:
 .)Prunus mahaleb( 1 - املحلب

.)Prunus avium( 2 - الكرز الربي
اأ�شناف الكرز:

مكافحة االآف��ات واالأم��را���ض الفطرية يف 
ب�شاتني  الكرز  الع�شوية:

وذلك من خالل : 
•املمار�صات الزراعية

•الر�ص باملواد امل�صموحة بها
•ا�صتخدام الأعداء احليوية

واأجيال كل من  الآف��ات  يتم مراقبة  كما 
احل�صرات التالية :

1 - ذبابة البحر املتو�صط :

                                
                                                 

 املراقبة احلقلية :
يوم من   40 قبل  و�صع م�صيدة فرمونية 
/ مرات   3-2 ومراقبتها  القطاف  موعد 
اأ�صبوع، احلد القت�صادي :ح�صرة واحدة 

/ م�صيدة / اليوم.
مكافحة وقائية :

•جمع احل�صرات املت�صاقطة واتالفها .
•حراثة الر�ص مرتني مرة بعد القطاف 
والثانية يف الربيع مما ي�صاعد على الق�صاء 

على العذارى املوجودة يف الرتبة.
•جتنب الزراعات لالأ�صجار املختلطة يف 

الب�صتان الواحد.
2 - ذبابة الكرز:

        

املراقبة  تتم  ال�صابقة  الطريقة  •وبنف�ص 
الوقائية)كما ذكر يف  احلقلية واملكافحة 

ذبابة البحر املتو�صط(.
3 - كابنود�ص اللوزيات :

    
                                       

�صو�صة  اأو  الأ�صجار  قلف  خنف�صاء   -  4

القلف :  
   

             
• املراقبة احلقلية:

مراقبة وجود اأنفاق عند م�صاهدة الثقوب 
اأو عند وجود عوار�ص �صعف ال�صجرة.

االأمرا�ض الفطرية التي ت�شيب االأزهار، 
االأغ�شان والثمار اأهمها:

املونيليا:

يبا�ص الأغ�صان واحرتاق العناقيد الزهرية
•املراقبة احلقلية:

مرحلة  منذ  الزهرية  العناقيد  مراقبة 
تكون الرباعم وحتى �صقوط التويجات.

•املكافحة الوقائية:
1 - اختيار اأ�صناف اأقل ح�صا�صية.

2 - زرع ال�صتول على م�صافة كافية للتهوية 
للرطوبة  املعر�صة  املناطق  يف  خا�صة 

العالية.
الأغ�صان  م��ن  وال��ت��خ��ل�����ص  ق��ط��ع    -  3

امل�صابة .

طلياين اأو خمريقو�ص قزح اأو مكحل

فرعوين

عوار�ص الإ�صابةاحل�صرة الكاملة

الريقة

احل�صرة البالغة

الريقة

عوار�ص لإ�صابة

احل�صرة البالغةالريقة

عوار�ص ال�صابة احل�صرة البالغة 

على اجلذع
اأنفاق احل�صرة  الريقة 

حتت ق�صرة اجلذع
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الوقائية  امل��ك��اف��ح��ة  ت��ت��م  ع���ام  وب�صكل 
وال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����ص ال��ف��ط��ري��ة يف 

الزراعة الع�صوية من خالل :
والعناية  الرئي�صية  امل�صكلة  معاجلة   -  1

بالأ�صجار املهملة مع التقليم ال�صحيح 
واملنا�صب واإزالة الأغ�صان امل�صابة.

اأرا�صي  يف  ال�صليمة  الغرا�ص  زراع��ة   -  2

خالية من الإ�صابة.
3 - تقوية بنية ال�صجرة بوا�صطة الت�صميد 

اجليد والري املنتظم و املتوازن.
ب�صدة  امل�����ص��اب��ة  الأ����ص���ج���ار  ق��ط��ع   -  4

والتخل�ص منها.
5 - مكافحة الأع�صاب.

ال�صتاء مع مادة  - ر�ص زيت �صتوي يف   6

م�صموحة  م��ادة  باعتبارها  النحا�ص 
ملكافحة عدد من الأمرا�ص واحل�صرات 

يف الزراعة الع�صوية.
املراقبة  يف  امل�����ص��ائ��د  ا���ص��ت��خ��دام   -  7

 - ال��ف��رم��ون��ي��ة  ك��ان��ت  ���ص��واء  احلقلية 
اللونية  وامل�صائد  ال�صفراء  الورقية 

الال�صقة.
8 - طلي �صاق اأ�صجار الكرز بالكل�ص.

ت�صاهم  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  العمليات   -  9

واحل�صرات  الأم��را���ص  بع�ص  مبكافحة 
)تقليم –  فالحة – ري – ت�صميد...الخ(.

الزراعة  يف  بها  امل�صموح  املبيدات   -  10

الع�صوية وكمثال ميكن ا�صتخدام مبيد 
بريوثريدي ح�صري طويل الأمد.

11 - املكافحة احليوية املنا�صبة.

ال�صغرى  بالعنا�صر  ر���ص  اأهمية   -  12

نق�صها  حال  يف  امل�صموحة  وال��ن��ادرة  
مع اعالم اجلهة املانحة ببذلك.

يف  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام   -  13

مكافحة ال�صقيع الربيعي.
 ثالثًا: القطاف:

ب�صكل  املح�صول  اجل��م��ع  ميكننا  حيث 
عملية  بقواعد  العمال  اإمل��ام  م��ع   ي��دوي 
ال�صليمة  بالطريقة  والتعبئة  القطاف 
لتجنب  و  الثمار  ج��ودة  على  للمحافظة 

القابلة  الأم��را���ص  م��ن  تلوثها  خماطر 
اأومن  التلوث  الإن�صان من  لالنتقال عرب 
توعيتهم  يجب  كما  ميكانيكي،  �صرر  اأي 

وتدريبهم على النظافة ال�صخ�صية.
رابعًا:الت��شيب والت�ش�يق:

العام  املظهر  وم��راع��اة  التو�صيب  يتم 
ال�صوري  الع�صوي  للقانون  تبعًا  للعبوة 

وفق ال�صروط التالية: 
والتغليف  التعبئة  م��واد  حتافظ  اأن   -  1

الهوية  التخزين/النقل على  وحاويات 
الع�صوية واأل تلوث املنتجات الع�صوية 

التي حتتويها.
2 - ا�صتخدام التعبئة والتغليف ال�صروري 

فقط.

اأقل  والتغليف  التعبئة  ملواد  يكون  اأن   -  3

اأثر ممكن على البيئة، واأن تكون قابلة 
وقابلة  والتدوير  ال�صتخدام  لإع���ادة 
للتحلل احليوي كلما كان ذلك ممكنًا.

4 - مينع ا�صتخدام مواد التعبئة والتغليف 
املعاملة مبواد غري م�صموحة.

5 - يجب اتخاذ التدابري الالزمة ل�صمان 
والتخزين  النقل  ح��اوي��ات  ك��اف��ة  اأن 
مبواد  ملوثة  غري  الع�صوية  للمنتجات 

غري م�صموحة.
الع�صوية  الثمار  وو�صع  ف�صل  يجب   -  6

يف �صناديق خا�صة ومميزة عن الثمار 
اإن  بينهما  اخللط  ملنع  الع�صوية  غري 

تواجدت يف املزرعة.

خام�شًا: و�شم ببطاقات البيان:
ومالئمة  �صفافة  بطريقة  املنتج  و�صم 
يف  وم�صاعدته  امل�صتهلك  ثقة  لك�صب 
مرحلة  يف  ك��ان  اإن  املنتج  هوية  حتديد 
منتج  اأن��ه  اأو  الع�صوي  لالإنتاج  التحول 

ع�صوي.  
�شاد�شًا: التخزين:

تعترب درجة احلرارة املثلى للتخزين ملدة 
اأكرث من 8 اأيام هي:

)  0.5  (± )0( درجة مئوية مع  يف حدود 
درجة مئوية، و رطوبة  ن�صبية 95-90 %.

يف اخلتام 
الغذاء  اأهمية  اإىل  امل�صتهلك  وع��ي  اإن 
التي حتتويها  الغذائية  والقيمة  الع�صوي 
بالزراعة  املنتجة  الع�صوية  الكرز  حبات 
التي  ال�����ص��ح��ي��ة  وال���ف���وائ���د  ال��ع�����ص��وي��ة 
املواد  اإ�صافة  ع��دم  حيث  من  اأظهرتها 
على  رئي�صي  ب�صكل  والعتماد  امل�صنعة 

املواد الع�صوية الطبيعية.
واعتماد الزراعة الع�صوية ملقاربة النظام 
البيئي كوحدة متكاملة بكافة عنا�صرها 
النظام  هذا  عنا�صر  اإدارة  من  ميكنها 
يف  ي�صاهم  مما  اأكرب  وم�صوؤولية  بكفاءة 
الطبيعية وحتقيق  املوارد  املحافظة على 

مبداأ ال�صتدامة.
ال�صتدامة  هي  الع�صوية  الزراعة  فغاية 
على  للمحافظة  احليوي  والتنوع  البيئة 
والنبات  واحل��ي��وان  وامل��اء  الرتبة  �صحة 
بالتايل حماية الأجيال احلالية والقادمة 

ورفاهيتها 

فنحن الن���رث االأر�����ض م��ن اأب��ائ��ن��ا  بل 
ن�شتلفها من اأبنائنا.

عال مناديلي
دائرة االإنتاج الع�شوي

زراعة ريف دم�شق


