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السوبسرية  سنجنتا  شركة  و  التجارية  العاقل  شركة 
تكرم زبائنها املثاليني يف اليمن لعام 2008 

التجار  ت�سليم  مت  التجارية  العاقل  �سركة  مبقر  كبري  احتفال  يف 
من  اعتمادها  مت  التي  2008م.  لعام  تاجر  اأف�سل  بجائزة  الفائزين 
�سركة �سنجنتا ال�سوي�سرية و �سركة العاقل التجارية لتعطى �سنويا 
بناء على عدة معايري  اف�سل تاجر  يتم اختيار  ف�سل تاجر .حيث  لأ
منها الكميات التي يتم �سحبها يف املو�سم و كذلك �سرورة تويف مهند�س 
البيع  مان يف  الأ و  ال�سالمة  و اللتزام مبعايري  البيع  زراعي يف مركز 
و النقل و التخزين. وقد فاز هذا العام التاجر/ �سيف اهلل منجي و 
التاجر العزي الطهيف و مت ت�سليمهما اجلوائز و التي كانت عبارة عن 
�سيارتني فولفو �سي اأك�س 90  موديل 2008. الف مربوك للفائزين و 

بالتوفيق للتجار الباقني يف العوام القادمة.

شركة  سكوتس  االمريكية  تطلق  منتـجاتها   
من االمسدة العالية اجلودة يف اليمن

مت بتاريخ 16 مايو 2008 بفندق تاج �سباء اإطالق �سركة �سكوت�س 
المريكية يف العا�سمة �سنعاء بال�سراكة مع �سركة العاقل التجارية 
– الق�سم الزراعي وكالء �سركة �سكوت�س يف اليمن و قد ح�سر حفل 
رئي�س  و  العر�سي  عبدامللك  ال�ستاذ  الزراعة  وزارة  وكيل  الطالق  
الدكاترة  من  كبري  عدد  و  حمرم  اإ�سماعيل  الدكتور  البحوث  هيئة 
كما  الزراعة.  وزارة  و  البحوث   و  الزراعة  كلية  من  املخت�سني 
من  الزراعية  املواد  جتار  و  املزارعني  من  �سخ�س   80 حوايل  ح�سر 
خمتلف مناطق اليمن و مت خالل الندوة عمل حما�سرات حول و�سع 
ال�سمدة و تطورها يف اليمن و كذلك مت اإلقاء حما�سرات حول  اأ�س�س 
التغذية للنبات و اأهمية حمو�سة املاء و الرتبة يف برامج التغذية 
اأهم  �سكوت�س المريكية  �سركة  فليب مندوب  ال�سيد  ا�ستعر�س  كما 
مميزات اأ�سمدة اأقروليف و اأ�سمدة بيرتز و تخلل املحا�سرات نقا�س و 
مداخالت مثمرة من  كل احلا�سرين  مبختلف م�ستوياتهم اأكادمييني 
و جتار و مزارعني، و قد مت توزيع ادبيات الندوة و التي كانت ت�سمل 

برامج التغذية ملعظم املحا�سيل املوجودة يف اليمن..

الفهرس

تقنية جديده ) الزيون ( يف مبيدات سنجنتا احلديثة.

تكنولوجيا األمسدة املغلفة و أهم مميزاتها.

أهمية إلسيطرة على اآلفات يف انتاج الغذاء 
للبشرية.

الرمسدة و املفاهيم احلديثة يف التسميد.

النشر االلكرتوني و االرشاد الزراعي.

25 تاجرًا يف رحلتهم الثانية اىل شرم الشيخ.

شركة سكوتس تطلق منتجاتها يف اليمن.



مجلة زراعية إخبارية متخصصة  -  تصدرها شركة العاقل التجارية  - القسم الزراعي  -  العدد  الثاني

أخبار زراعية

مع 25 تاجر جتزئة تواصل شركة سنجنتا و شركة العاقل برناجمهم يف 
تأهيل و رفع كفائة التجار خالل رحلتهم اىل شرم الشيخ

رحلة  ال�سوي�سرية  �سنجنتا  �سركة  و  التجارية  العاقل  �سركة  نظمت 
لعدد 25 �سخ�س من جتار التجزئة واملوزعني للمبيدات لزيارة دولة 
م�سر حمافظة �سرم ال�سيخ يف الفرتة من 15 - 22 مار�س 2008. و هذه 
الرحلة هي الثانية �سمن برنامح �سنجنتا و الزيارة الوىل كانت اىل 
دولة ماليزيا و كانت ت�سم 24 تاجرًا . وكان الهدف من هذه الزيارة 
من  عدد  حول  اليمن  خارج  مريح  مكان  يف  التجار  هوؤلء  تدريب  هو 
الق�سايا التي تهمهم يف جمال النقل و التخزين للمبيدات و طرق العر�س 
احلديثة و مهارات البيع و التي من �ساأنها زيادة خربتهم يف التعامل مع 
املبيدات بطرق علمية و �سحيحة   و اأكرث اأمان .و ح�سب راأي التجار 
فقد كانت الرحلة ممتعة و مفيدة و خالل الرحلة مت زيارة املحطة 
البحثية ل�سركة �سنجنتا يف م�سر و قد قدم فريق �سنجنتا حما�سرات 
مفيدة علميا و جتاريًا و مت عمل زيارة لكل خمتربات املحطة البحثية  
مثل خمتربات  المرا�س  و احل�سرات و النيماتودا و خمتربات ح�سرات 
لية التي يتم  ال�سحة العامة و اجلراد و قد اأعطي التجار فكرة عن الآ

اإختبار فعالية  املبيدات  و مت  اأي�سا  عمل جولة  يف  حقول  التجارب

و البيوت الزجاجية للمحطة تعرف خاللها التجار على خطوات عمل 
التجارب البحثية و التي خرج التجار بعدها و لديهم القناعة التامة 
اأن منتجات �سنجنتا هي منتجات م�سمونة الفعالية و  ان هذه املنتجات 
قد مرت باإختبارات كثرية جدًا  قبل اأن ت�سل اليهم . كما مت عمل زيارة 
ملكتب �سنجنتا يف القاهرة و خالل الزيارة مت عمل حما�سرة حول اآلية 
عمل مكتب �سنجنتا يف م�سر و كيفية التعامل مع التجار و املهند�سني و 
كانت املحا�سرة قيمة حيث تخللها نقا�س و ا�ستف�سار من التجار و تلى 
ذلك عمل  زيارة ميدانية لعدد من جتار التجزئة امل�سريني يف بع�س 
املحافظات  حتى ي�ستفيد التجار اليمنني من خربات التجار امل�سريني 
يف طرق العر�س و التخزين و من خالل الزيارات تبني اأن م�ستوى جتار 
الرحلة  برنامج  و قد ت�سمن  املجال.  اليمنيني جيد يف هذا  التجزئة 
ال�سياحةالتي  و  الرتفية  بني  و  العمل  و  التدريب  بني  جيدًا  توازنا 
تاريخ  و  وثقافة  عادات  على  للتعرف  فر�سة  اي�سا  امل�ساركني  اأعطت 

�سعب م�سر.

صورة تذكارية مبحطة بحوث شركة سنجنتا مصر لفريق 
شركة العاقل و فريق شركة سنجنتا االردن  و جتار التجزئة

صورة للدورة التدريبة اخلاصة  بتجار التجزئة بشرم الشيخ

صورة للدورة التدريبة اخلاصة  بتجار التجزئة بشرم الشيخ

املتعة و الترفيه بشواطئ شرم الشيخ
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الزيون تقنية جديده من سنجنتا و هي عبارة عن كبسوالت جمهرية يصل حجمها اىل 2.5 ميكرون حتمل بداخلها 
املادة الفعالة و املادة املذيبة و كذلك مواد حلماية املادة الفعالة من األشعة فوق البنفسجية مما يؤدي اىل  ثبات  
أطول  للمادة  الفعالة سواء يف حملول الرش أو بعد الرش. و تتميز  هذه  الكبسوالت  بصغر  حجمها و كذلك 
بإمتالكها جدار رقيق جداً مما يؤدي اىل سرعة تدفق املادة الفعالة خارج الكبسولة حلظة مالمستها للهدف  و بذلك 
تكون هذه التقنية قد حافظت على خاصية الصعق السريع للحشرات و بنفس الوقت تكون قد خففت من حتسس 

اجللد   و  العيون على االشخاص الذين يقومون بعملية الرش.

تقنية الكبسوالت ) زيون ( من شركة 
سنجنتا يف املبيدات احلديثة

- تعطي اإنت�سار اأف�سل للمادة الفعالة على �سطح النبات.
- متنح اإلت�ساق اأف�سل للمادة على الهدف.

- ت�سبح املادة اأكرث  اأمان على النباتات.
-  تعطي جتان�س عايل عند خلطها مع املبيدات األخرى.
- حماية املادة الفعالة من الظروف املحيطة �سواء يف   

    العبوة اأو يف حملول الر�س.
- ثبات اأعلى للماده الفعاله داخل العبوه باملقارنه مع   

    الرتكيبات القدميه
- ثبات املاده الفعاله داخل الكب�سوله لكرث من 5 ايام  

    يف حملول الر�س ) اأي بعد و�سعها يف حملول املاء (
- تقليل حت�س�س اجللد و العيون للعاملني يف الر�س.

- اأكرث اأمان للبيئة و للح�سرات النافعة.
- حتتوي الكب�سولة على مواد �سد البكترييا و ال�سعة 

   الفوق بنف�سجية.

حجم الكبسولة مميزات هذه التقنية :-

حجم حبوب اللقاح

حجم الكبسولة مقارنة بشعر رأس االنسان
تقنية زيون معك اآلن
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هي أمسدة أحادية أو مركبة مغلفة بغشاء من البالستك 
بفعل  بطئ  بشكل  منه  السماد  يتحرر  للماء  منفذ 
متعددة منها كمية املاء و احلرارة. حيث قد ميكث يف 
الـمحيط  الغشاء  - 12 شهر حسب  مسك   3 الرتبة من 
بالسماد   و   توجد  مواد  خمتلفة  يصنع  منها  الغشاء 
) البالستيك – الكربيت – و غريها ( وهو إما يوضع على 

سطح الرتبة أو حتت سطح الرتبة.

CRFsاالمسدة املكبسلة أو املغلفة ) البطيئة الذوبان(

هي  اخللط  و  الت�سنيع  عملية  الذوبان  البطيئة  ال�سمدة  يف  عام  ب�سكل 
عملية كيميائية متجان�سة و لي�ست عملية خلط فيزيائية مبعنى ان كل 
كب�سولة �سماد حتتوي بداخلها  على جميع عنا�سر الرتكيبة لل�سماد بينما 
ال�سمادية  الرتكيبات  من  لعدد  جتميع  عن  عبارة  هو  الفيزيائي  اخللط 
ال�سماد  تركيبة  حتتوي  ل  �سماد  حبة  كل  و  بع�س  مع  تخلط  حيث 
املركب كاملة و امنا قد تكون حبة يوريا او نرتات بوتا�سيوم او فو�سفات 
الذوبان  باآلية  املغلفة  ال�سمدة  تعمل  غريها.  اأو  الحادية  المونيوم 
البطئ حيث تعتمد يف حتللها على عدة عوامل و هي الرطوبة حيث لبد 
من توفر املاء لتبداء الكب�سولة بت�سربه مما يحدث �سغط ا�سموزي داخل 
يعتمد  الكب�سولة  من  ال�سماد  حتلل  �سرعة  و  بالتحلل.  تبداأ  و  الكب�سولة 
نوعية الغ�ساء املحيط بالكب�سولة حيث توجد انواع خمتلفة من الغ�سية 
اأن  اأكرث . كما  او  اأ�سهر اىل �سنه  تختلف يف طول فرتة حتللها من ثالثة 
درجة احلرارة ت�ساعد يف �سرعة تدفق ال�سماد من الكب�سولة حيث بزيادة 
درجة احلرارة تزيد معدلت التحلل للغ�ساء املغلف لل�سماد و الذي يوؤدي 
اىل زيادة التدفق اىل حدما مبعنى اأن ال�سماد الذي موا�سفاته ان يتحلل 
على مدى �ستة �سهور فاإنه يف ظروف احلرارة العالية �سوف يتحلل خالل 

- توفري يف الفقد احلا�سل يف ال�سمدة الكيماوية التقليدية و التي قد 
    ت�سل يف بع�س العنا�سر مثل النرتوجني اىل) 50 – 60 % ( .

- تقليل عدد مرات ال�سافة.
- توفري ال�سمدة للنباتات بكميات و مواعيد تتالئم مع حاجاتها بدون             

    تعر�سها لالجهاد ب�سبب زيادة المالح حول منطقة اجلذور.
- املحافظة على الرتبة الزراعية ب�سبب تقليل كميات ال�سمدة امل�سافة 

    لالر�س مقارنة بال�سمدة التقليدية او الذوابة.

نالحظ من خالل هذا ال�سكل  التايل كيف ان تدفق ال�سماد يتالئم متاما 
بني  تتبادل  الذوبان  �سريعة  ال�سمدة  بينما  النباتات  احتياجات  مع 
جرعات عالية اأكرث من حاجة النبات بعد ا�سافتها مبا�سرة ) هذا ي�سبب 
زيادة ن�سبة المالح حول اجلذور و ينتج عنه ت�سمم للنبات اأو زيادة فرق 
ال�سغط  ال�سموزي  حول   اجلذور  و   الذي   يوؤدي  اىل   ارهاق   النبات  
و ظهور عالمات العط�س و الذبول و هذا مايالحظة املزارعني و ينفرهم 
من ا�ستخدام ال�سمدة ( ثم تقل كميات ال�سمدة ب�سكل كبري بعد فرتة            

و جيزة ب�سبب ذوبانها و غ�سلها من املنطقة املحيطة للجذور.  كيف تعمل األسمدة املغلفة :-

ملاذا هي االفضل مقارنة باالسمدة املركبة 
-: )WSF ( سريعة الذوبان في املاء

فوائد إستخدام االسمدة بطيئة الذوبان :-



فات  اأهمية ال�سيطرة علىالآ
يف اإنتاج الغذاء للب�سرية

في العام 2000 كان هناك 1,5 مليار نسمة يعيشون في مناطق 
5,7 مليار نسمة يسعون لتأمني   – زراعية خصبة و حوالي 4,5 
التقنيات  إعتماد  ذلك عليهم  الغذائية.في سبيل  متطلباتهم 
شبح  أبعدت  كالتي  الفعالة  الزراعية  املستلزمات  و  احلديثة 
اجلوع عن الدول الصناعية. ففي الهند  مثال يقضي  ثلثا املزارعني  
املزروعات  منو  فترة   و خالل  الضارة،  األعشاب   قلع   وقتهم في 
الزراعية 30 %  اآلفات  و  الطفيليات  و تخزينها تدمر  و حصادها 
من االنتاج العاملي، بالرغم من الوسائل احلديثة املستعملة في 
الالتينية           أمريكا  في   %  40 اخلسائر  معدل  فيبلغ  مكافحتها. 

و يرتفع أحيانا الى 50 % في الدول التي هي في طور النمو. 

املصاعب و املآسي:-
أجرت جامعتا هانوفر و كييل دراسة بإشراف كل من البروفسور 
الطفيليات  و  الضارة  األعشاب  تأثير  حول  ويبر  الدكتور  و  أورك 
الذي  فاألرز   : أساسية  عديدة  عبى محاصيل  الزراعية  اآلفات  و 
يعتبر الغذاء العاملي األول ) الغذاء األساسي ل 50 % من سكان 

في  تصل  قد  التي  و  احلشرات  و  األمراض  لهجوم  عرضة   ) العالم 
غياب حماية  اإلنتاج الى 83 % ، لذلك ال بد  من  مضاعفة  انتاج  
سنة  طن  مليون   760 ب  املقدر  الطلب  لتلبية   % بنسبة50  األرز  
العشرين  السنوات  إنتاجيتة في  زادت  الذي  و  القمح  أما  م.   2030
املاضية بنسبة 59 % فتبلغ حاليا نسبة اصابته بالطفيليات 35 % 
الى  تلجأ  التي  االوروبية  الدول  النسبة في  تتدنى هذه  االنتاج.  من 
املكافحة الكيميائية. لكنها قد ترتفع في غياب الوقاية لتصل الى 
52%. فيما يتعلق بالشعير فقد زادت انتاجيتة 30 % في السنوات 
و روسيا 70% منه. لكن في غياب  أوروبا  تنتج  و  املاضية  العشرين 
الذرة  أما  االنتاج.  من   %48 الى  اخلسارة  تصل  قد  آفاته  مكافحة 
من   %38 فيتأثر  املتحدة  الواليات  في  واسعة  مبساحات  املزروعة 
إنتاجها من جراء اصابتها بالطفيليات و تصل هذه النسبة 59% في 
غياب الوقاية. مما سبق ماذا ميكننا أن نستنتج؟ و هل نحن بغنى عن 
التغذية الضرورية لكل فرد. االستنتاج واضح و جلي و ال ميكن غض 
الضرورية  الكيميائية  الزراعية  املستلزمات  استخدام  عن  النظر 
لبلوغ الهدف و هو حماية الغذاء العاملي و مما يثبت ذلك باالضافة 
حول  األمريكية  االدارة  أجرتها  التي  الدراسة  سابقا  ورد  ما  الى 
البحيرات  منطقة  في  باملبيدات  املعاجلة  استعمال  وقف  امكانية 
الكبرى. توقعت الدراسة أن تصل اخلسائر الزراعية في هذه احلالة 
الى 7,8 مليار فرنك ) 3,4 مليار بسبب احلشرات، 3,3 مليار بسبب 
رأت  السبب  لهذا  األمراض(.  بسبب  مليار   1,2 و  الضارة  األعشاب 
و  االسمدة  استعمال  زيادة  أن  العاملية  الصحة  منظمة  و  الفاو 

املبيدات هي عامل أساسي لتلبية حاجات السكان املتزايدة.
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وىل �لتي يو�جهها �لعامل �ليوم �إذ يعي�ش  يعترب �شوء �لتغذية �مل�شكلة �لأ
و يتوقع حدوث  ن�شمة يف حالة من �جلوع �ملزمن.  حو�يل 800 مليون 
جماعة على �شعيد �لعامل يف �لع�شر �ل�شنو�ت �لقادمة. لذلك على �لدول 
�لتي هي يف طور �لنمو م�شاعفة �إنتاجها �لزر�عي خالل �ل�شنو�ت �لقليلة 
�ملقبلة ل �شيما و �أن عدد �شكان �لعامل قد يزيد عن 9 مليار�ت ن�شمة �شنة 
2030 . ففي حني يقدر معدل �لنمو �ل�شكاين  ب 0,7 % يف �لدول �لغنية 

فهو بني 1,9 % - 2,8% يف �لدول �لفقرية,)يف �ليمن ي�شل �ىل 4 % (.



عائدات مرتفعة:-
اذا كانت الدول الصناعية التي تعتمد الزراعة الكثيفة قد حققت 
عائدات  مرتفعة  فبفضل  استخدام  املستلزمات   الكيمائية 

و التقنيات الزراعية الفعالة و نخص منها ما يلي :-
- االستهالك املتزايد للمخصبات الزراعية.

- االستهالك املماثل للمبيدات الزراعية حلماية احلقول و البساتني 
بعد  تهاجمها.  التي  الطفيليات  من  واحد  مبحصول  املزروعة 
االرتفاع املتزايد الذي شهده استهالك املبيدات في الغرب خالل 

السنوات الثالثني املاضية وصل اليوم الى مستوى ثابت. 
الهوة الكبيرة:-

في حال غاب استعمال التفنيات و املستلزمات الزراعية املناسبة 
و لم يسمح اقتصاد الدول املعنية باحلصول عليها وصل املردود 
الزراعي الى مستوى متدن ثابت. على سبيل املثال فقد اتلفت 
اآلفات الزراعية في الهند 77 مليون طن من الرز عام 1974م أي 

ما يوازي 370 جرام لكل شخص باليوم.
إن الهوة التي تقصل الدول الصناعية املتطورة عن الدول التي 
العاملي  التوزيع  أن  و  سيما  ال  جدا  كبيرة  النمو  طور  في  هي 
للموارد الغذائية غير منظم بل و معدوم كليا. و إذا كانت  املوارد 
النمو  زراعي أعلى بواحد باملئة من  موزعة بالتساوي يكفي منو 
السكاني لتلبية احلاجات، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة %4 
إال أن أعلى زيادة تقف عند 3% و العجز العاملي يظهر وحده عدم 

ثبوت التوازن احلاصل.

النمو  طور  في  هي  التي  الدول  تستطيع  ال  حاجاتها  لتأمني  و 
االعتماد على إعادة توزيع الفائضات العاملية غير األكيدة و ليس 
من عائق الستعمال طرق الزراعة البيولوجية اذا كانت هي احلل.

و يفترض أن يتضاعف االنتاج العاملي خالل السنوات ال 35 املقبلة. 
و يجب أال ننسى أن 30% فقط من األراضي في العالم هي اراض 
الفقيرة بشكل  األقاليم  يصيب  املتفاقم  التصحر  أن  و  زراعية 
خاص. أضف الى ذلك إضمحالل الكثير من األراضي اخلصبة على 
حساب توسع املدن و تطور املواصالت و منو الصناعات باالضافة 

الى عوامل االجنراف و التعري.
 النتائج املدهشة و املمتازة :-

في  األخير  قرن  الربع  املدهشة خالل  النتائج  للنظر  امللفت  من 
لتأمني  سعت  فالصني  الزراعي.  باالصالح  إهتمت  التب  الدول 
بشراء  قامت  لذلك  سنوات.  خمس  خالل  احلبوب  من  حاجاتها 

كميات كبيرة من األسمدة و املبيدات الزراعية. و مع ازدياد 

أهمية  ظهرت  اليابان  و  الهند  مثل  دول  في  الزراعي  االنتاج 
ضد  الفطرية(  املبيدات  )خاصة  الزراعية  املبيدات  استعمال 
األمراض و احلشرات التي تكثر في املناخ احلار. و احلاجة الى تلك 
املبيدات أقوى في البالد االستوائية حيث املردود الزراعي متدن و 
استخدام  أدى  الباكستان  للنبات.في  خطيرة  املناخية  الطروف 
بنسية  السابقة  السنة  انتاج  زيادة  الى  احلشرية  املبيدات  أحد 
من  الصادرات  قيمة   %37 بحوالي  ايضا  التقرير  قدر  و  الثلث. 
املنتوجات الزراعية االفريقية )قطن – كاكاو – موز – فول سوداني 

– بن( املهددة من عدم استعمال املبيدات احلشرية.
إ 

النتائج املدهشة و املمتازة :-
في  األخير  قرن  الربع  املدهشة خالل  النتائج  للنظر  امللفت  من 
لتأمني  سعت  فالصني  الزراعي.  باالصالح  إهتمت  التي  الدول 
بشراء  قامت  لذلك  سنوات.  خمس  خالل  احلبوب  من  حاجاتها 
كميات كبيرة من األسمدة و املبيدات الزراعية. و مع ازدياد االنتاج 
استعمال  أهمية  ظهرت  اليابان  و  الهند  مثل  دول  في  الزراعي 
و  األمراض  ضد  الفطرية(  املبيدات  )خاصة  الزراعية  املبيدات 
املبيدات  تلك  الى  احلاجة  و  احلار.  املناخ  في  تكثر  التي  احلشرات 
أقوى في البالد االستوائية حيث املردود الزراعي متدن و الظروف 

املناخية خطيرة للنبات.
زيادة  الى  احلشرية  املبيدات  أحد  استخدام  أدى  الباكستان  في 
انتاج السنة السابقة بنسية الثلث. و قدر التقرير ايضاً بحوالي 
)قطن  االفريقية  الزراعية  املنتوجات  من  الصادرات  قيمة   %37
– كاكاو – موز – فول سوداني – بن( املهددة من عدم استعمال 

املبيدات احلشرية.
فيروسات  مسببات  ملكافحة  غانا  في  ليندان  استعمال  إن 
منذ   %244 أكثر من  مردودا  أظهر  قد  عينات  الكاكاو على عدة 
البالد سيتعرض دون  إن اقتصاد هذه  الثالثة.  السنة االختبارية 

شك لصدمة قوية اذا حفضت استيرادها ملواد املكافحة.  
امللجأ األكيد :-

يتعرض النبات يوميا لهجوم األمراض و احلشرات : أكثر من 1500 
جنس أو نوع من الفطور و 1000 جنس من احلشرات و 2000 من 

االعشاب الضارة ماعدا الفيروسات و البكتيريا و القوارض.
الصدأ  مرض  نذكر  احلبوب  تهاجم محاصيل  التي  األمراض  من 
الذي يؤدي في غياب الوقاية الى خسارة في االنتاج تتراوح بني 30 
و 50% و من احلشرات هذه املرة على الذرة تلحق احلشرة النارية 

خسارة فادحة باالنتاج تتراوح بني 30 – %40.
الكيميائية  املستلزمات  الى  اللجوء  من  البد  الواقع  هذا  أمام 
تكلفة  األقل  و  فعالية  األكثر  الوسيلة  هي  و  النبات  لوقاية 
حلماية املزروعات. و قد أظهرت أحدى الدراسات األمريكية التي 
أجريت انه في غياب وقاية النبات ينخفض حجم انتاج محاصيل 
اخلضار  و  الفاكهة  أما   .%70 الى   40 بنسبة  االساسية  احلبوب 
فينحفض انتاجها بنسبة 50% فيما يرتفع اسعار املواد الغذائية 

بنسبة 45% على األقل.
ال تتوقف وقاية النبات عند احلصاد إذ قد يختفي بعده ربع االنتاج 
ببضعة  السوسة  تقضي  قد  املثال  سبيل  على  اخملزن:  العاملي 
القوارض  أما  االوسط.  الشرق  في  اخلضار  إنتاج  على  أشهر 
فتقضي سنويا على 40 مليون طن من الغذاء قي العالم أي ما 

يعادل انتاج القمح في إحدى الدول االوروبية.      
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تعرف طريقة التسميد بالري او الرسمدة Fertigation  بأنها 
مع  وثابتة  معينة  بتراكيز  الغذائية  العناصر  إضافة  عملية 
مياة الري وفقاً لالحتياجات الفعلية للمحصول من مياة الري 
ذلك  يتم  و  اخملتلفة.  النمو  مراحل  خالل  الغذائية  العناصر  و 
من خالل حقن السماد بواسطة احلاقنات السمادية اخملتلفة 
مباشرة في خطوط الري للوصول الى مستوى رطوبة و تركيز 
هذه  تعتبر  و  اجلذور.  منطقة  في  الغذائية  للعناصر  ثابت 
العالم ملا لها  املروية في  الزراعة  الطريقة األكثر انتشارا في 
االسمدة  استخدام  في  كالتوفير  عديده  إيجابية  ميزات  من 
و حتسني  االنتاج  زيادة  بالتالي  و  الري  رفع كفاءة  و  الكيماوية 
األخرى  التقليدية  التسميد  و  الري  باملقارنة مع طرق  توعيتة 
للمحاصيل  الغذائية  العناصر  زيادة جاهزية  ذلك من خالل  و 
اخملتلفة.كما و متتاز هذه الطريقة بتقليل الفاقد من االسمدة 
العناصر  تركيز  في  التحكم  و  الغسل  نتيجة  الكيماوية 
توقيت  في  املرونة  الى  باالضافة  التربة  محلول  في  الغذائية 
استعمال األسمدة حسب حاجة احملصول و التقليل من التلوث 
البيئي خاصة للمياة اجلوفية ال سيما بالنترات من خالل االدارة 
اجليدة لنظام الري. في حال تطبيق هذه التقنية يجب االنتباه 
لبعض العقبات احملتمل حدوثها أثناء التسميد بالري كالتفاوت 
في توزيع االسمدة على احملاصيل الزراعية في حالة التصميم 
اخلاطئ لنظام الري  و عدم صيانة احلاقنات السمادية بشكل 
دوري و منتظم و احتمالية تفاعالت األكسدة و االختزال في 
تأطلها في  الى  يؤدي  الري مما قد  املعدنية من شبكة  األجزاء 

حال عدم توفر اإلدارة اجليدة للنظام.

1- احملصول و الصنف و مراحل النمو.
2- الظروف البيئية السائدة )حرارة – إضاءة – رطوبة ...(.

3- نوع الزراعة مكشوفة أو محمية و كثافة النباتات في 
   وحدة املساحة.

4- التربة و حصائصها الكيماوية و الفيزيائية.
5- مياه الري و خصائصها الكيماوية و الفيزيائية.

6- طريقة إضافة مياة الري للمحصول.
7- طريقة التسميد.

احتياجات احملاصيل الزراعية من العناصر الغذائية 
تتوقف على عدة عوامل أهمها:-

Fertigationالر�سمدة  :-

 هيئة البحوث و الر�ساد الزراعي ت�سدر عدد من الكتب الزراعية
في إطار التعاون الذي بدأ بني القطاع اخلاص في اجملال الزراعي 

و الهيئة  العامة للبحوث و االرشاد الزراعي فقد قامت الهيئة 

العام   هذا  طباعتها  مت  التي  الكتب  كل  من  نسخة  بإرسال 

2008 لعدد من الشركات الزراعية .حيث مت إرسال اجمللة اليمنية 

للبحوث و االرشاد و كتيب عن املواعيد الزراعية ألهم محاصيل 

اخلضروات و دليل املوارد الطبيعية حملافطة املهرة و نشرة دورية 

اعالمية بأسم البحوث و االرشاد الزراعي.و  تشكر الهيئة على 

جهودها و نتمنى التواصل في هذا الطريق.
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الن�سر اللكرتوين والر�ساد الزراعي:-

1- السرعة : سواء كان هذا النشر عبر: البريد االلكتروني أو 
مواقع الدردشة أو املنتديات أو اجملموعات البريدية أو الصحف 

الكترونية. 

آني  التفاعل بشكل  االلكتروني  النشر  :يتيح  التفاعلية   -2
مع املادة املنشورة سواء عبر إرسال تعليق إلى الناشر أو الكاتب 

عبر البريد االلكتروني .

االلكتروني  النشر  اخلاصية في  وتتيح هذه   : املكان  3- نفي 
اجلغرافيا  خارج  إلى  كله  العالم  ليتحول  املكان  حاجز  إلغاء 
الذي  الكمبيوتر  جهاز  هي  صغيرة  جغرافيا  في  ليدخل  أو 

يستخدمه املتعامل.

مستخدم  كل  أصبح  حيث    : املعلومة  احتكار  كسر   -4
أتاحت  كما  يريدها.  التي  املعلومات  لكل  مالك  هو  لالنترنت 

اإلنترنت للباحثني فرصة لتسهيل واختصار زمن البحث.

5- اضافة املسات التي تعطي االثارة : اتاح النشر االلكتروني 
للنص املكتوب إن يتشابك مع فنون بصرية أخرى مثل اختيار 
لون اخلط و لون ) الصفحة ( اخللفية و كذلك التحريك للصور 

أو الرسوم داخل النص. 

- تقليل التكاليف :-
التقليدي ولكن  النشر  والتوزيع والشحن في  الطبع  تكاليف 
النشر االلكتروني ال توجد مثل هذه التكاليف حيث يتم الشحن 

عبر شبكة االنترنت والطباعة تتم من قبل املستخدم.

- اختصار الوقت :-
زيارة  طريق  عن  االنترنت  عبر  دقائق  في  املعلومات  تبادل  يتم 

املوقع املراد البحث فيه وحتميل املواد املطلوبة بسهولة.

- سرعة التوزيع واتساع نطاقه :-
يتم حتميل املواد بسرعة وكفاءة ويستطيع املستخدم التوصل 

إليها وحتميلها بسهولة.

- سهولة معاجلة البيانات : 
- سهولة التعامل :-

تعتبر عملية النشر الورقي من الوسائل املرتفعة الثمن وتكون 
النشرة أو املطبوعة ضخمة احلجم.

- عدد املواقع على الشبكة عامليا تبلغ حوالي  1,400,000,000 
   موقع )حسب تقرير جلوجل(! 

- عدد املواقع العربية تبلغ حوالي  28850 موقع.
- عدد املواقع الزراعية العربية تقريباً  346 موقع.

كما نعلم انه في النشر االلكتروني توجد إمكانية جتميع الوثيقة 
بأشكال متعددة صوتية و نصيه، وصورية و كذلك اضافة عناصر 
التشويق للمواضيع. بينما يصعب عمل هذا في النشر التقليدي.

في النشر االلكتروني توجد إمكانية إنتاج وتوزيع املواد اإللكترونية 
بشكل سريع. وعلى العكس في النشر التقليدي حيث حتتاج إلى 
وقت طويل. كما أنه في النشر االلكتروني تضل الوثيقة األصلية 
عليها.               وتعدل  او حتسن  تضيف  أن  املمكن  ومن  بكامل  جودتها 
التقليدي  النشر  واحلذف في  اإلضافة  القدرة على  و نالحظ عدم 
ألن هذا سوف يشوه مظهرها. و أخيراً في النشر االلكتروني توجد 
إمكانية التوزيع  للوثيقة بشكل سريع وفي أي مكان دون احلاجة 
اإلجراءات  بسبب  الوثيقة  نشر  بصعوبة  مقارنة  التوزيع  ألجور 

الطويلة التي متر بها في النشر التقليدي.

 e-commerce   التجارة بدأت تتحول نحو التجارة االلكترونية -
 e-business واالعمال بدأت تتحول نحو االعمال االلكترونية -

e-banking والبنوك تتجه نحو -
 e-shopping والتسوق يتجه ليكــون -

  e-books  وكتبنا ومراجعنا واوراق عملنا تتجه لتكون -
- وحتى اجلرائم فان اخطرها واكثرها تهديدا لالمن تلك التي 

 . e-crime حتمل سمة  

الن�سية خلدمة  امللفات  ال�سبكات على نقل  ال�سابق بهدف واحد هو قدرة  الن�سر اللكرتوين يف  اأهداف  كانت تنح�سر 
كادميية واجلمعيات العلمية  لكرتوين تتعدى ذلك اإىل املوؤ�س�سات الأ غرا�س الع�سكرية حتى بداأت اأهداف الن�سر الإ الأ
فراد واأ�سبحت اأهدافه ترتكز يف النهاية يف ت�سريع عمليات البحث العلمي         املجالت التجارية وغريها مبا يف ذلك الأ
نتاج  الإ كادميي عن طريق و�سع  الأ و  التجاري   الن�سر  و كذلك يف توفري  التكنولوجي.  ال�سباق  املعلومة يف ظل  نقل  و 

الفكري و البحث الوطني و العاملي على �سكل اأوعية اإلكرتونية متاحة لكل املهتمني. 

أهمية النشر االلكتروني في  االرشاد الزراعي :-
باتت أهمية النشر االلكتروني  في الوقت احلالي كبيره جداُ حيث 
بني  من  االخيرة  اخلمسة  االعوام  في  يستخدم  حرف  اكثر  صار  
حروف اللغة االجنليزية حرف الـ ) e ( اختصارا لكلمة االلكتروني 
تستفيد من  بدأت  كثيرة  أن مجاالت  نعلم  Electronic فكما   -

هذه التكنولوجيا فمثالً

ان هذه التحوالت هي التي تدفعنا الى التفكير في كيفية االستفادة 
من هذه التقنية أو هذه اخلدمة في مجال االرشاد الزراعي.

مقارنة بني النشر التقليدي والنشر االلكتروني :-

الوضع احلالي للنشر االلكتروني :-

مزايا النشر االلكتروني :-

خصائص النشر و االرشاد الزراعي االلكتروني 



م�سابقة �أجمل تعليق

- ملن يرغب في املشاركة عليه ارسال التعليق 
   على االمييل املكتوب في االسفل مع كتابة 

   االسم الثالثي و ارقام التلفون.
- ال يزيد التعليق عن عشر كلمات في جملة 

   معبرة. 

E - mail : mohamed.aljaradi@elaghil.com

 جوائز قيمة
جمل ثالثة تعليقات لأ

�سرتاك يف املجلة لالإ
ملن يرغب يف احل�سول على ن�سخته من املجلة اللكرتونية
) الزراعة امل�ستدامة ( فــريجى الـتكرم باإر�سال بيــانــاته

 اىل العنوان التايل للمجلة.

- و �سوف يدرج ا�سمه و عنوانه اللكرتوين بحيث �سرت�سل 
اليه املجلة و كل الن�ساطات التي تقوم بها ال�سركة دوريا.

agro.magazine@elaghil.com

مجلة زراعية إخبارية متخصصة  -  تصدرها شركة العاقل التجارية  - القسم الزراعي  -  العدد  الثاني

مع حتيات فريق العمل 
ب�سركة العاقل التجارية - الق�سم الزراعي

رش االطفال للمبيدات


